
Skólaráðsfundur 5. nóvember 2018 kl. 15.00 

Skólaráð Réttarholtsskóla skipa: 

Mættir: Margrét Sigfúsdóttir skólastjóri, Jóhann Gunnar Einarsson aðstoðarskólastjóri, Inga 

Ívarsdóttir foreldri, Frida Elisabeth Jörgensen kennari, Sigurrós Eiðsdóttir kennari, Hrönn 

Bjarnþórsdóttir skólaliði, Mira Esther Kamallakharan nemandi í 10. bekk, Heiðar Snær Tómasson 

nemandi í 9. bekk 

Fyrsta verk á fundinum var að ákveða fundi vetrarins og var fólk sammála um að hafa fundi í janúar 

og mars á mánudegi klukkan 15. Skólastjóri boðar til funda. 

Farið yfir handbók skólaráðs og hlutverk skólaráðs. 

Farið yfir starfsáætlun skólans – sérstaklega rætt um nýju mætingarreglurnar og stigin. Nemendur 

spurðir álit og útskýrt fyrir þeim hvers vegna við höfum breytt verklagi og sett okkur viðmið.  

Skólareglurnar ræddar í heild sinni og fólk almennt sammála um að við þurfum að fara í vinnu með 

skólasamfélaginu og skerpa á skólareglum. Vinna sem þarf að fara í gang á þessu skólaári.  

Ræddum um fund með skólasamfélaginu og fá umræðugrundvöll.  

• Skólareglur 

• Námsmat 

• (veip, mætingar o.fl.) 

• Áætlum slíkan fund í byrjun febrúar.  Menntasvið – fá til leiðsagnar. 

• Fá hugmyndir um viðbrögð frá nemendum á slíkum fundi. 

• Tillaga frá nemendum um að hafa jafnvel 2 fundi – annan um morguninn þar sem nemendur 

taka þátt og svo aftur um kvöldið með foreldrum. 

Rætt um að fá skóla- og frístundasvið með okkur í þessa vinnu með stuðningi og aðstoð við að hrinda 

þessu í framkvæmd. Margrét athugar með það. 

Á næsta fundi ákveðum við fyrirkomulag enn frekar og drög með hugmyndum verða lögð fyrir 

skólaráð. 

Þurfum að velja okkur fulltrúa úr grenndarsamfélaginu – tillögur frá hópnum: Einhver frá Víkingi, 

Bústaðir, einhver sem hefur mikinn áhuga á forvörnum (Þorgrímur Þráinsson).  

Talað um verklagsreglur og lög. Hver skóli getur sett sér sín viðmið og verkferla svo framalega sem 

það rými við lög. 

Fundi slitið klukkan 16 og skólaráð ánægt með fundinn.  

 

 


