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1. Skólahald á haustönn 2020 

Farið yfir lok þessarar annar. Síðasta kennsluvikan er hálfnuð og allt bóknám  

í fjarkennslu. Prófin byrja í næstu viku og eru rafræn. Erla upplýsir um 

ástæður fyrir fjarkennslunni svo sem að vegna blöndunar og fjölda nemenda 

væri annað ekki hægt. Ekki heyrist mikið í nemendum né foreldrum vegna 

óánægju með fyrirkomulagið. Upplýsingafundur var haldinn með foreldraráði 

fyrir ca. 2 vikum þar sem foreldrar voru upplýstir um stöðu mála. 

Útskrift verður 19.desember og spurning um hvort hún verður tví- eða 

þrískipt. Mögulegt að hún verði eingöngu rafræn og skírteinin keyrð til 

nemenda.  

2. 1. desember – Grænfáni dreginn að húni. 

Júlía upplýsti um gang verkefnisins og aðdraganda þess að við fengum 

Grænfánan afhentan. Smá athöfn var þegar fáninn var dreginn að húni í gær 

og  Jói P og Króli fluttu lag. Upptaka af athöfninni kemur inn í síðar í vikunni. 

Upplýst um starf nemendafélagsins þessa önnina, svo sem bóksölu, 

góðgerðaviku, bílabíó, golfmót og fleira úr félagslífinu. 

 

3. Undirbúningur fyrir V2021 



Beðið eftir fundi með menntamálaráðherra um næstu skref. Skoðað að fá 

undanþágu frá fjöldatakmörkunum í húsi. Reyna að fá nemendur meira í hús 

með því að setja á bekkjakerfi fyrir nýnema að hluta. 8 nýnemabekkir, og 

hópar mæta ýmist fyrir eða eftir hádegi. Kennsluskipting að mestu leyti tilbúin 

nokkuð á undan áætlun. Ræddir möguleikar á að fá lánað húsnæði úti í bæ til 

að geta verið með fleiri í staðnámi, mögulega þarf að fjölga kennurum. 

4.  Skóladagatal – vorönn 2021 

Farið yfir helstu dagsetningar á önninni Fyrsti dagur kennslu er 7. janúar. 

Vegna COVID-19 eru eingöngu fastir liðir inni á dagatalinu en engir viðburðir. 

5. Niðurstöður innra mats. 

Flest er til bóta í matinu en áhyggjur af kynbundnum mun í námsárangri, 

Skólasókn er enn nokkuð sem þarf að laga.  

Farið yfir niðurstöður í stofnun ársins þar sem við erum á hægri uppleið. En 

bæta þarf starfsandann og kjör starfsfólks. 

Búið er að afgreiða stofnanasamning við Sameyki og einnig ganga frá styttingu 

vinnuvikunar. 

6. Skólaþróunarverkefni. 

Júlía upplýsti hverjir hefðu fengið styrk og fyrir hvaða verkefni. Þær sem fengu 

styrki voru Valborg, Rannveig Klara og Áslaug. 

7. Önnur mál. 

Búið er að auglýsa eftir umsóknum í Fræðslusjóð Jóns Þórarinssonar en 

eingöngu tvær umsóknir hafa borist. Stjórnarmenn beðnir um að vekja athygli á  

sjóðnum. Taka á stöðuna á næsta fundi sem verður 9. desember.  

Rætt var um líðan nemenda, félagslífið og hvort auka megi viðveru nemenda í 

húsi ofl. Rætt um hvar hægt sé að finna upplýsingar fyrir stjórnarfólk um 

fjárhagsáætlun skólans og aðrar fjárreiður. 

Fundur með skólanefnd vegna vals á styrkþega í Fræðslusjóð Jóns 

Þórarinssonar verður 9.desember og hægt er að lesa umsóknir í möppu á 

TEAMS. 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 09:10. 


