Skólanefndarfundur 1.des. 2010 kl. 17:00
Haldinn í húsnæði Leikskólans í Stykkishólmi.
Mættir voru: Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Sigurður Þórarinsson, Hrefna Frímannsdóttir, Haukur
Garðarsson, Áslaug Kristjánsdóttir, Karín Rut Bæringsdóttir fulltrúi foreldrafélags grunnskólans, Auður
Vésteinsdóttir fulltrúi Helgafellssveitar, Sigrún Þórsteinsdóttir skólastjóri leikskólans, Gunnar
Svanlaugsson skólastjóri grunnskólans og Elín Guðrún Pálsdóttir fulltrúi kennara leikskólans sem
ritaði fundagerð.
Efni fundar:
1. Skýrsla skólastjóra grunnskólans

2. Miðvikudagur 1. Starfsmannafundur GSS kl. 15:00
Fræðslunefndarfundur kl. 17:00
3. Fimmtudagur 2.

Tendrum jólaljós í Hólmgarði kl. 18:00

4. Mánudagur 6.

Teymisfundir

5. Miðvikudagur 8.

Frjáls fundardagur

6. Mánudagur 13.

Jólaleikfimi hjá nemendum 1. – 10. bekk ( sjá töflu )
Heimsóknir í Norskahús og Narfeyrarstofu ( sjá töflu )

7. Miðvikudagur 15. Heimsóknir í Norskahús og Narfeyrarstofu (sjá töflu )
Kennarafundur kl. 15:00
8. Fimmtudagur 16.

Síðasti kennsludagur fyrir jólafrí.

9. Föstudagur 17.
Kl:10:00 – 12:00

Litlu jól GSS
1. – 10. Bekkir

2. Samræmd próf/námsmat í 4. 7. og 10. bekk
Kennarar hefðu viljað sjá betri árangur hjá 4. og 7. bekk. Útkoma hjá 10. bekk er viðunandi.
Verið er að fara yfir málin til að bæta úr því sem betur má fara.

3. Foreldraviðtöl/fundir
Foreldraviðtöl hafa verið í gangi þessar vikurnar. Verið er að vinna úr þeim fundum.
Skólastjóri fagnar góðri þátttöku foreldra í foreldraviðtölunum.

4. Önnur mál:
Skólastjóri hefur verið að efla samskipti milli skóla og heimila. Síðastliðna föstudaga hefur
hann sent öllum foreldrum skólans fréttir um hvernig vikan hefur gengið í skólanum. Þetta er
liður í vinnunni Uppeldi til ábyrgðar.
Skólastjóri fagnar hve mikil fjöldi fólks stundar framhaldsnám hér í bæ. Grunnskóli
Stykkishólms er viðurkenndur próftökustaður og munu 54 próftökur fara fram hér í
desember.
Fyrirspurn kom með hvernig notkun kennara er á Mentor. Skólastjóri svara að sú notkun sé í
sókn.

2. Skýrsla skólastjóra leiksskólans
1. Barnafjöldi:
Það hefur verið ákveðið að færa börn á milli deilda eftir áramót, til þess að geta tekið
við nýjum börnum sem verða 1 árs snemma á næsta ári. Þessir flutningar verða
tilkynntir til foreldra og barna sem fyrst svo þau geti undirbúið sig heima.
2. Foreldrasamstarf:
Foreldrafundum á hverri deild fyrir sig er lokið. Góð mæting var á fundina þar sem
farið var yfir starfið á deildinni.
3. Sérfræðingar:
Talmeinafræðingur og sálfræðingur komu í nóvember og hittu foreldra og börn.
Einnig voru þau með ráðgjöf til foreldra og starfsmanna.
4. Grænfánavinna:
Þann 4. nóvember flögguðum við Grænfánanum í annað sinn, það var Þórunn
Sigþórsdóttir, fulltrúi Landverndar sem afhenti fánann. Börnin ætluðu svo að setja
niður haustlauka en veðrið var þannig að þau ákváðu að bíða þar til færi að rigna.
5. Jólamánuður
Jólaföndur foreldrafélagsins er núna 1. 2. og 3. desember. Þá koma börn og foreldrar
saman og skreyta piparkökur sem börnin voru búin að baka hér í leikskólanum. 6.
desember kemur sýningin Pönnukakan hennar Grýlu, það er brúðusýning frá
Brúðuheimum í Borgarnesi. 9. desember er kirkjuferð með grunn-og
tónlistarskólanum og 16. desember eru svo litlu jólin með tilheyrandi helgileik elstu
barnanna. Þangað er foreldrum elstu barnanna boðið.
6. Starfsdagur
Óskum eftir því að taka auka starfsdag 3. janúar 2011. Þetta er liður í því að spara
eftirvinnu starfsmanna, því með þessu er hægt að fækka starfsmannafundum sem

