
Skólaráðsfundur 29. apríl 2019 kl. 15 í Réttarholtsskóla 

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

Jörgensen kennari,  Hrönn Bjarnþórsdóttir skólaliði, Mira Esther Kamallakharan nemandi í 10. bekk, 

Heiðar Snær Tómasson nemandi í 9. bekk.  

Farið yfir fundargerð síðasta fundar.  

Margrét sagði frá þremur umsóknum um styrki sem skólinn hefur skilað inn til Skóla- og frístundasviðs 

vegna innleiðingar á nýrri menntastefnu. Ein umsóknin er vegna samstarfsverkefnis Réttarholtsskóla, 

Breiðagerðisskóla, Fossvogsskóla, félagsmiðstöðvarinnar Bústaða, foreldrafélaga skólanna þriggja, 

Kringlumýrar, skátanna og Víkings. Samstarfsverkefnið snýr að heilsueflingu meðal barna og unglinga í 

hverfinu og vitundavakningar vegna orkudrykkjaneyslu, rafrettna og svefns. Nú í maí stýrir 

félagsmiðstöðin rýnihópum meðal nemenda til að fá hugmyndir frá þeim um hvernig hægt er að vekja 

athygli nemenda sem verða notaðar í frekari vinnu næsta skólaár. Í upphafi skólaárs verða þemadagar 

í skólunum þar sem nemendur vinna verkefni, í október er fyrirhugað að efna til málþings meðal 

nemenda og í nóvember verður fundur fyrir foreldra. Kveikjan að verkefninu eru niðurstöður 

rannsóknar á vegum Rannsóknar og greiningar sem sýna aukna notkun rafrettna, neyslu orkudrykkkja 

og lítinn svefn.  

Skólinn hefur ákveðið að hefja innleiðingu á nýrri menntastefnu og leggja áherslu á heilsueflingu og 

læsi sem eru tveir af fimm meginþáttum stefnunnar og hefur sótt um styrki til að efla enn frekar þá 

innleiðingu.  

Fjallað var um snjallsímanotkun og skjátíma unglinga og að nokkrir skólar hafi farið þá leið að banna 

síma á skólatíma. Réttarholtsskóli þarf að marka sér stefnu í þessum efnum og um þessar mundir er 

Reykjavíkurborg að skoða hvort sameiginleg stefna verður sett fyrir grunnskóla borgarinnar. Skólaráð 

mun skoða þetta aftur í upphafi næsta skólaárs.  

 

Drög að skóladagatali fyrir næsta skólaár lögð fyrir skólaráð en þau hafa verið samþykkt á 

starfsmannafundi og þarfnast samþykkis skólaráðs áður en skóladagatlið er sent á Skóla- og 

frístundaráð. Sú breyting verður vor 2020 að skólaslit þurfa að fara fram 5. júní og til þess að ná 180 

nemendadögum og 5 starfsdögum á starfstíma skóla þarf að finna lausn. Tillaga um að hafa 

fimmtudaginn 14. nóvember tvöfaldan nemendadag var samþykkt af skólaráði. Fyrri hluta dags verður 

kennt samkvæmt stundatöflu og seinni hluti dags verður nýttur í safnaheimsóknir eða kynningadag á 

verkum nemenda. Þetta verður kynnt skólasamfélaginu strax í upphafi næsta skólaárs. Skóladagatal 

var samþykkt af skólaráði Réttarholtsskóla.  

Skólaráð mun senda frá sér beiðni um úttekt á húsnæði Réttarholtsskóla. Beiðni og fyrirspurnir frá 

foreldrum hafa borist og þeir lýst yfir áhyggjum af stöðu myglu í Fossvogsskóla. Nemendur þar sem 

hafa veikst og eru væntanlegir nemendur í Réttarholtsskóla. Beiðnin verði skrifuð í nafni Skólaráðs 

Réttarholtsskóla. 

Sjálfsmatsskýrsla skólans verður gerð í lok þessa skólaárs og kemur það í hlut skólaráðs á næsta skólaári 

að samþykkja þá skýrslu.  

Við þökkum núverandi skólaráði fyrir störf sín í vetur og kveðjum þær Ingu Ívarsdóttur og Miru Esther  

Kamallakharan fyrir samstarfið og þökkum þeim innilega fyrir óeigingjarnt starf í þágu skólans.  

Fundi slitið kl. 16.00. 


