
Fundur í skólaráði Árbæjarskóla 22. janúar 2021 á MEET 

Mættir voru: Guðlaug skólastjóri, Guðrún og Þórhildur aðstoðarskólastjórar, Andri Már og María 

fulltrúar kennara, fulltrúar nemenda, Elínborg fulltrúi starfsmanna, Ásta og Hildur fulltrúar foreldra, 

Bjarni frá Tíunni og Hörður fulltrúi grenndarsamfélagsins. 

1. Mötuneytið.   

Kokkurinn mætti á fundinn og svaraði fyrirspurnum frá nemendum og foreldrum. 

Fulltrúar nemenda á fundinum voru ánægðir í heildina með matinn og að sögn Ástu 

fulltrúa foreldra er mikill meirihluti foreldra ánægður. Ásta sendi nokkrar ábendingar til 

matreiðslumannsins og skólastjórnenda með hugmyndum að breytingum.  

2. Nemendaráð.  Hvað eru nemendur ánægðir með og hvað þarf að bæta ? 

Nemendur voru almennt ánægðir með skólann og töluðu sérstaklega um fjölbreytni í 

námi og aðstöðu. Þá væri bókasafnið mjög gott. Lýstu einnig yfir ánægju sinni með 

fótboltaspilið og borðtennisborðin á pallinum. Það sem mætti bæta er að það vantar 

hárblásara í sundlaugina og einnig að það vanti fleiri borð fyrir 10. bekk í matsalinn. 

Skólastjórnendur upplýstu nemendur um að nóg væri af sætum en hins vegar sé ljóst að 

færri sitji við hvert borð en gert var ráð fyrir. Nemendur dreifa sér meira. Skoðað verður 

hvernig er hægt að bregðast við þessu. 

3. Hvað er framundan í unglingadeildinni  

Guðrún fór yfir það og sagði að auðvitað færi þetta allt eftir hvar við stöndum í 

sóttvörnum en ýmislegt væri þó á döfinni. Nefndi hún m.a. 

• framhaldsskólakynningar 

• undirbúningur valsins 

• samræmd próf í 9. bekk 

• Skrekk 

• söngleik 

• árshátíð 

• vorferð 10. bekkjar 

• Þorgrímur Þráinsson verður með fyrirlestur fyrir nemendur í 10. bekk í mars 

• Svandís Anna frá Reykjavíkurborg er með fræðslu fyrir starfsfólk um hinsegin 

málefni 

• hæfileikasúpan á miðstigi 

 

4. Umræða um fundina með foreldrum frá því fyrir jól og fundir framundan   

Fundir með foreldrum nemenda í 8. – 10. bekk í haust tókust vel og var vel mætt. Farið 

yfir ýmis málefni sem efst eru á baugi hverju sinni. Hildur, fulltrúi foreldra, sagði að 

fundurinn hefði verið góður og hefði gefið foreldrum mörg verkfæri til að ræða við börnin 

sín um. Bjarni í Tíunni tók undir gagnsemi fundanna. Framundan eru fundir með 

foreldum á yngri stigunum. 

 
5. Mat á skólastarfi.  Staðan  

Guðlaug gerði stuttlega grein fyrir stöðu mála þar og hvað væri framundan t.d. Pisa 

forprófun og Skólapúlsinn, auk könnunarinnar Líðan 2021 sem lögð er fyrir nemendur í 

5. – 10. bekk. Guðlaug heldur utan um matið og sagði að Covid hefði sett strik í 

reikninginn og ekki eins margar kannanir lagðar fyrir og í venjulegu ári. 

 



6. Endurskoðun á skólareglum fyrir næsta skólaár.  Hvað segja foreldrar og hvað segja 
nemendur?  
Guðrún og Guðlaug fóru yfir ferlið sem fer í gang við endurskoðun skólareglnanna. 

Starfsmannahóparnir fara yfir reglurnar og skila inn breytingum til stjórnenda. Einnig er 

sendur póstur til foreldra og kallað eftir ábendingum og hugmyndum frá þeim. Síðan 

leggjast stjórnendur yfir þetta, endurskoða reglurnar út frá hugmyndum sem komið 

hafa og síðan eru reglurnar sendar á foreldra og starfsfólk þegar þær eru tilbúnar. 

