
Skólaráð Smáraskóla 

Fundur haldinn rafrænt á TEAMS þriðjudaginn 23. mars 2021 kl. 08:10-09:00. 

Mætt: Börkur Vígþórsson skólastjóri stýrði fundi, Kristín Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri og 
áheyrnarfulltrúi ritaði fundargerð, Valtýr Bergmann fulltrúi foreldra, Sigrún Snædal Logadóttir fulltrúi 
kennara, Hrefna B. Óskarsdóttir fulltrúi kennara,  Berglind Brynjarsdóttir fulltrúi starfsmanna, 
Eysteinn Pétur Lárusson fulltrúi grenndarsamfélags, Salka Högnadóttir fulltrúi nemenda (10.bekk), 
Karel H. Karelsson fulltrúi nemenda (9.bekk). 

Efni fundar:  

1. Samræmd könnunarpróf í 9. bekk: Fyrirlögn nú í mars gekk ekki vel vegna tæknilegra 
örðugleika. Eftir ráðagerðir tóku yfirvöld ákvörðun um að leggja prófin ekki fyrir rafrænt 
heldur á pappír og hafa þau valkvæð. Foreldrar og nemendur í 9. bekk hafa verið upplýstir og 
verða prófin þreytt í Smáraskóla 12., 14. og 16. apríl. Kristín heldur utan um skráningu 
nemenda í prófin og stendur skil á þeim til Menntamálastofnunar.  

2. Skólaþing unglingastigs: Skólaþing með nemendum í 8.-10. bekk var haldið í gær á skólatíma. 
Nemendur tóku umræður um nokkra þætti skólastarfsins í litlum hópum og skiluðu inn 
stuttum texta/upplýsingum til skólastjórnenda. Markmiðið að heyra raddir nemenda, það sé 
tekið mark á þeim og að gagnlegar upplýsingar komi fram. Fulltrúi nemenda segir að gott sé 
að nemendur hafi rödd og hafi eitthvað um málefnin að segja, sérstaklega málefni sem 
tengjast þeim beint. Flestir höfðu skoðun á skólareglunni „símalaus skóli – skjálausar 
frímínútur“, sumum finnst sú regla of stíf. Einnig komu fram raddir nemenda um kynjaskipt 
sund. Eitthvað er um að foreldrar hringi í börn sín á skólatíma eða sendi þeim skilaboð og 
geri þá ráð fyrir að börnin geti svarað. Einhverjir nemendur nefndu þörf á „annarri umferð“ 
umræðna eftir samantekt úr þessu þingi. Á næsta skólaári er stefnt að öðru stærra 
skólaþingi, sambærilegu því sem var í febrúar 2020.  

3. Undirbúningur næsta skólaárs: Fundir hafa verið haldnir með öllum starfmönnum og 
upplýsingum safnað um atriði sem betur mega fara fyrir næsta skólaár. M.a. þarf að huga að 
bættu skipulagi í matsal í hádegistíma nemenda. Einnig liggja fyrir upplýsingar frá kennurum 
sem tengjast óskum þeirra og væntingum varðandi kennslu. Einhverjir kennarar snúa ekki til 
baka úr leyfum, nokkur störf hafa verið auglýst. Í vikunni verður gengið frá ráðningu 
þroskaþjálfa. Viðtöl um stöðu sérkennara verða í vikunni. Eftir páska verða mögulega 
auglýstar stöður umsjónarkennara eða annarra kennara. Bóklegir kennarar á unglingastigi 
eru að skoða samþættingu námsgreina að einhverju leyti fyrir næsta skólaár. 

4.  Önnur mál:  

• Börkur segir frá því að athugasemd hafi komið um skóladagatal næsta skólaárs. Hún 
snýr að „jólasmiðju“ – þ.e. tvöföldum skóladegi á síðasta skóladegi fyrir jólaleyfi. 
Hugmyndinni hefur ekki verið hafnað formlega en þó líkur á að það verði gert, með 
vísan í fyrri afstöðu menntaráðs um tvöfalda daga.  

• Þakkir frá skólanum til Breiðabliks fyrir að lána húsnæði fyrir skólamyndatöku í dag 
og á morgun.  

• Sjávarútvegssýning verður haldin á Blikasvæðinu í haust, um miðjan september. 
Þessar sýningar hafa oft raskað skólastarfinu. Menntasvið Kópavogs er að skoða 
þetta með tilliti til þess hvort og þá hvaða áhrif verða á skólastarfið.  

• Valtýr spyr hvort eitthvað sé að frétta af umræðu um vinstri beygju inn í Dalsmára en 
því er fljótsvarað, engar nýjar upplýsingar hafa borist um það frá síðasta fundi 
skólaráðs. 


