Skólaráðsfundur
26. nóvember 2019 kl. 16:00 á Hótel Búðum
Samráðsfundur með nefndum og ráðum GSnb
Mættir voru :
Skólaráð:
Hilmar Már Arason, skólastjóri
Elfa E Ármannsdóttir, aðstoðarskólastjóri
Maríanna Sigurbjargardóttir, kennari
Marek Imgront, foreldri
Silja Sigurðardóttir, foreldri
Fræðslunefnd:
Enginn fulltrúi mætti
Nemendaráðin
Norðan Heiðar:
Björg Eva Elíasdóttir
Kristófer Máni Atlason
Anja Huld Jóhannsdóttir
Jónas Vilberg Óskarsson
Snær Fannarsson
Arnar Tryggvi Karlsson
Eyþór Júlíus Hlynsson
Fadel fulltrúi kennara
Sunnan Heiðar:
Nanna Líf Kjartansdóttir
Guðrún Elín Kristjánsdóttir
Emil Breki Hilmarsson
Stjórnir foreldrafélaganna
Sunnan Heiðar:
Silja Sigurðardóttir
Norðan Heiðar:
Ása Gunnarsdóttir,
Stjórnunarteymi
Elfa E. Ármannsdóttir
Hilmar Már Arason
Margrét Gróa Helgadóttir
Rósa Erlendsdóttir
Theódóra Friðbjörnsdóttir
Dagskrá fundarins:
1.
2.
3.
4.

Setning og kynning
Starfið í GSnb
Skólaþing – hvað svo?
Önnur mál

Vellíðan, gleði, einstaklingsþroski

1. Setning og kynning
•
•

Þeir sem voru boðaðir á fundinn eru meðlimir stjórnunarteymisins, stjórna nemendaráðanna,
stjórna foreldrafélaganna, skólaráðs og fræðslunefndar - 39 manns
Tilgangur þessa fundar var að kalla saman þær nefndir og ráð sem vinna að hagsmunum
skólans. Kynna fyrir þeim stefnu og stöðu í skólanum, nefndarfólk kynnist, fá umræður og
hlusta eftir mismunandi sjónarmiðum nefndarfólks.

2. Starfið í GSnb

•

Stefnumarkandi gögn:
– Starfsáætlun
– Skólanámskrá
– Sjálfsmatsskýrsla
Má finna á heimasíðu skólans.

3. Skólaþing – hvað svo?
„Hvaða eiginleikum og hæfni viljum við að nemendur sem útskrifast úr Grunnskóla
Snæfellsbæjar búi yfir?“ Þessi spurning var rædd í þaula á Skólaþingi sem Grunnskólinn bauð
til síðastliðinn miðvikudag, 6. febrúar. Þátttaka var mjög góð og umræður líflegar. Yfir 80
manns mættu á þingið, fólk á öllum aldri úr öllu sveitarfélaginu.
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•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Endurskoða:
– stefnu/sýn
– Skólareglur og ferli við lausn agabrota
Funda aftur í febrúar
– Skipa millifunda nefnd – fá formenn nefnda.
Stefna / sýn
Ýmsar skilgreiningar eru til á stefnu. Samkvæmt Snjólfi Ólafssyni er stefna „lýsing á þeim
árangri sem stefnt er að og hvernig honum skuli náð.“
Childress og félagar skilgreina stefnu sem safn aðgerða sem framkvæmdar eru til þess að ná
settum markmiðum. Þessar aðgerðir eru eins og bitar í púsluspili sem passa saman og gefa
skýra mynd af hvernig fólk, framkvæmdir og aðföng vinna saman við að ná sameiginlegum
markmiðum.
https://www.samband.is/media/stefnumotun-i-skolamalum/Skolastefna-stora.pdf
Skólareglur
Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1040-2011
Almenn viðmið um skólareglur í grunnskólum:
https://www.samband.is/media/skolamal/Almenn_vidmid_um_skolareglur_grunnskola_2015.p
df
Funda aftur í febrúar
Skipa millifundanefnd – fá formenn?
Þurfa að vera sér reglur/viðmið?
– Mætingar
– Skólaferðalög
– Skólabílum
Fréttir frá nefndum og ráðum
Hver nefnd/ráð sagði frá starfsemi sinni.
Mjög mikilvægt
Tölum vel um skólann okkar, starfsfólk, nemendur og foreldra.
Ræðum af heilindum og kurteisi hvert við annað.
Það er í lagi að vera ósammála en við erum ekki andstæðingar.
Setjum mál í réttan farveg
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4. Önnur mál
Engin

Fleira ekki rætt.
Fundi slitið kl. 17:00
Elfa E. Ármannsdóttir,
fundarritari
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