 
7. Breyting á starfsdegi 

Guðlaug útskýrði af hverju grípa þurfti til starfsdags þann 4. janúar og hvaða starfsdagur 

dettur út á móti. Breytingin felst í því að starfsdagur sem átti að vera 5. febrúar verður 

núna foreldradagur og foreldradagur sem átti að vera 4. febrúar fellur þá niður. Ákveðið 

að gera þetta svona þar sem 5. febrúar er sameiginlegur starfsdagur í hverfinu. 

 

8. Drög að skóladagatali lagt fram til umræðu  

Guðlaug kynnti drög að skóladagatali skólaársins 2021 – 2022 og hugmyndir að baki því.   

 

9. Skipulag næsta skólaárs.   

Skipulag næsta skólaárs – Guðlaug sagði frá því hvað er á döfinni. Sérstaklega rætt um 

hvort íþróttatímar væru að nýtast og hvort hægt væri að fjölga þeim. Ef fjölga á 

íþróttatímum þá verður að fækka öðrum þannig að það verður þá að hugsa það hvaða 

greinar það ættu að vera. Áhyggjur af því að of margir nemendur væru ekki að hreyfa 

sig. Því er áhersla líka á að valgreinarnar séu fjölbreyttar og að margskonar jaðaríþróttir 

gætu komið þar inn. Ásta kom með þá hugmynd hvort hægt væri að samþætta íþróttir 

og almennar kennslustundir eins og t.d. að hafa upphífingar í almennum 

kennslustofum. 

 

10. Covid-skipulag  

Fyrirspurn frá foreldrum hvort skólinn ætti ekki nokkrar sviðsmyndir í handraðanum ef 

aftur þyrfti að grípa til Covid-skipulags og jafnvel handbók um viðbrögð. 

Skólastjórnendur sögðu að skólinn ætti hið minnsta tvær sviðsmyndir en reynslan á 

síðastliðnu ári hefði sýnt okkur að reglurnar eru mismunandi og ekki hægt að yfirfæra 

skipulag milli bylgna.  

 

11. Fyrirlestrar/fræðsla á vegum foreldrafélagsins  
Ásta kom inn á áhuga foreldrafélagsins um að halda rafræna kynningar-/fræðslufundi 
fyrir foreldra. Guðrún og Þórhildur sögðu frá samtali sem þær hefðu átt við áhugasamt 
foreldri um þessi mál fyrir áramót og að skólinn styddi heilshugar við slíka fræðslu og 
hefði jafnframt hugmyndir í farteskinu sem gætu nýst sem áherslur í fjarfræðslunni. 
 

12. Vorferð 7. bekkjar  

Nýjar hugmyndir hafa skotið upp kollinum, bæði hér í skólanum og í samstarfinu við 

Ártúnsskóla og Selásskóla, um að skoða aðrar útfærslur á sameiginlegri vorferð 

nemenda í 7. bekk, en Reyki. Reykjaferð er framundan hjá 7. bekk en ekki ljóst hvort af 

henni verður vegna Covid. Spurning hvort breytingar verði á vorferðinni á næsta 

skólaári þ.e. stefnan sett annað og hefur verið rætt um Laugarvatn eða Úlfljótsvatn. 

Ásta, fulltrúi foreldra, óskar eftir að verða boðuð á undirbúningsfund vegna vorferða 

komandi 7. bekkjar. 

 



13. Óskilamunir, skipulag  
Þar sem aðgengi foreldra að skólanum er mjög takmarkað vegna Covid kom fyrirspurn 
frá foreldum hvort ekki væri hægt að útfæra skipulag sem gengi upp á þessum 
fordæmalausu tímum þannig að foreldrar gætu nálgast muni sem börnin þeirra hefðu 
tapað í skólanum. Skólastjórnendur tóku vel í þessa fyrirspurn og ætla að finna lausn á 
því máli í samstarfi við starfsfólk skólans. 
 

14. Önnur mál 
Enginn mál voru tekin upp undir þessum dagskrárlið. 

 

 

Fundargerð ritaði Guðrún Erna Þórhallsdóttir, aðstoðarskólastjóri 

 

 


