
Skólaráðsfundur 11. febrúar 2019 kl. 15 í Réttarholtsskóla 

Mættir: Margrét Sigfúsdóttir skólastjóri, Inga Ívarsdóttir foreldri, Sigurrós Eiðsdóttir kennari, Hrönn 

Bjarnþórsdóttir skólaliði, Haraldur Haraldsson framkvæmdarstjóri Víkings, Mira Esther Kamallakharan 

nemandi í 10. bekk, Heiðar Snær Tómasson nemandi í 9. bekk.  

Við bjóðum Harald velkominn í skólaráð Réttarholtsskóla sem fulltrúa grenndarsamfélagsins. 

Við fórum yfir síðustu fundargerð og byrjuðum á að fjalla um fyrirhugað málþing með nemendum um 

endurskoðun skólareglna. Margrét sagði frá átaki sem er í undirbúningi í hverfinu. En Breiðagerðisskóli, 

Fossvogsskóli og Réttarholtsskóli, formenn foreldrafélaganna, frístundamiðstövar, félagsmiðstöðin 

Bústaðir og Heimili og skóli hafa undanfarið verið að rýna í niðurstöður Rannsóknar og Greiningar á 

hegðun og líðan nemenda í hverfinu úr könnun sem var lögð fyrir nemendur í febrúar 2018. Ýmislegt 

þar hefur gefið til kynna að nauðsynlegt sé að samfélag hverfisins taki höndum saman og fari af stað 

með forvarnarvinnu. Hópurinn hefur ákveðið að vera með sameiginlega fræðslu til foreldra á 

haustdögum 2019 og síðan málþing meðal skólanna þriggja. Áherslan verður á þrjá þætti: svefn, 

orkudrykki og rafrettur. Menntastefna Reykjavíkurborgar – einn þáttur sem snýr að Heilbrigði og 

skólarnir 3 sækja um styrk til að vinna meira með þetta næsta vetur sem lið í innleiðingu nýrrar 

menntastefnu.  

Þar sem það þykir of mikið að vera með málþing meðal nemenda með svo stuttu millibili féllst skólaráð 

á að í staðinn yrðu myndaðir rýnihópar nú á vorönn meðal nemenda til að skoða skólareglur 

sérstaklega.  

Margrét sýndi skólaráðsmeðlimum verklagsreglur Reykjavíkurborgar og verða skólareglur 

Réttarholtsskóla skoðaðar með þær til hliðsjónar. Verklagsreglurnar eru nú sýnilegar á heimasíðu 

skólans.  

Áhyggjur skólans og foreldra af aukinni unglingadrykkju og viðbrögðum ræddar. Eitthvað hefur borið á 

áfengisneyslu nemenda á skólaböllum og félagsmiðstöðin og skólinn hafa brugðist við með því að 

meina þeim sem brjóta þann hluta skólareglna aðgang að árshátíð skólans. Foreldrar hafa fengið 

tölvupóst þess efnis fyrir tvö síðustu böll og var skólaráð sammála um að það yrðu að vera afleiðingar 

til að sporna gegn drykkju á skemmtunum á vegum félagsmiðstöðvarinnar og skólans. 

Almenn umræða um símanotkun og sjónarmið nemenda, svefn og orkudrykkjaneyslu.  

Að beiðni Reykjavíkurborgar um að skólaráð skili inn umsögn á drögum um reglur um afhendingu 

farmiða til nemenda með strætisvögnum og hópbifreiðum. Skólaráð fór yfir drögin og gerir eina 

athugasemd sem snýr að nemendum búsettum í öðrum skólahverfum. Skólaráð Réttarholtsskóla telur 

að nemendum sé mismunað ef þeir fá ekki frían aðgang í strætisvagna þótt þeir búi ekki innan 

skólahverfisins þar sem ástæður fyrir skólasókn í aðra grunnskóla geti oft verið vel rökstuddar vegna 

félagslegra þátta meðal annars.  

Skóladagatal næsta skólaárs til umfjöllunar m.a. vegna fyrirhugaðrar ferðar starfsmanna skólans. 

Starfsmenn Réttarholtsskóla hyggjast fara í námsferð 23. – 26. október 2019. Lagt er til að 

foreldradeginum 23. október verið dreift á fleiri daga og foreldrasamtölum lokið fyrir þann dag. 24. og 

25. október eru vetrarleyfisdagar. Skólaráð samþykkti þessa tillögu.  

Skólaráð fékk kynningu á helstu niðurstöðum rannsóknar sem um er getið hér fyrir ofan. Beiðni 

foreldraráðs um að niðurstöður verði kynntar til dæmis með birtingu á heimasíðu er í skoðun. Svar 

væntanlegt á allra næstu dögum. 

Næsti skólaráðsfundur ákveðinn í apríl fyrir páskaleyfi.  Fundi slitið kl. 16.10 


