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Skólaráð fundir og verkefnalisti fyrir skólaárið 2021-2022
Dagskrá birt með fyrirvara
Covid19 – hefur áhrif á starf skólaráðs þetta skólaárið, eina ferðina enn.

Tími
29.OKTÓBER

Verkefni

Ábyrgðaaðili

➢

Nýir fulltrúar – Starfsemi skólaráðs og hlutverk hvers og eins

➢

Aðgerðaráætlun vegna menntastefnu 2022-2024 rædd - Umsögn

➢
➢
➢

Skólabyrjun og áherslur þessa skólaárs – Afmælishátíð 1. des.

➢
➢
➢
➢

Umsögn um starfsáætlun og skólanámskrá
Skólahverfið – Íbúaspá – Fækkun nemenda
Staðan varðandi skólahald og Covid
Önnur mál

Guðlaug Erla fulltrúar foreldra: Magnea Kristin
Ómarsdóttir, Dagbjört Rut Bjarnadóttir, Áslaug
Karen Jóhannsdóttir og Ásthildur Böðvarsdóttir

➢
➢
➢

Áherslur frá foreldrum og forráðamönnum
Stjórn foreldrafélagsins boðið að mæta
Önnur mál

Guðlaug Erla og fulltrúar foreldra

➢

Áhersla lögð á að nemendur fái að koma með það sem þeim liggur á
hjarta
Stjórn nemendafélagsins boðið að mæta
Önnur mál

Guðlaug Erla

Önnur mál

1

26.nóvember

1

21. janúar

1

11. febrúar

➢
➢

Fulltrúar nemenda:
Iðunn, Lovísa og Kristófer

Lokið

Ingunnarskóli

1

1. apríl

➢
➢

Skóladagatal næsta skólaárs
Önnur mál

➢
➢

Undirbúningur næsta skólaárs
Önnur mál

Guðlaug Erla

1

MAÍ

13. maí

Guðlaug Erla

Fulltrúar í skólaráði 2021-2022
• Foreldrafulltrúar: Magnea Kristin Ómarsdóttir, Dagbjört Rut Bjarnadóttir
• Fulltrúi samfélagsins: Áshildur Böðvarsdóttir (foreldri)
• Fulltrúar kennara: Ólafía G. Gústafsdóttir og Signý Ingadóttir
• Fulltrúi starfsmanna: Kristín Ragnarsdóttir
• Skólastjóri: Guðlaug Erla Gunnarsdóttir
• Fulltrúar nemenda: Iðunn Ingvarsdóttir 10. bekk og Lovísa Una Bryngeirsdóttir 9. bekk
• Varamenn, fulltrúa foreldra og samfélags: Áslaug Karen Jóhannsdóttir
• Varamaður kennara: Hjalti E. Sigurbjörnsson
• Varamenn nemenda: Kristófer Tómas Gíslason 8. bekk
Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem
er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar
um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri
háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri
velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar. (hluti 8.
greinar laga um grunnskóla (2008).
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Sjá nánar í handbók:
file:///S:/SFS_ING/Stj/Skolarad/HANDBÓK%20UM%20SKÓLARÁÐ_2017.pdf
https://ingunnarskoli.is/skolarad/ Heimasíða skólans upplýsingar um skólaráðið og fundargerðir

