
                                         Skólaráð Lækjarskóla                         

__________________________________________________________________________________ 

25. fundur skólaráðs, haldinn í Lækjarskóla 26. nóvember 2014 kl. 8:10. 

 
Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 

1. Dagsetning funda 
2. Funda- og starfsáætlun Skólráðs 
3. Símenntunaráætlun 
4. Umbótaáætlun 
5. Samræmd próf 
6. Umræða um fjáhagsáætlun 
7. Önnur mál 

 
  
 

1. Dagsetningar funda. 
Eftirfarandir fundardagar skólaráðs verða 

12. nóvember 2014 – miðvikudagur 
26. nóvember 2014 – miðvikudagur 
30. janúar 2015 – föstudagur 
17. febrúar 2015 – þriðjudagur 
18 . mars 2015 – miðvikudagur 
16. apríl 2015 – fimmtudagur 
20. maí 2015 - miðvikudagur 

  

2. Funda- og starfsáætlun Skólaráðs. 
Funda- og starfsáætlun skólaráðs Lækjarskóla 2014-2015 var lögð fyrir fundinn og samþykkt. 
 

3. Símenntunaráætlun. 
Verið er að ljúka vinnu við símenntunaráætlun og hún kynnt fyrir skólaráði.  Þegar hún er tilbúin 

verður hún send fundarmönnum. 

 
4. Umbótaáætlun. 

Allir starfmenn skólans hafa unnið að umbótaáætlun skólans.  Hún er byggð á könnunum og 

rýni í skólanum.   

 

5. Samræmd próf. 

Niðurstöður samræmdra prófa haustið 2014 kynnt fyrir fundarmönnum. 

 

6. Umræða um fjárhagsáætlun. 

Vinna við fjárhagsáætlun er í gangi.  Lækjarskóli er margbreytilegur skóli með þrjár sérdeildir.  

Sérúrræðin þarf að halda vörð um til að auka fjölbreytni og val hafnfirskra foreldra. 

 

7. Önnur mál. 

- Fundargerð síðasta fundar var samþykkt.  

- Umræða um væðingu snjallbúnaðar s.s. iPada. 

- Námskeið þarf að halda vegna innleiðingar á snjalltækni.   

- Ákvörðun var tekin á skólastjórafundi um að í náinni framtíð verði opnað fyrir aðgang 

nemenda að sérneti.  Búa þarf til reglur í skólanum varðandi notkun þess. 

- Tæknimál Lækjarskóla/ Hafnarfjarðarbæjar.  Mikil ánægja er með nýja skjávarpa í stofum og 

að áframhald verður á þeirri væðingu.     

- Skólaráðsmenn fá möppu fyrir gögn.  

- Piparkökudagurinn verður haldinn 13. desember. 

- Kór Lækjarskóla syngur í jólaþorpinu helgina 6.-7. desember. 



 

Fundi slitið kl. 9:30 
 
 

Fundinn sátu:   
Haraldur Haraldsson, skólastjóri 

Helga Birna Gunnarsdóttir, formaður foreldrafélags, fulltrúi foreldra 

Jórunn Kristín Fjeldsted, gjaldkeri foreldrafélags, fulltrúi foreldra  

Hafrún Dóra Júlíusdóttir, fulltrúi grenndarsamfélags 

Heiðrún Jóhannsdóttir, fulltrúi kennara 

Helgi Sigurður Karlsson, fulltrúi kennara 

Oddný S. Jóhannsdóttir, fulltrúi starfsmanna 
 

 
Fundargerð ritaði Sólrún Helgadóttir 
 
 
 

 


