
Skólaráðsfundur – 2.júni 2020  
Arnarskóli 

Í skólaráði sitja 
Agatha Axelsdóttir fulltrúi stuðningsfulltrúa 
Gerður Guðmundsdóttir fulltrúi foreldra 
Hafsteinn Karlsson fulltrúi grenndarsamfélags 
Herdís Pálsdóttir fulltrúi tengla 
Inga María Vilhjálmsdóttir fulltrúi foreldra 
Jón Sigurður Norðkvist fulltrúi foreldra 
Lena Egilsdóttir fulltrúi tengla 
Ólöf Björndsdóttir fulltrúi kennara 
Rafn Emilsson skólastjóri 
 

 

• Mætt– Lena, Herdís, Agatha, Hafsteinn, Rafn  og Gerður. 

• Farið er yfir  -  Hlutverk  skólaráðs  - Veita skólanum  aðhald,  
Stefnumótun, Áætlanir, öryggi og almenn velferð nemenda. 
 

• Viðfangsefni  dagsins  -  Innra mat 
 

o Þættir innra mats: 
o Reglulegt mat og ígrundun á  kennsluháttum 

▪ Stjórendur  fara inní stofur að fylgjast með kennsluháttum 
o Rýnihópur um  námsframvindu 

▪ Fylgst með námsframvindu  nemenda,  fylgst með hvort nemendur  
nái  framfarir á  markmiðum og framvegis 

▪ Gröf eftir herberginum. 
o Lestrakennsla  - Stýrð kennsla  

▪ Unnið með Urriðaholtsskóla að innleiðingu Stýrðrar kennslu. 
▪ Gerð var rannsókn á stýrðri kennslu með nemanda í Arnarskóla í 

samstarfi við Háskóla Íslands. 
o Rýnihópur með einstaklingum með þroskafrávik 

▪ Gekk ekki vegna Covid – 19 
o Starfsmannakönnun  

▪ Niðurstöður sýna að flestum líður vel í vinnunni en þó er bent á að 
álag sé of mikið fyrir starfsmenn 

▪ Umbætur á  því – fleiri kaffitímar  og pásur 
▪ Hvernig verkferlar eru varðandi ágreining  og  einelti bæði hjá 

starfsmönnum og foreldrum. Verkferlar voru kynntir á starfsdegi 
nýlega. 

o  Foreldrakönnun 
▪ Flest  gott en foreldri óskaði eftir frekari upplýsingum um lausnir við 

agavanda. 

• Leiðir og lausnir Arnarskóla við agavanda voru kynntar á 

foreldrafundi nýlega. 

▪ Foreldrar benda á að það þarf að huga að gegnsæi skólans. 
 



o Umræður skólaráðs um innra mat. Góðar upplýsingar og mikilvægt að halda 
áfram að efla og styrkja innra mat skólans. NIðurstöður innra mats og 
umbótaáætlun verður sett á vef skólans. 

o Skóladagatal  
▪ Farið er yfir skóladagtal 2020 – 2021 
▪ Heilir eða hálfir starfsdagar 
▪ Skýrar skil á mili sumarannar og vetraannar 
▪ Þemadagar meira á næsta ári 

• Engar athugasemdir gerðar við skóladagtal – Skóladagtal 
samþykkt af skólaráði. 

 

• Næsti fundur í águst – Fara þá yfir starfsáætlun 

• Halda skólaráðsfund 3-4x yfir skólaárið 

•  
 


