
                                                                                        
 

 

Vættaskóli  ∙ Netfang: vaettaskoli@rvkskolar.is ∙  Veffang: www.vaettaskoli.is ∙  Sími: 411 7750 

Vallengi 14 og  Vættaborgum 9, 112 Reykjavík 

 

 

Skólaráðsfundur 25. september 2019 í Engi kl. 8:20 

Mættir: Þuríður skólastjóri, Gunnar Bessi og María Védís fulltrúar kennara, Sandra Ýr fulltrúi 

starfsmanna, Kristbjörg og  Halla fulltrúar foreldra, Svanhildur María fulltrúi grenndarsamfélags, 

Embla María og Agnar Darri fulltrúar nemenda 9. bekkjar og Hinrik og Emilía fulltrúar nemenda í 7. 

bekk. 

1. Nýir fulltrúar í skólaráðinu voru kynntir og farið yfir hlutverk þeirra.  Þuríður afhenti handbók 

til nýrra fulltrúa og fór yfir verklag og tilgang skólaráðins.   

 

2. Farið var yfir tillögur skólastjóra um starfsáætlun skólaráðs og var hún samþykkt af öllum er 

sátu fundinn.  Fundir eru ýmist í Borgum eða Engi og eru sex fundir á starfsárinu.  Ekki eru 

fundir í desember og janúar. 

 

3. Skólastjóri sagði að skólanámskráin væri að verða tilbúin og myndi birtast á heimasíðu 

skólans í byrjun október. 

 

4. Önnur mál 

• Halla sagði að enn vantaði bekkjarfulltrúa í 9. og 10. bekk og þarf að bregðast við því.  

Kennarar hafa reynt hvað þeir geta en það hefur ekki borið árangur. Sendur var enn 

einn pósturinn til þess að fá foreldra til samstarfs í þeirri von að einhverjir bjóði sig 

fram.  Annars mun skólastjóri velja af handahófi fulltrúa foreldra. 

Bekkjarfulltrúanámskeið verður 3. október og þarf því að vera búið að finna fulltrúa 

fyrir þann tíma. 

• Rætt almennt um umgengni í skólanum sem er mjög góð miðað við að nemendur eru 

ekki að nýta snaga sem eru inni í stofum í Engi.  Benti nemandi á að umgengni á 

yngsta stigi væri afleit í Engi því úlpur og töskur væru út um allt.  Kennari í Borgum 

benti á að skólinn væri mun snyrtilegri í Borgum hvað yfirhafnir varðar þar sem allir 

hafa merkta snaga fyrir framan stofuna. Skólastjóri mun fara í snagamálið með Héðni 

fasteignastjóra og finna lausn á þessum vanda 

• Rætt var um frímófjörið sem gengur vel, samt eru ekki eins margir að taka þátt og í 

fyrra að mati nemenda.  Nemendur jákvæðir en ætla að finna leiki sem höfða til fleiri. 
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• Skólastjóri sagði frá Fjölgreindaleikunum sem haldnir verða í fyrsta skipti í 

Vættaskóla 3. og 4. október næstkomandi.  Mikil eftirvænting er hjá bæði starfsfólki 

og nemendum.  Skólastjóri fór yfir skipulagið og sagði frá fjölgreindum Gardners.  

Mikil vinna er í skipulaginu sem er á lokametrunum.  Fulltrúar nemenda sem sátu 

fundinn voru afar jákvæðir, sem og aðrir fundamenn. 

 

Fundi var slitið kl. 9:05 

 

Fundaritari: Þuríður Óttarsdóttir skólastjóri 
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