
Fundur í skólaráði 28. maí 2019. 

 

Mætt: Anna Bergrós Arnarsdóttir deildarstjóri, Marías Benedikt Kristjánsson deildarstjóri, 

Ólöf Inga Andrésdóttir skólastjóri, Þorbjörg Ólafsdóttir fulltrúi kennara, Elfa Björk 

Jóhannsdóttir, Svava Svavarsdóttir fulltrúi annarra starfsmanna, Katrín Ósk Steingrímsdóttir 

fulltrúi foreldra, Regína Ólafsdóttir fulltrúi foreldra og Svavar Máni Geislason fulltrúi 

nemenda. 

1. Rætt um starfsmannamál og að fyrir vantar í nokkur störf við skólann næsta haust. 

Auglýsingar eru úti á vef Akureyrarbæjar. 

2. Ólöf segir frá undirskriftalista sem barst frá formanni nemendaráðs en skv. bréfi sem 

undirritað er að fjölda nemenda er óskað eftir því að gerður verði nýr 

körfuboltavöllur við skólann eða að sá sem fyrir eru verði betrumbættur. Skólaráð 

tekur undir með nemendaráði um að nauðsynlegt sé að fjölga leiktækjum á 

skólalóðinni og eru fylgjandi áskorun nemenda um betri körfuboltavöll. Skólaráð 

skorar á Ingibjörgu Ísaksen formann fræðsluráðs og Karl Frímannsson sviðsstjóra 

fræðslusviðs að beita sér fyrir því að úrbætur fari fram á skólalóð Síðuskóla og setji 

þar körfuboltavöllinn i forgang. Bréf er skrifað sem afhent verður viðkomandi. 

3. Námsmat. Útprentun á lokamati að vori. Skiptar skoðanir eru meðal kennara hvort 

eigi að prenta út lokamat að vori eða láta bara mat á hæfnikortum sem birtast jafnt 

og þétt yfir skólaárið duga sem vitnisburð um hæfni nemenda. Hefðin skiptir máli og 

fram kemur að gjarnan sé eitthvert plagg afhent að vori, vitnisburður eða námsmat. 

Afhending að vori segir að einhverjum áfanga sé náð en upplýsingar sem liggja fyrir á 

mentor segja mun meira um námslega stöðu en lokamatið á vori. Rætt um að 

foreldrar skilji ekki alltaf hvað námsmat þýðir og að aðgengi að kennara þyrfti að vera 

betra. Viðtalstími sem fastsettur yrði í stundatöflu myndi gera foreldrum auðveldara 

að hafa samband við kennara af fyrra bragði. 

4. Skólapúlsinn. Anna fer yfir niðurstöður nýjustu niðurstöður úr Skólapúlsinum, sem er 

nemendakönnun vor 2019. Hann sýnir t.d. að skólinn er undir viðmiðunarhópnum í 

þáttum sem eru undir „Virkni nemenda í skólanum“ sem mælir þrautseigju í námi og 

fleira. Skólinn er yfir í öðrum þáttum, sjá nánar í niðurstöðum, en þær verða settar 

inn á heimasíðu skólans.  

5. Önnur mál. 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 16:00 

Fundargerð ritar ABA 

 


