128.fundur skólanefndar Stykkishólmsbæjar 31.október 2013 haldinn í
Ráðhúsi Stykkishólms kl. 17:30
Mættir: Auður Vésteinsdóttir áheyrnarfulltrúi Helgafellssveitar, Hrefna Frímannsdóttir fulltrúi,
Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson fulltrúi, Sigurður A. Þórarinsson fulltrúi, Einar Gunnarsson
áheyrnarfulltrúi kennara grunnskólans, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir formaður, Kristbjörg
Hermannsdóttir áheyrnarfulltrúi foreldra, Gunnar Svanlaugsson skólastjóri grunnskólans og Haukur
Garðarsson fulltrúi sem ritaði fundargerð.

Fundur settur kl.17:29

Dagskrá:
1. Skýrsla skólastjóra grunnskólans
2. Önnur mál

1. Skýrsla skólastjóra
a. Hvernig fer starfið af stað ?
i.

Nemendur
Svolítil fækkun er í skólanum.

ii. Starfsfólk
38 starfsmenn, þar af 20 kennarar í 14,5 stöðugildum og 9 stuðningsfulltrúar í 6 stöðugildum.
Breytingar varð á kennurum í heimilisfræði rétt fyrir byrjun skólastarfs.

iii. Sérstök verkefni
Verið að taka næsta skref í Uppeldi til ábyrgðar
Ákveðið að byrja ekki strax á „Heilsueflandi grunnskóli“.

b. Skólanámsskrá - starfsáætlun / skólahandbók
Allt komið inn, hefti var látið ganga til fundarmanna, sjá nánar á vef Grunnskólans.

c. Innleiðing aðalnámsskrár
Verið er að hnýta saman niðurstöður úr ytra mati sem fór fram á síðasta ári inn í aðalnámskrá.
Frestur er til 2015 til að ljúka aðalnámskrá.
Fyrst er læsi nemenda skoðað sérstaklega og var stofnaður teymishópur um þennan málaflokk í GSS.
Sérstöku lestrarátaki er nýlokið í skólanum og einnig hafa verið framkvæmd lestrarpróf hjá öllum
nemendum og hafa verið jákvæð viðbrögð frá foreldrum vegna þessa. GSS fór í samstarf með
grunnskólum Grundarfjarðar og Snæfellsbæjar með að fá Ingvar Sigurgeirsson í sameiginlega vinnu
við innleiðingu aðalnámskrár.

d. Stjórn foreldrafélags
Búið er að kjósa í nýja stjórn. Upplýsingar á heimasíðu GSS.

e. Nýtt skólaráð
Búið er að kjósa í nýtt skólaráð. Gögnum dreift til fundarmanna. Farið yfir starfsáætlun 2013-2014.
Nánari upplýsingar á heimasíðu GSS

f. Skólalóðin
Skólastjóri samþykkti að farið yrði í það í upphafi vetrar að setja upp nýju tækin á skólalóðinni og er
mjög spenntur yfir þessu. Komin er teikning af skólalóð. Einhverjir foreldrar hafa haft samband við
skólastjóra um þetta. Haldið verður áfram með skólalóðina í vor.

g. Önnur mál
a) Brunaæfing fer fram í fyrramálið föstudag 1.nóvember, kl. 8:15.
b) Skólanum var boðin þátttaka í Öryggisbúnaðaræfingu í Baldri frá 11:00-12:00 fyrir 12 ára og
eldri (7. Bekkur)
c) Nemendaverndarráð fundar einu sinni í mánuði. Hugmynd um Lausnateymisráð var skoðuð
með öðrum skólum á Snæfellsnesi en ákveðið að halda sig við fyrra fyrirkomulag.
d) Föstudagurinn 8. nóvember er dagur eineltis. Nemendur munu hittast á sal.
e) Haustannapróf eru í undirbúningi.

2. Önnur mál
Spurningar komu fram um stöðugildi.
Spurningar komu um áframhald á læsisátaki.
Umræða um átakið heilsueflandi grunnskóli.
Umræða um umferðarmenningu í kringum skólanum.
Spurning um umbótaáætlun og birtingu hennar á heimasíðu GSS. Skólastjóri ætlar að skoða málið.
Einnig spurt um aðkomu sambands sveitarfélaga við eftirfylgni á ytra mati.
Fyrirspurn um að skólanefnd fái niðurstöður úr samræmdum prófum svo að hægt sé að undirbúa sig
fyrir næsta fund
Fyrirspurn um gagnsemi samræmdra prófa. Umræða. Spurning um að nota niðurstöður rétt.
Fyrirspurn um hvar ákvörðun um launalaust leyfi kennara væri tekin. Skólastjóri greindi frá því að
stjórnendur skólans tækju þá ákvörðun. Umræða.
Fyrirspurn um verklagsreglur um auglýsingar um lausar kennarastöður. Almennar starfstöður og
tímabundnar ráðningar eru alltaf auglýstar á staðnum en ekki í stærri og dýrari fréttamiðlum.
Kennarastöður hins vegar eru auglýstar í stærri fréttamiðlum.
Tillaga um að fulltrúi foreldra komi með spurningar frá foreldrum skriflegar.
Einar Gunnarsson telur mjög mikilvægt að foreldrasamfélagið kynni sér vel og taki þátt í breytingu á
aðalnámskrá, þar sem að ljóst er að hér er um mjög stóra breytingu að ræða og hún mun taka langan
tíma og er mikil framför. Umræður.

Skólaþing sambandsins er í Reykjavík á mánudaginn 4.nóvember kl. 8:30
Næsti fundur skólanefndar verður í Ráðhúsinu fimmtudaginn 28. nóvember kl. .17:30 – 19:00

Fundargerð lesin upp og samþykkt.
Formaður sleit fundi kl. 19:10

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, formaður, (sign),
Gunnar Svanlaugsson, skólastjóri grunnskóla, (sign),
Hrefna Frímannsdóttir, fulltrúi, (sign),
Hjörleifur K. Hjörleifsson, fulltrúi, (sign),
Sigurður A. Þórarinsson, fulltrúi, (sign),
Einar Gunnarsson, áheyrnarfulltrúi starfsfólks leikskóla, (sign),
Auður Vésteinsdóttir, áheyrnarfulltrúi Helgafellssveitar, (sign),
Kristbjörg Hermannsdóttir, áheyrnarfulltrúi foreldra grunnskóla, (sign),
Haukur Garðarsson, fulltrúi, (sign).

