
Skólaráð Smáraskóla 

Fundur haldinn í Smáraskóla miðvikudaginn 6. október 2021 kl. 08:10-09:10. 

Mætt: Börkur Vígþórsson skólastjóri stýrði fundi, Kristín Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri og 
áheyrnarfulltrúi ritaði fundargerð, Sigrún Snædal Logadóttir fulltrúi kennara, Rósa D. Ómarsdóttir 
fulltrúi kennara,  Berglind Brynjarsdóttir fulltrúi starfsmanna, Hanna Nguyen Nguyen fulltrúi 
nemenda (10. bekk), Sverrir Ísak Þóroddsson fulltrúi nemenda (9. bekk). 

Efni fundar:  

Nýir fulltrúar nemenda og kennara boðnir velkomnir.  

1. Hlutverk skólaráðs: Börkur fór yfir hlutverk skólaráðs.  

2. Starfsáætlun skólaráðs: Farið yfir fundaskipulag og efni hvers fundar samkvæmt áætlun. 
Ákveðið að biðja Eystein hjá Breiðablik að vera áfram fulltrúi grenndarsamfélags til næstu 
tveggja ára.  

3. Starfsáætlun frístundaheimilisins Drekaheima: Var send skólaráðsfulltrúum fyrir fund. Engar 
athugasemdir gerðar og telst hún staðfest. 

4. Starfsáætlun Smáraskóla: Var send skólaráðsfulltrúum fyrir fund. Nokkrar minniháttar 
athugasemdir um nafnabreytingar, misfærslur á dagsetningum o.fl. sem verða leiðréttar. 
Ekki efnislegar athugasemdir gerðar og telst starfsáætlun staðfest. 

5. Skólabyrjun:  

• Áherslur í skólastarfinu: 
o Uppeldi til ábyrgðar. Erum að skerpa á uppeldisstefnu skólans. Kennarar 

vinna með nemendum.  
o Áhersla á leiðsagnarmat í námsmati, birtist jafnóðum í Mentor. Eldri 

nemendur eiga að vera með sinn eigin aðgang að Mentor - gott að byrja að 
aðlaga þau að þessari notkun á miðstigi. Athugasemdir um að kerfið sé ekki 
sérstaklega notendavænt, biðjum okkar námsmatsteymi að koma þessum 
ábendingum til Mentor. Einnig hefur reynst erfitt að meta samþættar 
námsgreinar í kerfinu (t.d. þema í ungl.deild). Enn fremur virðist Mentor 
appið ekki gera ráð fyrir að foreldrar geti unnið frammistöðumatið þar í 
gegn.  

o Þema – nemendum finnst þetta ekki gott. Erum að gera í fyrsta skipti – 
mikilvægt að heyra hvað nemendum finnst. Tekin umræða við krakkana um 
hvað þarf að bæta, hverjir kostirnir eru o.s.frv. Til að hægt sé að þróa og 
bæta. Meta hvernig hefur til tekist og laga það sem ekki hefur gengið 
nægilega vel. Geta valið leiðir sem henta þeim til skila, t.d. að skila sem 
myndband eða ljóð.  

• Covid og sóttvarnir.  
o Hefur gengið vel. 

o Samtöl verða á staðnum.  

• Starfsmannamál.  

o Hefur vantað í frístund.  

6.  Önnur mál:  



• Stækkun skólans/byggingamál: engar nýjar fréttir.  

• Skólalóð – „Okkar Kópavogur“: reyna að ýta á umbætur eins og hægt er. Fulltrúar 
foreldra munu óska eftir fundi með fulltrúum frá fasteiganasviði bæjarins til að ræða 
eldri tillögur sem virðast hafa strandað.  


