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Fulltrúar Kópavogsbæjar  
 Jón Ingi Guðmundsson deildarstjóri hönnunardeildar 

Kópavogsbæjar og Karl Eðvaldsson deildarstjóri 
gatnadeildar. 

 Umræðuefnið: umferðarstjórnun og umferðaröryggi í 
hverfinu og í kringum skólann þegar um stórviðburði 
er að ræða í íþróttamannvirkjunum Smáranum og 
Fífunni. 



Niðurstöður samræmdra prófa í 10.bekk 
Raðeinkunn sýnir hlutfall nemenda sem fá jafn háa einkunn eða lægri. 
Þannig hefur nemandi sem fær raðeinkunnina 72 í íslensku staðið sig jafn 
vel eða betur en 72% þeirra nemenda sem tóku íslenskuprófið það ár.  

 

 Samantekt einkunna í Smáraskóla, reiknað meðaltal raðeinkunna er 
eftirfarandi: 

 Íslenska= 62.53  Málfræði 70.57 bókm. og lestur – 51.86  

                       og svo ritun  71 

 Enska = 63.52  Lestur 61.45, málnotkun 63.9 

 Stærðfræði = 60.61  Reikniaðgerðir 58.4  Hlutföll 61.45 , Algebra 61.0 
Rúmfræði og mælingar 58,34 

 



Ungt fólk í 8., 9. og 10. bekk 
 Rannsóknin það sem þótti áhugaverðast:  

 Reykingar, neysla Hass eða marjúana neysla í 10.bekk 
(4% í Kópavogi en 6% annars staðar) 

 Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem segja að 
það eigi mjög eða frakar vel við um þau að foreldrar 
þeirra fylgist með því með hverjum þau eru á kvöldin – 
við fylgjumst mun betur með stúlkum en strákum.  

 Hlutfall stelpna og straá í 9. og 10. bekk sem segja það 
oft eða nær alltaf eiga við um sig að líða illa í 
skólanum. – hækkandi hlutfall um allt land. 
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Dægradvölin             
 Menntasvið er verið að endurskoða starfsemi 

Dægradvalar í Kópavogi – verið að semja starfsáætlun 
og handbók um Dægradvalir. 

 

 



Forritarar framtíðarinnar 
 Fengum 10 tölvur og tvær fartölvur CCP og 

Landsbankinn 

 Styrkur að verðmæti 1.1 miljón 

 Samvinna með Skema um forritunarkennslu til 
kennara 

 Mjög spennandi tækifæri og tímar framundan 



Íbúasamráð í Smáraskóla 
 Fimmtudaginn 13. nóvember klukkan 16.30 er boðað til 

íbúasamráðs í Smáraskóla. Fundurinn stendur í tvo 
klukkutíma. Á honum verða kynntar hugmyndir að 
deiliskipulagi sunnan Smáralindar. Þá verður 
verkefnið hverfisáætlun Smárans kynnt og haldinn 
vinnufundur með íbúum. Bæjarstjóri Kópavogs, 
Ármann Kr. Ólafsson, flytur ávarp í upphafi fundar og 
Sverrir Óskarsson, formaður skipulagsnefndar, segir 
lokaorð. 



Þráðlaust net í 8., 9. og 10.bekk 
 Búið er að opna fyrir þráðlaust net nemenda á 

unglingastigi   

 Nemendur eru að fóta sig í þessu ,,nýja” frjálsræði 

 

 



Gengið gegn einelti 
 Ótrúlega gaman að taka þátt í þessu verkefni. 

 Hér hafa verið skáld í skólanum í þarsíðustu viku með 
upplestur sem liður í að efla lestaráhuga nemenda 

 

 



Þemadaga á næsta leiti 
 Yfirskriftin að þessu sinni er ,,Umhverfið” í allri sinni 

víðustu mynd 

 

 

 



Erindi sem bárust skólaráði 
 Fagnaðarefni hversu mikil gróska er í 

foreldrasamfélaginu  

 1. erindi – bréf frá foreldrum nemenda í 4. bekk 

 2. erindi – ósk um endurskoðun á stofuskipan 
nemenda í 7.bekk. 


