
Skólaráð Lækjarskóla
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19. fundur skólaráðs, haldinn í Lækjarskóla 2. nóvember 2012 kl. 8:15.

Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 

1. Kynning fulltrúa skólaráðs 
2. Hvað er á döfinni og hvað er framundan í skólastarfinu 
3. Dagsetningar funda 
4. Samræmd próf 
5. Kynning á námskrám 
6. Önnur mál

1.  Kynning fulltrúa skólaráðs
Haraldur Haraldsson, skólastjóri 
Jón Foss Guðmundsson, fulltrúi nemenda
Þórdís Andrésdóttir, fulltrúi nemenda
Nanna Pétursdóttir, formaður foreldrafélags, fulltrúi foreldra 
Björn Ágúst Magnússon, fulltrúi foreldra
Hafrún Dóra Júlíusdóttir, fulltrúi grenndarsamfélags
Hrönn Arnasdóttir,fulltrúi kennara
Margrét Ásmundsdóttir, fulltrúi kennara
Oddný Jóhannesdóttir, fulltrúi starfsmanna 

2. Hvað er á döfinni og hvað er framundan í skólastarfinu.
• Guðlaugur Baldursson deildarstjóri efri stiga sagði frá ferð 9. og 10. bekkjar í 

Þórsmörk og ferð 8. bekkjar í Ölver. Tilhlökkun nemenda og væntingar  voru slíkar 
að allir telja vel þess virði að halda ferðunum áfram en 95% nemenda fóru í 
ferðirnar.

• Í byrjun október voru Fjölgreindaleikar Lækjarskóla og gengu þeir frábærlega vel.
• Forvarnardagurinn var 31. október. Nemendur  í  9. bekk voru með verkefni í 

hópavinnu sem tengja á síðan inn í lífsleiknitíma.
• Framundan er vinavika eða vinadagar. Þar er áhersla lögð á samskipti milli 

árganga, þ.e. nemendur úr eldri bekkjum hitta nemendur úr yngri bekkjum í 
kennslustund og gera eitthvað saman, eru vinabekkir.

• Dagur gegn einelti.  Hópur nemenda úr valfagi í Lækjarskóla er að vinna í 
verkefninu  „Ég er til“. Það er mjög gott verkefni sem á að efla samkennd og 
virðingu milli nemenda.  Hópurinn fékk styrk í að þróa þetta verkefni áfram.

• Í 9. bekk er í gangi lestrargreining nemenda með prófinu: GRP 14.
• Nýnemaball var haldið í skólanum og var það fjölsótt.
• Fiesta verður í næstu viku fyrir Hvaleyrarskóla og Lækjarskóla og verður hún haldin 

í Lækjarskóla.
• Gismó skemmtun er einnig á döfinni.  Fatnaður úr tískuverslunum er þá lánaður í 

skólann og nemendur verða með tískusýningu og aðrar skemmtilegar uppákomur.

3. Dagsetningar funda
Fundartímar skólaráðs Lækjarskóla fyrir skólaárið 2012-2013 verða eftirfarandi:  



Föstudaginn 2. nóvember, þriðjudaginn 11. desember, fimmtudaginn 17. janúar, 
þriðjudaginn 19. febrúar, fimmtudaginn  4. apríl, þriðjudaginn  14.maí. Fundartími er frá 
kl. 08:15 til 09:20.

 4. Samræmd próf .
Umsagnirnar sýna framfarir. 

5.  Kynning á námskrám
         Haraldur ræddi um vinnuna framundan varðandi nýja aðalnámskrá þar sem um nýja 

nálgun er að ræða. Einnig ræddi hann um Skólavísinn á heimasíðu skólans.
         

 6. Önnur mál
• Nemendur sögðu frá stelpukvöldi sem haldið verður í skólannum í kvöld og 

strákakvöldi sem verður síðan í næstu viku. Betri mæting er nú í Vitann en í 
fyrra.

• Haraldur sagði frá áhyggjum sínum varðandi kvíða hjá einstaka unglingum, ekki 
sérstaklega gagnvart skólastarf heldur sem birtist í mikilli almennri vanlíðan í 
daglegu lífi unglingsins.

Fundi slitið kl. 9:45.
 
Fundinn sátu:
Haraldur Haraldsson, skólastjóri 
Nanna Pétursdóttir, formaður foreldrafélags, fulltrúi foreldra 
Björn Ágúst Magnússon, fulltrúi foreldra
Hafrún Dóra Júlíusdóttir fulltrúi grenndarsamfélags
Hrönn Arnasdóttir,fulltrúi kennara
Margrét Ásmundsdóttir, fulltrúi kennara
Oddný Jóhannesdóttir, fulltrúi starfsmanna 
Ásdís Andrésdóttir, formaður nemendaráðs, fulltrúi nemanda
Jón Foss Guðmundsson, nemendaráði, fulltrúi nemanda

Fundargerð ritaði Oddný S. Jóhannesdóttir


