
Skólaráðsfundur 28.09.2021 

Viðstaddir: Jón Pétur Zimsen skólastjóri, Harpa Reynisdóttir aðstoðarskólastjóri (áheyrn), Jórunn 

Pálsdóttir og Edda Björnsdóttir fulltrúar kennara, Halldór Einarsson fulltrúi starfsmanna, Steinunn 

María Stefánsdóttir og Sesselja Jónsdóttir fulltrúar foreldra.  

Ritari: Harpa Reynisdóttir 

Dagskrá fundar: 

1. Staða skólans núna hvað mannauð varðar og fjárhag varðar 

2. Fulltrúar skólaráðs 

3. Aðalnámskrá og námsmat 

4. Önnur mál 

Fundarmenn kynna sig. 

Jón Pétur bíður alla hjartanlega velkomin á fundinn. Leggur til að haldnir séu a.m.k. tveir fundir á 

hvorri önn og bendir á að fundir verði haldnir þegar tilefni er til. Jón Pétur fer yfir hvernig haustið 

hefur farið í gang og hversu vel hefur verið tekið á móti nýjum stjórnendum.  

1. Veikur hlekkur í skólanum eru fjármálin. 90% af rekstri skóla eru laun, líklegt að nokkur 

yfirmönnum hafi verið í skólanum. Jórunn bendir á að hugsanlega hafi reiknilíkanið gert það 

að verkum að skólinn hefur fengið minna fjármagn en sambærilegir skólar. Nýtt reiknilíkan 

verður fljótlega tekið í gagnið. Ýmislegt er hægt að gera til að bæta fjárhaginn t.d. að hafa 

verkgreinarnar á móti hvor annarri.  

Steinunn María bendir á að farið hafi verið í aðgerðir á síðustu árum t.d. með því að fækka 

bekkjum. Það hefur ekki reynst vel. Jón Pétur segir ólíklegt að farið verði í þannig aðgerðir. 

Jón Pétur bendir á að með bættum skólabrag sé hægt að ná fram sparnaði t.d. þegar allir 

hjálpast að og starfsmenn skólans vinna sem ein heild.  

Jórunn spyr út í fjárhagsramma skólans. Hver er kostnaður við hvern nemanda samanborið 

við aðra sambærilegra skóla? Jón Pétur vill fá það á hreint t.d. samanborið við 

Vesturbæjarskóla og Grandaskóla.  

Halldór segir að betri viðbrögð séu við beiðnum frá skólanum t.d. í sambandi við viðhald og 

viðgerðir. Skólinn var allur bónaður í haust og skipt verðum um glugga í húsnæði miðstigs 

næsta sumar en allt efni er tilbúið.  

2. Foreldrafélagið velur sína fulltrúa á aðalfundi foreldrafélagsins. Kennarar og starfsmenn á 

starfsmannafundi.  

 

3. Kennarar og stjórnendur eru að innleiða nýtt námsmat. Innleiðing á hæfniviðmiðum og 

matsviðmiðum. Eitt af markmiðunum er að foreldrar og forráðamenn fái reglulega 

upplýsingar um námsframvindu nemenda. Sesselja lýsir ánægju sinni með að 

upplýsingaflæðið verði meira. Það muni t.d. hjálpa foreldrum að aðstoða börnin sín.  

 

4. a) Stjórnendum skólans langar að prufa að bjóða upp á hafragraut í fyrstu frímínútunum. 

Útfærslan verður þannig að hún henti best fyrir nemendur og skóladaginn.  

 

b) Jón Pétur er með hugmynd um að fá nemendur úr Hagaskóla til að styðja við nemendur í 

Melaskóla sem þurfa aðstoð með námið. Steinunn spyr hvort að nemendur úr Hagaskóla 



kæmu inn í kennslustundir eða hvort þetta yrði fyrir utan venjulegan skólatíma. Jón Pétur 

segir að báðir möguleikarnir séu hugsanlegir. Mikilvægt að fullorðinn einstaklingur sé alltaf 

viðstaddur.  

 

c) Halldór spyr út í hvernig það verði með hjólahjálmana frá Kiwanis. Jón Pétur segir að það 

sé í lagi að afhenda þá hérna í skólanum eftir kennslu. Mikilvægt að skólinn sé laus við allt 

markaðsstarf og engar auglýsingar séu leyfðar í skólanum sbr reglur um auglýsingar 

88_2.1_reglur_um_auglysingar_skyrsla_starfshops_4.11.15.pdf (reykjavik.is). 

 

d) Jórunn vil benda á að skólastarfið hafi farið mjög vel á starf og það sé rosalegur munur frá 

síðustu árum. Halldór bendir á að það sé kominn skýr rammi og allir séu komnir með skýr 

hlutverk. Steinunn merkir líka mun á skólabragnum og rólegra andrúmsloft yfir öllu.  

 

e) Steinunn ræðir um óskilamunina, mikilvægt að allir hjálpist að. Mikilvægt að hjálpa 

börnunum að læra að hugsa um eigur sínar.   

 

Jón Pétur slítur fundi. klukkan 16:20 

 

 

https://reykjavik.is/sites/default/files/88_2.1_reglur_um_auglysingar_skyrsla_starfshops_4.11.15.pdf

