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39. fundur skólaráðs, haldinn í Lækjarskóla 17. maí 2018 kl. 8:10. 

 
 

Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 
1. Viðmiðunarstundaskrá fyrir skólaárið 2018-2019 kynnt 
2. Ráðningamál fyrir haustið 
3. Kynning á þeim skipulagsbreytingum sem fyrirhugaðar eru á fjölgreinadeildinni næsta skólaár. 
4. Fyrirhugaðar framkvæmdir á skólalóð í sumar 
5. Önnur mál 

 

 
  

1. Viðmiðunarstundaskrá fyrir skólaárið 2018-2019 kynnt 

Nemendur í 10. bekk fá fastan tíma í stundatöflu einu sinni í viku  í  jafnrétti- og kynjafræði, 

fjármálalæsi og  náms- og starfskynningu.  

Í 8. og 9. bekk verður boðið upp á einn tíma í viku í jafnrétti- og kynjafræði. 

Fundarmenn staðfestu viðmiðunarstundaskrá 2018-2019 með undirritun sinni. 

 

2. Ráðningamál fyrir haustið 

Viðtöl eru í gangi vegna ráðningar aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra á yngsta stigi og kennara á 

mið- og yngstastigi og tónmenntakennara.  

 

3. Kynning á þeim skipulagsbreytingum sem fyrirhugaðar eru á fjölgreinadeildinni næsta 

skólaár 

Fjölgreinadeildin verður skammtíma og langtíma skólaúrræði fyrir nemendur í 5. – 10. bekk í 

grunnskólum Hafnarfjarðar sem þurfa tímabundið eða til lengri tíma breytingu á skólagöngu að 

halda vegna nemenda með fjölþættanvanda.  

Með fjölþættum vanda er t.d. átt við; tengslaröskun, áhættuhegðun eða hegðunarerfiðleikar. 

Sérúrræði fyrir nemendur verða skipt í þrennt.   

 Skyndiúrræði. Nemendur geta komið án inntökufunda en í samráði við deildastjóra, 

skólastjóra og sérkennslufulltrúa. Þetta úrræði er í samstarfi við barnavernd og 

skólastjóra. Staðan er tekin og metin um leið og nemandinn kemur inn. 

 Skammtímaúrræði.  Námið kennt í lotum í 6 – 10 vikur þar sem lögð verður áhersla á 

að kenna nemendum að ná tökum á hegðun sinni, efla félagsfærni og sjálfstraust, bók- 

og verklegt nám. 

 Langtímaúrræði. Í náminu verður lögð áhersla á að kenna nemandanum að setja sér 

markmið, efla félagsfærni og sjálfstraust. 

Ávallt verður unnið að því að allir nemendur fari aftur sem fyrst í sinn heimaskóla. 

Fjöldi nemenda verður ekki fleiri en tíu.   

Deildarstjóri verður ráðinn í deildina. 

 

4. Fyrirhugaðar framkvæmdir á skólalóð í sumar 

Undirbúningsvinna er þegar hafin.  Til stendur að taka möl af skólalóðinni og setja gúmmídregla 

í staðinn, fjölga leiktækjum og hjólagrindum ásamt því að mála á stéttir fyrir fjölbreytta leiki.   

 

5. Önnur mál 

 Húsnæði skólans.   



 

Fundi slitið kl. 8:50 
 

Fundinn sátu: 

Arna B. Arnardóttir, skólastjóri  
Tatjana Simic, fulltrúi nemenda  
Anna Cara Torfadóttir,  fulltrúi nemenda 
Jórunn Kristín Fjeldsted, fulltrúi foreldra  
Kristín Rangardóttir, fulltrúi foreldra 
Geir Bjarnason, fulltrúi grendarsamfélags 
Hulda Ólafsdóttir, fulltrúi kennara 
Einar Örn Daníelssonum, fulltrúi kennara  
Hulda Helgadóttir, varafulltrúi starfsmanna 

 
 

Fundargerð ritaði Sólrún Helgadóttir 
 


