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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.  

Samvinnuverkefni og teymisvinna í forgrunni, nota leikina sem Vanda úr HÍ kenndi okkur á námskeiði 

með nemendum. Fjölbreytta kennsluhætti og auka tækni og nýsköpun, list og verkgreinar. Finna 

tónmenntakennara sem fyrst en það hefur verið mjög erfitt. Þurfum að skila inn skjali sem útskýrir af 

hverju það vantar tónmenntakennslu en það stendur til að bæta þetta. Nemendur hafa verið að fara í 

vettvangsferðir en það er auðvitað ekki nóg. Í kynningu í íslensku þá færðu hæfni í upplýsingatækni ef 

þú ert að nota hana við verkefnavinnuna. Sprellifix í Langholtsskóla er mjög spennandi og er áhugi 

fyrir að koma því á hér. Þróunarverkefnið Nordplus gengur vel og það auðgar skólastarfið, er 

spennandi og við lærum margt nýtt af þessu. Skólinn í samstarfi við aðra er að sækja um 

Erasmusstykr til að vera í samvinnu við aðra vegna námsmats. Menntastefnu verður fagnað á morgun 

og þurfum að ákveða hvaða verkefni við ætlum að taka fyrst og líklegt að það verði þá tengt lista og 

verkgreinum. Frímófjörið er vel heppnað og skemmtilegt hér í Borgum en gengur ekki eins vel í Engi 

þar sem þau yngri geta lært af þeim eldri hér í Borgum. Uppeldi til ábyrgðar þar sem maður lærir af 

mistökum sínum og tekur meiri ábyrgð á eigin hegðun, öðlist sjálfstraust og sjálfsaga. Líka áhugi fyrir 

að auka foreldrastarfið og þá hægt að gera það í lok þemaverkefna að foreldrar fái að koma að sjá 

árangurinn. Það hafa verið morgunverðarfundir með foreldrum og það er gott til að heyra sjónarhorn 

þeirra og að sama skapi eru súpufundir góðir og sérstaklega þegar mætingin er góð.  

Foreldrasamráð framundan og mikilvægt að foreldrar hafi skoðað þetta með börnum sínum svo hægt 

sé að ræða það á fundinum. Halla spyr um fjármálalæsi og Þuríður svarar að það sé kennt í 10. bekk. 

Svo er upplestrarkeppni þar sem þau læra framkomu og það er frá fjórða bekk. Söguaðferðin virkar 

vel og þá fá þau góða þjálfun en jú það er satt að það er of seint að byrja í 10. bekk en þau eiga að 

vera að læra um þetta á miðstiginu líka. Fjárhagur skólans ekki eins góður og mætti vera og stöndum 

höllum fæti í mínus en að hluta til finnst okkur líka úthlutun ekki vera nóg þar sem við erum með 

tvær starfsstöðvar og þurfum því t.d. fleiri skólaliða og þurfum að finna leið til þess að spara án þess 

að það bitni á nemendum. Á síðasta ári var það þannig að þeir sem áttu peninga fengu að halda þeim 

en þeir sem skulduðu fengu ekki meira fé. Við þurfum að deila einu stigi á tvö stig og það er 

kostnaður bæði í faglegum kostnaði, aðbúnaði og tækjum. Hér í Borgum eru stærri bekkir en fleiri í 

Engjum og þá skipt í tvo bekki og það er hitamál hvernig á að skipta þessu og ekki auðvelt að leysa 

þetta svo allir verði ánægðir. Vegna bygginga við Spöng þá munum við fá fleiri börn en getum í raun 

ekki tekið við mikið fleiri börnum. Það er pláss fyrir þau í Engi en ekki í Borgum og þetta sprettur hratt 

upp. Skóladagatalið er komið út og þar eru vetraleyfin inni, skólasetning og skólaslit, samræmd próf 

o.s.frv. Það er samt einn galli á þessu skóladagatali. Því á milli skólasetningar og skólaslita eru bara 

184 dagar en eiga að vera 185 dagar. Þuríður er á móti því að bæta vinnu á starfsfólk, það er hlaupaár 

og hefur hún þegar kvartað undan þessu, finnst þetta vera brot á stéttarreglum og vill ekki gefa upp 

starfsdaga kennara fyrir þetta svo þetta er í vinnslu og verður vonandi breytt. Nemandi spyr um græn 

fánann og Þuríður útskýrir að það sé enn í gangi en skólinn þurfi að velja hvað eigi að taka sérstaklega 

fyrir.    

