
Fundur skólaráðs Smáraskóla þriðjudaginn 7. nóvember 2017 

            Mættir:   Davíð Smári fulltrúi foreldra, Ingibjörg Birna fulltrúi 

foreldra/grenndarsamfélagsins, Guðmundína og Hrefna fulltrúar kennara, Ingibjörg Bragadóttir 

fulltrúi annars starfsfólks, Friðþjófur Helgi skólastjóri, Anna María aðstoðarskólastjóri, Andrea Sif 

og Ezekiel Jakob fulltrúar nemenda.     

Fundarritari:  Friðþjófur Helgi     

 

1. Nemendur og skólastarf   

a. Vináttudagur 8. nóvember:  Farið yfir dagskrá.  Blær verkefnið á vegum Barnaheilla 

hefst í 1. – 3. bekk hjá okkur hér í Smáraskóla.  Störtum því þennan dag.  Blær mætir 

á svæðið.      

b. Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember:  Lestrarátak hér í skólanum 13.11 – 24.11.  

Lyndistákn (Emoj) sem þema.   Setning á Stóru- og Litlu upplestrarkeppninni á degi 

íslenskrar tungu. Nemendur í 7. og 4. bekk taka þátt.    

c. Skólalóðin:  Umræða um næstu skref – undirbúningur að hefjast.  Norðausturhluti 

lóðarinnar í forgangi.  Fyrsta fundi nýlokið, annar fundur fyrirhugaður seinna í 

nóvember.  Rætt um færslu á sparkvelli.  Nemendur ræða um stærri hjólabrettavöll 

meðal annars.   

Umræða um umferðarmál við skólann – sleppisvæði við austurhlið skólans (þar sem 

strætóstoppistöðin er).  Rætt um að hvetja foreldra til að kjósa verkefni á 

skólalóðinni í íbúakosningu sem framundan er.  Það gæti aukið fjármagnið til 

verkefnisins.  Skólinn sendir hvatningarpóst á foreldra í gegnum Mentor.   

d. Engisprettufaraldur:  Kennsluráðgjafar í spjaldtölvuverkefni koma í heimsókn nú í 

nóvember til að aðstoða kennara við að ná betri tökum á notkun á spjöldunum í 

kennslu.   

2. Þróunarverkefni  

a. Uppeldi til ábyrgðar:  Sparkvöllur – reglur þar yfirfarnar og hertar.  

b. Grænfánaverkefnið:  Verkefnið í góðum gangi – sótt um fánann í þriðja sinn í vor.   

c. Spjaldtölvuverkefnið:  Gengur nokkuð vel – betur vandað til afhendingar hjá 

nemendum í 5. bekk í haust. 

d. Lestrarstefna Smáraskóla:  Kynnt.   Sett inn á heimasíðu og inn á fésbókarsíðu 

skólans.   

3.  Önnur mál   

a. Lýsing á skólalóð:  Þarf að skoða það í leiðinni og skólalóðin er skoðuð.  FHK sagði frá 

því að samþykkt hefði verið að setja upp kastara tengdan við hreyfiskynjara í horninu 

við aðalinnganginn. Nemendur benda á ófullnægjandi lýsingur á hjólabrettavelli. 

b. Öryggismál:  FHK sagði frá að samþykkt hefði verið að setja upp myndavél inni í 

aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar ÞEBU sem forvörn vegna tíðra innbrota.  Flóknara er 

að bæta stöðvum við þjófavarnarkerfi skólans þar sem ekki er hægt að bæta við fleiri 

skynjurum við núverandi stjórnstöð.  Þyrfti að endurnýja kerfið í heild.  Sú vinna er í 

gangi miðlægt fyrir alla skóla bæjarins.  Verkfræðistofu falið að fara í úttekt til að 

meta þörfina.   

c. Foreldrarölt – síðasta föstudag:    Engir grunnskólakrakkar.  Eldri krakkar á 

menntaskólaaldri á ferð í bílastæðahúsum við Smáralind og Smáratorg.   

 

 


