
Skólaráð Smáraskóla 

Fundur haldinn í Smáraskóla þriðjudaginn 18. maí 2021 kl. 08:10-09:10. 

Mætt: Börkur Vígþórsson skólastjóri stýrði fundi, Kristín Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri og 
áheyrnarfulltrúi ritaði fundargerð, Valtýr Bergmann fulltrúi foreldra, Guðlaug Harpa Gunnarsdóttir 
fulltrúi foreldra, Sigrún Snædal Logadóttir fulltrúi kennara, Hrefna B. Óskarsdóttir fulltrúi kennara,  
Berglind Brynjarsdóttir fulltrúi starfsmanna, Eysteinn Pétur Lárusson fulltrúi grenndarsamfélags. 

Þessi fundur er síðasti fundur skólaráðs á þessu skólaári.  

Efni fundar:  

1. Skólaárið 2020-2021: Hefur gengið vel þrátt fyrir krefjandi aðstæður í vetur. Tilfinningin er sú 
að töluverð þreyta sé í bæði börnum og fullorðnum eftir veturinn. Þó ýmislegt gleðilegt á 
döfinni nú á vordögum; nýliðinn heimsmarkmiðadagur, vorhátíð á föstudag, ferð 9. bekkjar í 
skólabúðir og útskriftarferð í 10. bekk, lokaverkefni unglinga og margt fleira.   

2. Undirbúningur fyrir 2021-2022: skólastjórnendur héldu fundi með öllum starfsmannahópum 
eftir áramótin til að leggja drög að undirbúningi næsta skólaárs. Einhverjar mannabreytingar 
fyrirhugaðar.   

3. Nýtt starfsfólk: Farið yfir þær breytingar sem vitað er um, hverjir hætta og hverjir koma nýir 
inn.  

4. Umsjónarkennarar 2021-2022: Farið yfir skipulag umsjónarkennslu. Þar eru bæði reyndir 
umsjónarkennarar og nýútskrifaðir/nýráðnir.  

5. Áherslur skólaárið 2021-2022:  

• Uppeldi til ábyrgðar. Skerpt verður á innleiðingu þessarar uppeldisstefnu og hún 
notuð á virkan hátt í skólastarfinu.  

• Teymiskennsla. Áframhald þróunar kennsluhátta. 

• SÍN – þemanám á unglingastigi. Samþætting námsgreinanna íslensku, 
samfélagsfræði og náttúrufræði að hluta til með föstum stundum í viku hverri.  

• List- og verkgreinar – samþætting og samvinna í auknum mæli, m.a. með skipulagi 
lotna. 

• Nemendalýðræði, skólaþing o.fl. Auka þarf tækifæri til lýðræðis allra aðila 
skólasamfélagsins, þjálfa nemendur að taka þátt í slíku starfi o.s.frv. 

6.  Önnur mál:  

• Þakkir frá skólanum til Breiðabliks fyrir að lána skólanum litla battavelli í vor.   

• Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar um skipulag sjávarútvegssýningar sem verður 
haldin á Blikasvæðinu í haust, um miðjan september. Þessar sýningar hafa oft raskað 
skólastarfinu. Menntasvið Kópavogs var að skoða þetta með tilliti til þess hvort og þá 
hvaða áhrif verða á skólastarfið.  

• Ekki hafa komið frekari upplýsingar vegna þess umferðarmáls sem hefur verið rætt á 
þessum vettvangi, þ.e. um vinstri beygju inn í Dalsmára. 

• Aðalfundur foreldrafélagsins verður í haust. Gott væri að geta lagt aukna áherslu á 
fræðslu fyrir bæði nemendur og foreldra næsta vetur þar sem slíkt hefur að mestu 
fallið niður í vetur.  