Nokkrir foreldrar báðu um að rætt yrði um snjallsímanotkun í skólanum eða að skólinn láti vita hver 

stefna þeirra er í þessum málum. Einn nemandi bendir á að foreldri bannar að hann taki símann í 

skólann en svo þurfa þeir samt að nota símana í tímum eins og þegar Kahoot (spurningaleikur) er 

notað í tíma. Kennarar tala um að nemendur séu að nota símann í eitthvað annað þegar þeir eiga að 



vera að vinna og trufla kennslustundir. Nemandi bendir aftur á að það eru nemendur sem eiga erfitt 

og þurfa helst að vera með símann. Þuríður bendir á að það þurfi að taka þessa umræðu og gott ef 

nemendur ræddu um þetta eins og í nemendaráði/unglingaþingi. Væri spennandi að hafa einn 

símalausan dag eins og í græn stefnu þá er verið að spara rafmagnið og minni geislun. Í Lágafellsskóla 

fengu nemendur borðtennisborð og þythokkíborð svo þau hafa þá meira að gera í frímínútum. Elsta 

stigs nemandi í skólaráði ekki jákvæður um að nemendur samþykki þetta og Þuríður tekur undir að þá 

verði auðvitað nemendur að fá eitthvað í staðinn. Miðstigsnemendur eru jákvæðari um að þetta sé 

bannað í skólanum. Þuríður bendir á að við þurfum að bæta okkur í samræmdum prófum í 

Vættaskóla og spurning hvort bannið myndi aðstoða nemendur í að taka sig á frekar en að vera á 

samfélagsmiðlum. Nemandi á unglingastigi bendir á að í Hagaskóla eru allir í símanum yfir 

skóladaginn en hér er meiri vinnufriður. Miðstigs nemandi bendir á að tímar þurfi að vera 

áhugaverðari svo nemendur sinni náminu betur. Þuríður bendir á kennsluhætti í Lágafellskóla þar 

sem nemendur fá að ráða hvernig þeir vinna verkefni og kennarar eru ráðgjafar sem aðstoða þá í 

ferlinu. Tveir nemendur í skólaráði eru sammála því að það virki betur en próf og þau hafi meiri áhuga 

á að vinna slík verkefni. Nemendur í 7. bekk vinna mikið eftir bókinni og öðrum finnst að þeir ættu að 

fá að vinna samvinnuverkefni í stærðfræði. Hinn er sammála og segir nemendur feimna í framsögn og 

því væri betra ef það væri meiri samvinna. Skólinn hefur ekki efni á Ipödum fyrir alla nemendur en 

eru að fá 100 Ipada sem verður hægt að nota í ýmsum verkefnum, þeir áttu að koma í ágúst en því 

miður er skólinn enn að bíða. Stærðfræðideginum hrósað og nemandi benti á þemaverkefnið 

fjölmenning og fullveldi Íslands og er það vinsælt meðal barnanna. Þuríður útskýrir fjölgreindaleikana 

og kosti þeirra en það var Salaskóli sem kynnti þetta fyrst og hefur verið mjög skemmtilegt.  

Nemandi spyr um vinaliðaverkefnið og kvartar undan því að hafa ekki hitt vinabekkinn sinn lengi og 

Þuríður bendir á að vinadagurinn ætti að vera í upphafi skólaárs og í kringum jól og svo eftir áramót.  

Rætt um skíðaferðalög og hvernig 7. bekkur fékk að fara á skíði og frístundasvið útvegaði skíði fyrir 

þau öll. Það væri gaman ef skólinn skipulegði skíðaferðir en það eru rúturnar sem kosta skólann svo 

mikið og frístundamiðstöðvar hafa verið að skipuleggja þær ferðir.               

 

Ritari: Áslaug Björk Eggertsdóttir 


