Skólaráðsfundur
2. maí 2014 Kl. 11:00
Mætt:
Eva Björk Harðardóttir, Guðdís Hera Elínardóttir, Guðveig Hrólfsdóttir, Guðrún Hvönn Sveinsdóttir,
Ingólfur Hartvigson, Katla Björg Ómarsdóttir, Kjartan Kjartansson, Linda Agnardóttir
1. Breyting á skóladagatali 2012 – 2013
Skólaslitum flýtt um einn dag, frá 23. maí til 22. maí. –
Stór ráðstefna á Hótel Klaustri og þeir þurfa Félagsheimilið þannig að ákveðið er að flýta
skólaslitum fram til 22. maí kl. 14:00, miðvikudagur.
2. Skólaárið 2013 – 2014
a. Áætlaður nemendafjöldi og skipting í hópa
i. Næsta ár gerum við ráð fyrir 36 nemendum
1. – 2. bekkur 8
3. – 4. bekkur 8
5. – 7. bekkur 10
8. – 10. bekkur 10

(6 kk
(5 kk
(4 kk
(1 kk

2 kvk)
5 kvk)
6 kvk)
9 kvk)

b. Áætlaður kennslustundafjöldi
i. ca. 150 kennarastundir á viku – minnkun frá 170-180 stundum
c. Starfsmannamál – verið er að ræða við starfsfólk, enginn nýr sem kemur inn og
enginn sem hættir, getur verið að einhver minnki starfshlutfall sitt
d. Tillaga að breytingu á skipan félagsmála – það liggur fyrir að breyta félagsstarfi
þannig að 7. – 10. bekkur myndi vera saman á fundi til að ákveða mál en myndu sjálf
kjósa sér einn formann/talsmann/fulltrúa en engin eiginleg stjórn yrði starfandi.
Lýðræðisvinna. Gott tækifæri til að kynna nemendum fundarsköp í takt við nýja
Aðalnámskrá þar sem lýðræði er ein af grunnstoðunum.

e. Vinna vegna nýrar aðalnámskrár
i. Kynningarfundur með foreldrum okt – nóv 2013 – kynning á nýja
einkunnakerfinu A B C D sem verður komið í gildi vor 2014 varðandi 10. bekk,
lestrarstefnu, leiðsagnarmati ofl.
f.

Skólaakstur – engin keyrsla í Álftaveri næsta vetur, eins og staðan er í dag. Því dettur
einn skólabíll út.

g. Skóladagatal 2013 – 2014 – Kjartan leggur fyrir skóladagatal, 4 tillögur voru lagðar
fyrir foreldra og starfsmenn. Sú tillaga sem flest atkvæði hlaut er tillaga 1 – 172

kennsludagar án vetrarfrís. Eina breytingin sem gerð hefur verið á dagatali frá því
kosið var um er að einn starfsdagur kennara var fluttur frá 22. apríl til 4. október þar
sem 4. okt kemur inn á haustþing kennara. Samþykkt er á fundi að leggja dagatalið
fyrir Fræðslunefnd í óbreyttri mynd.

h. Sundkennsla – fyrir áramót var kennsla það mikil að skyldu sundkennslutímafjölda
var náð, útbúin ályktun til Fræðslunefndar um úrbætur í sundlaugarmálum og
þrýsting á sveitastjórn til lagfæringar fyrir næsta vetur.
i.

Úr Mentor í Námfús – Ingólfur minnist á hvort hægt sé að bjóða upp á kynningu á
nýju kerfi á næstunni, skólinn gerir ráð fyrir að hætta að nota Mentor á næsta
skólaári og gerir ráð fyrir að nota Námfús.

3. Skýrsla heilbrigðiseftirlits – Kjartan kynnir skýrsluna fyrir fundarmönnum.
(sign.)

Kirkjubæjarklaustur 2. maí 2013

Skólaráð Kirkjubæjarskóla hvetur fræðslunefnd Skaftárhrepps til að þrýsta á sveitastjórn
Skaftárhrepps um að séð verði til þess að sundlaug sveitarfélagsins verði opin, a.m.k. 3 mánuði að
hausti og 2 mánuði að vori þannig að nemendur fái viðunandi sundkennslu.

Skólaráð Kirkjubæjarskóla
(sign.)

