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Skólaráðsfundur 6. nóvember 2019 í Engi kl. 8:30 

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 fulltrúi nemenda 9. bekkjar og Hinrik og Emilía fulltrúar nemenda í 7. bekk. 

Auk þess var Vala Nönn ritari 

1. Þó kynnir tilgang fundarins og tillöguna sem var samþykkt af SFS. Skólaráðið er 

samansett af fulltrúum ákveðinna hópa, kennara, starfsmanna, foreldra og nemenda og 

efni þessa fundar er að gefa umsögn um niðurstöður starfshópsins. Farið yfir tillöguna 

– búa á til þrjá skóla Borgaskóla, Engjaskóla og Víkurskóla og starfstöðin í Korpu 

verður lögð niður. 1.-7. bekkur í Borgaskóla og Engjaskóla og 8-10 í Víkurskóla. 

Ýmsar úrbætur er nefndar í tillögunni varðandi samgöngur, göngu- og hjólaleiðir og 

bætt við gönguljósum 

 

2. Orðið gefið laust. 

Fjarlægðin í næsta skóla  

Gæði skólastarfs og félagaval skipta máli – forsendur fyrir því að þetta verði er að staðið verði við úrbætur í 

samgöngumálum – og mikilvægt að innleiðingarhóparnir verði settir á. Gott að SFS er ekki að velja úr 

skýrslunni heldur taka það sem  undirbúningsnefndin lagði til.  

Kom fram hjá nemendum að heilt yfir vilji unglingarnir vera áfram í Engi, án þess að það sé gefin upp ástæða 

fyrir því – ótti við breytingar kannski.  

Vel unnin og fagleg tillaga – en af fyrri reynslu frá síðustu sameiningu að þá var ekki staðið við öll loforðin. 

Skiptir miklu máli að það sé unnið eftir þessu plaggi. 

Innleiðingarhópurinn þarf að vera til lengri tíma en til ársloka ársloka 2020 – þyrfti að vera í fimm ár. 

Einnig kom fram óöryggi með starfsfólkið – verður það fært úr þessu hverfi og annað innan Reykjavíkur þar sem 

það kemur fram í launakostnaður lækki 

Mikilvægt að passa upp á faglega starfið, að það verði staðið við loforðin. 

Fyrri breytingar voru lausar í reipunum hvernig átti að innleiða og sett í hendur skólastjóra, mikilvægt að eyða 

óvissunni um skólahald.  Mikilvægt að innleiðingarhópur verði skipaður til þriggja ára og starfsemin metin 

árlega og gerð umbótaáætlun í kjölfarið. Ekki gott að tala fámennu skólana niður – það er hægt að vera með 

faglegt starf í bæði stórum og litlum skólum. 

Mikilvægt að klára þessar breytingar því það er búið að vera órói lengi í kringum skólahúsnæðið í Korpu.  

Mikilvægt að bæta samgöngur.  

Tillagan lítur vel út en skiptir mjög miklu máli að henni sé fylgt vel eftir.  

Mikilvægt að það verði sett fjármagn í unglingaskólann þannig að hægt verði að byggja hann upp af metnaði 

með búnaði og faglegu starfi. 
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Hjá fulltrúa foreldra kom fram að menn eru brenndir af fyrri sameiningum – hafa áhyggjur af umferð og öryggi – 

halda skólunum 1-10 bekk. Áhyggjur af auknu einelti í unglingaskóla og að margir týnist þar – skiptir máli að 

allir árgangar séu saman.  

Nemendur hafa verið að ræða um kosti og galla við að breyta. Áhyggjur af matsal og leiktækjum í Víkurskóla – 

þyrfti að gera skólalóðina þar unglingavænni. 

Komu fram áhyggjur af rekstri Valversins. 

Starfshópurinn skoðaði alla möguleika – en í rýnihópum kom fram mjög sterkur vilji fyrir unglingaskóla – því 

var það ofan á í þessari tillögu. Gögnum var safnað á mörgum stöðum 

Við þurfum að hafa í huga að þó fyrri sameiningar hafi ekki gengið sem skyldi þá skulum við ekki ganga út frá 

því að svo verði líka núna, aðrir við stjórnvölinn núna.  

Gögnin sem notuð voru til grundvallar segja margt – t.d. við það að sameina miðstigið í Vættaskóla allt á einum 

stað var faglega mjög gott. Þar sem nemendahópar eru stærri er hægt að bjóða upp á meiri fjölbreytni.  

Faglegt starf og samvinna verður auðveldari þegar fjölgað er á hverju aldursbili – en ekki að reka sama stig á 

tveimur stöðum.  

Mikilvægt að það verði tryggt fjármagn til að þessir þrír skólar geti rekið faglegt starf í takti við tímann, efla 

sköpun og verklegu fögin sem gæti orðið til þess að minnka brottfall í framhaldsskólum 

Varðandi lengri leið í skólann hefur það ýmsa kosti – nemendur þurfa að hreyfa sig meira. Skiptir máli að breyta 

hugsunarhættinum og stíga fleiri græn spor. 

Faglega sterkara – en innleiðingarteymin verða góð. Mjög mikilvægt að setja pening í stoðþjónustuna og byggja 

hana upp á hverju stigi.  Fjármagni verði veitt í innleiðingarteymin og starfsþróun fyrir kennara. Sem var ekki 

gert síðast. Að í innleiðingarteymum verði meðlimir frá öllum aðilum skólasamfélagsins.  

Fulltrúar nemenda telja að Engjaskóli henti betur sem unglingaskóli heldur enn Vík 

Annar fulltrúi foreldra telur að fjórir skólar með 1. – 10. bekk sé betri kostur heldur en það sem kemur fram í 

tillögunni. 

3. Á fundinum var samþykkt að Þuríður, María Védís og Svanhildur myndu ganga frá 

endanlegri umsögn til Skóla- og frístundaráðs borgarinnar. 

 

4. Starfsáætlun Vættaskóla samþykkt í skólaráðinu. 

 

 

5. Ákveðið að færa næsta skólaráðsfund sem á að vera 21. nóv aftur um eina viku vegna 

tíðra fundasetu að undanförnu.  ÞÓ mun boða til fundarins. 

Fundi slitið 9:45 

 

Fundaritari var: Vala Nönn Gautsdóttir 
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