
                                         Skólaráð Lækjarskóla                         

__________________________________________________________________________________ 

43. fundur skólaráðs, haldinn í Lækjarskóla 4. júní 2019 kl. 8:10. 
 
 

 
Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 

1. Fræðsluráð samþykkir að vísa tillögu um styttingu opnunartíma frístundaheimila grunnskóla   
til umsagnar hjá skólaráðum grunnskóla.  Lagt er til að  frístundaheimili grunnskóla loki kl. 16:30 í 
stað kl.  17:00. 
2. Kynning á nýrri skýrslu frá Rannsókn og greining  
3. Skíðaferð 
4.  Ráðning skólastjóra 
5.  Önnur mál 

 

 
1. Fræðsluráð samþykkir að vísa tillögu um styttingu opnunartíma frístundaheimila 

grunnskóla til umsagnar hjá skólaráðum grunnskóla.  Lagt er til að  frístundaheimili 
grunnskóla loki kl. 16:30 í stað kl.  17:00. 
Skólaráð Lækjarskóla gerir ekki athugasemd við fyrirlagaða tillögu. 
 

2. Kynning á nýrri skýrslu frá Rannsókn og greining  
Í skýrslunni kemur fram að vímuefnaneysla unglinga sýnir að ástandið er aðeins betra 
í ár en í fyrra. Hins vegar er rafrettunotkun talsverð og illa gengur að draga úr 
kannabisnotkun en um 6,5% nemenda í 10. bekk segjast hafa prófað kannabis. 
Niðurstöður könnunarinnar voru kynntar á fundi með foreldrum unglingadeildar í 
þessari viku.  
 

3. Skíðaferð 
Skíðaferð unglingadeildar tókst mjög vel og nemendur voru til fyrirmyndar. Mikilvægt 
er að hvetja alla til að koma með, það er hægt að gera annað þótt ekki sé farið á skíði, 
útivera og samvera.  
 

4. Nýr skólastjóri hefur verið ráðinn 
G. Dögg Gunnarsdóttir var ráðinn skólastjóri Lækjarskóla frá og með 1. ágúst 2019. 
 

5. Önnur mál 
 Fyrirspurn kom varðandi úrræði vegna gryfjunnar í matsal.   

Í sumar stendur til að hækka gólfið í gryfjunni til jafns við það sem er í matsalnum. 
 Fyrirspurn kom frá fulltrúa foreldra varðandi gæslu í frímínútum.  

 Nemendur 10. bekkja  var boðið að vera með gæslu í frímínútum á morgnanna þrjá 
daga í viku sem fjáröflun fyrir útskriftaferð að vori. Kennari hélt utan um skipulagið og 
raðaði niður nemendum á frímínúturnar. Þessi samvinna kom vel út. 

 Unglingamenning  
Fulltrúi foreldra benti á að unglingum vanti rödd innan skólans og að þau fái meiri 
aðkomu að ákvörðunartöku sem snýr að þeim.  
Í vetur fundar Nemendafélagið tvisvar í mánuði og þar gefst nemendum möguleiki á 
að koma með hugmyndir. Einnig er fyrirhugað að setja upp stafrænan 
hugmyndabanka þar nemendur geta komið hugmyndum sínum á framfæri.   

 



 Söngleikur sem fjáröflun fyrir 10.bekk. 
Fyrirspurn kom um hvort hægt er að hafa söngleik sem fjáröflun fyrir 10. bekk og 
hugsanlega metið sem valfag.   

 Uppákomur í skólanum, söngur á sal 
Fyrirspurn kom um hvort skólinn hafi sett sér stefnu varðandi uppákomur í skólanum 
og í bekkjum til að efla skólabrag.  
Í vetur koma allir nemendur á yngsta stigi á föstudögum og syngja í matsal skólans.  

 
 

Fundi slitið kl. 9:00 
 
Fundinn sátu: 
Arna B. Arnardóttir, skólastjóri  
Ragnheiður Þórdís Ragnarsdóttir, fulltrúi foreldra  
Hulda Ólafsdóttir, fulltrúi kennara 
Einar Örn Daníelsson, fulltrúi kennara  
Hulda Helgadóttir, varafulltrúi starfsmanna 

 
 

Fundargerð ritaði Arna B. Arnardóttir 
 


