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Skólaráðsfundur Vættaskóla 

 

Á fundinn mættu eftirfarandi: Þuríður Óttarsdóttir skólastjóri, Áslaug Björk Eggertsdóttir og Halla 

Valgerðardóttir fulltrúar foreldra, María Védís og Gunnar Bessi fulltrúar kennara og Embla, Arnar og 

Freyr fulltrúar nemenda.  

Þuríður sýnir okkur tillögur um skóladagatalið og þar eru tvær tillögur eða tillaga A og B sem liggja nú 

á skrifstofu og kennarar geta skoðað til þess að mynda sér skoðun fyrir fundinn sem haldinn er á 

næstunni með Þuríði.  

Rætt um foreldrafundi og breytt fyrirkomulag og flestir voru ánægðir með að geta hitt fleiri kennara 

og hafa sveigjanlegri tíma til þess.   

Rekstrarfyrirkomulag næsta árs er ekki nógu gott og er að keyra fram á launakostnaði þar sem greitt 

hefur verið aukalega fyrir yngsta stigs kennara í Engi. Síðasta vor voru tvær stöður teknar út , 9. 

bekkur fór úr þremur í tvo bekki, stöðugildi minnkuð og samt hafði það engin áhrif. Að reka tvo skóla 

er dýrara og er Þuríður að reyna ýmislegt til þess að reyna að bæta stöðuna.  

Búið að auglýsa eftir leiklistakennara og fjórir hafa sótt um, einnig auglýst eftir tónmenntakennara og 

einn sótti um þá stöðu. Nokkrir kennarar eru í leyfi og ekki víst hvort þeir koma til baka fyrr en í maí 

svo það er erfitt að meta hve marga til viðbótar þarf að ráða. Rætt um hversu vel gekk eftir að fimmti 

bekkur sameinaðist í Borgum og undirbúningur byrjaður fyrir fjórða bekk og teymiskennslan lofar 

góðu.  

Tjaldbúðir í fjórða bekk er verkefni með Gufunesbæ og okkur hefur verið boðið að taka þátt á næsta 

ári þar sem kennt er um útilegu og endar með tjaldferðalagi.  

Skólahreysti verður í Hafnafirði og skólinn útvegar rútu þangað.  

Niðurstöður úr starfsmannakönnun koma eftir 22. mars svo farið verður yfir þær á næsta fundi.  

Vegna umræða undanfarið um sameiningu skóla í norðanverðum Grafarvogi barst tilkynning um 

starfshóp sem fer af stað til þess að safna niðurstöðum funda með foreldrum. Niðurstöður 29. apríl. 

Fyrsti fundur er 21. mars í hlöðunni í Gufunesbæ. Þuríður er í starfshópnum og það vantar foreldra úr 

skólaráði og kennara. Gunnar Bessi ætlar að taka þetta að sér fyrir hönd kennara og Halla fyrir hönd 

foreldra.  

Rætt um að leigja sali skólans og að sá peningur fari í fræðslu fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk.       

Við vorum sammála um að breyta vorhátíð yfir á 22. maí. Þuríði bent á að fótboltavellir eru ljóslausir 

á kvöldin og börn að leik í myrkrinu. Þuríður ætlar að skoða þetta.   
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