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Skólaráðsfundur 4.febrúar 201 

 

Mættir voru:  

Ásgerður Þorgeirsdóttir skólastjóri, Guðjón Sigbjörnsson kennari, Hólmfríður 

Karlsdóttir kennari, Jenný Magnúsdóttir formaður foreldrafélags Njarðvíkurskóla, 

Kristján Carlsson Granz foreldri, Jóhanna Karlsdóttir fulltrúi starfsmanna í 

Njarðvíkurskóla, Ólafur Eyjólfsson, fulltrúi úr grenndarsamfélaginu, Birgir Örn 

Hjörvarsson formaður nemendafélags skólans,  Fannar Ingi Arnbjörnsson 

varaformaður nemendafélags skólans og Guðný Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri ritaði 

fundagerð 

 

1. Ásgerður Þorgeirsdóttir, skólastjóri, fór yfir hlutverk nemendaráðs.  Eftir það 

var farið yfir í tíma til nemendaráðs skólans þar sem skólaráð fékk kynningu á 

starfi nemendaráðs frá Birgi Erni, formanni og Fannari Inga varaformanni 

ráðsins.   

2. Rætt var um grunnforritunarkennslu í skólanum.  Kristján Granz hefur haft 

samband við fyrirtæki sem geta komið að kennslu og hefur skilað þeim 

upplýsingum til skólastjóra.  Ásgerður hefur komið þeim upplýsingum til 

kennara en mun kanna stöðu á því í framhaldi. 

3. Farið var yfir viðhorfskannanir sem lagðar voru fyrir foreldra í 3., 6. og 9. 

bekk á samskiptadegi í janúar sl.  Umræður urðu um að leggja spurningalista 

fyrir nemendur í 9. og 10. bekk um notkun á spjaldtölvum þar sem niðurstöður 

fyrir þær spurningar í viðhorfskönnun hjá foreldrum voru ekki mjög 

upplýsandi. 

4. Ásgerður kynnti þemadaga sem voru í lok janúar og ánægju með vinnu sem 

fór fram þar. 

5. Ásgerður sagði frá árshátíð skólans sem er 10. Mars nk. en árshátíðin verður 

með sama sniði og síðustu ár. 

6. Ásgerður sagði frá myndlistaklúbbi sem Eric F. Hearn er með í skólanum. 

7. Ásgerður fór yfir nýtt námsmat í 10. bekk og innleiðingu á því meðal kennara í 

Njarðvíkurskóla.   

8. Ásgerður fór yfir stöðu í fjárhagsmálum skólans á nýju fjárhagsári.  

9. Önnur mál: 

a. Guðný Karlsdóttir, aðstoðarskólastjóri, sagði frá því að 

Njarðvíkurskóli er kominn á Facebook. 

b. Næsti fundur verður 25. febrúar og verður þá farið yfir skóladagatal 

næsta skólaárs auk annars. 

 

Fundaritari: Guðný Karlsdóttir, aðstoðarskólastjóri  