undantekningalaust eru á næturvinnu. Fræðslunefnd samþykkir að tekin verði heill
starfsdagur 3. janúar. Umræða um að starfsdagar leikskólans geti komið illa við
fjölskyldur. Lögum samkvæmt mega leikskólar taka þrjá starfsdag á skólaárinu. Sum
bæjarfélög bjóða upp á að taka megi fimm starfsdaga.
Fyrirspurn kom hvort margir nýir nemendur komi í skólann í byrjun árs. Skólastjóri
svaraði að tveir nemendur séu væntanlegir í byrjun janúar og tveir í febrúar.
7. Önnur mál
Skólastjóri hefur verið að taka starfsmannaviðtöl í vikunni, gengur vel. Þar er farið yfir
faglegt starf, samstarf á deildum og í húsinu, námskeið o.fl. Vegna veikindaforfalla á
starfsfólki hafa viðtölin því miður dregist.
Litla lúðró kom í heimsókn til okkar 19. nóvember og spilaði nokkur lög.

3. Önnur mál

a. Á fundi bæjarstjórnar 25.11.2010 var tekið fyrir bréf frá 4. bekk
Grunnskólans vegna leiktækja. Ákveðið var að vísa erindinu til
fræðslunefndar/skólanefndar.
b. Liður 50 bréf frá 4. bekk í Grunnskóla Stykkishólms v/leiktækja.
c. Nemendum 4. bekkjar er þakkað fyrir góðar ábendingar varðandi leiktæki.
Samþykkt að vísa bréfinu til fræðslunefndar.
Fræðslunefnd fagnar þessu bréfi frá 4 bekk, flott framtak hjá krökkunum.
Þar sem langt er síðan eitthvað hefur verið gert fyrir skólalóðina telur nefndin að
tvímælalaust verði að fara í vinnu við skipulagningu og vinnu á lóðinni. Þar sem allir
aldurshópar eru komnir í Grunnskólann við Borgarbraut er mjög brýnt að einhver
afþreying sé í boði fyrir yngsta aldurshópinn. Fræðslunefnd skorar á bæjarstjórn að fara í
vinnu með fagmönnum og starfsmönnum bæjarins í samvinnu við skólayfirvöld til að
skipuleggja svæðið og teikna upp hvaða tæki hægt væri að koma þarna fyrir með hliðsjón
af framtíðar byggingum. Fræðslunefnd telur að mikilvægt sé að þetta verði sett á
fjárhagsáætlun fyrir næsta ár svo hægt verði að hefja vinnu strax í vor. Skólalóðina er
hægt að samnýta fyrir ferðamenn á sumrin sem nýta sér tjaldsvæðið og sumarhúsin.

d.
4. Til kynningar:
a. Námskrárdrög til umsagnar
i. Drög að nýrri aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og
sameiginlegur inngangskafli fyrir öll skólastigin eru birt til kynningar á
vefsvæði þessu.
ii. Frestur til að skila inn athugasemdum um drög að inngangskafla og
aðalnámskrám leikskóla og framhaldsskóla er til 20. desember 2010.
b. Málstofa um skólamál - Skólabragur. Málstofa á vegum sambands sveitarfélaga
um skólamál, haldinn 1.nóvember.
c. Leiðbeiningar fyrir skólanefndir.
Þar sem fundurinn hefur dregist á langinn verða umræður um drög að nýjum aðalnámskrám leik- ,
grunn- og framhaldsskóla frestað fram á næsta fund.

Formaður bar upp hugmynd að breytingu á fundarformi. Þannig að skólastjórar myndu kynna sínar
skýrslur og hefðu val um að víkja svo af fundi eftir að fyrirspurnum og umræðum um efni frá þeim
væri lokið. Nefndarmenn hugsa málið.
Fundi slitið kl. 19:00

