119.fundur skólanefndar 28.mars kl.17:00 í Ráðhúsi Stykkishólms.
Mættir: Arna Sædal Andrésdóttir, formaður foreldrafélags leikskóla, Guðbrandur Gunnar
Garðarsson fyrir foreldrafélag grunnskólans, Elín Pálsdóttir fulltrúi leikskólakennara, Hrefna
Frímannsdóttir fulltrúi , Hrafnhildur Hallvarðsdóttir formaður, Jóhanna Ríkharðsdóttir
fulltrúi, Sigurður Þórarinsson fulltrúi, Gunnar Svanlaugsson skólastjóri grunnskólans, Sigrún
Þórsteinsdóttir skólastjóri leikskólans og Haukur Garðarsson fulltrúi.
Formaður setti fund klukkan 17:00.

1. Skólastjóri Grunnskóla Stykkishólms
a. Undirbúningur vorannar
b. Skóladagatal 2012 – 2013
c. Ytra mat GSS
i. Kynning verður miðvikudaginn 25.apríl kl.14
d. Önnur mál

2. Skólastjóri Leikskóla Stykkishólms
a. Innra mat
i. Áætlun um innra mat er til og er send fulltrúum í skólanefnd fyrir fund.
b. Þróunarverkefni
c. Ytra mat
i. Skýrslan komin frá Mennta-og menningarmálaráðuneyti. Helstu þættir sem þarf
að laga eru:
1. Skólanámskráin er úreld
- Úrbætur: Vinna við skólanámskrá hefst í sumar, eftir námskeið hjá ÖnnuLind Pétursdóttur
2. Jafnréttisáætlun er ekki til
- Úrbætur: verður sett inn í skólanámsskrá.
3. Foreldraráð ekki nógu virkt
- Búnar að funda um það og laga starfshætti með stjórn foreldrafélagsins.
4. Það sem þarf að laga utandyra
- Úrbætur: Bergur er inn í málinu, komið í farveg.
5. Sérfræðiþjónusta: „Leikskólinn fær enga ráðgjöf né leiðbeiningar um
skólastarfið sjálft, hvorki fagstarf almenn, innra mat né þróunarstarf af
einhverjum toga frá sérfræðiþjónustu sveitarfélasins.“ (bls 35 – 36)
- Úrbætur: Þær úrbætur verða að koma frá sveitarfélaginu.
Þessir áhersluþættir sem þarf að laga og bæta eiga að vera nokkuð auðlagfærðir.
Að öðru leyti kom starf skólans vel út og við erum ánægðar með skýrsluna.

1.
d. Sprotasjóður
i. Í kjölfar úttektar Menntmálaráðuneytis var ákveðið að vinna þróunarverkefni um
nýja skólanámsskrá og nýja starfshætti. Þetta verður unnið í kjölfar námskeiðs
Önnu-Lindar. Sótt var um til Sprotasjóðs að styrkja þetta verkefni.

3. Fjármál fræðslustofnana Stykkishólmsbæjar
a. Gyða bæjarstjóri kynnir

4. Starfsmenntaáætlun menntamálaráðuneytis
a. Formaður kynnir.

5. Önnur mál
a. Skólalóð grunnskólans – umbætur
b. Ábending kom frá fulltrúa foreldrafélags leikskólans um lélega lokun á hliði inn á
leikskólalóð.

Fundargerð lesin upp.
Fundi slitið klukkan 18:20

Fundargerð ritaði Haukur Garðarsson
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir formaður (sign),
Hrefna Frímannsdóttir (sign),
Haukur Garðarsson (sign),
Gunnar Svanlaugsson skólastjóri grunnskólans (sign),
Sigrún Þórsteinsdóttir skólastjóri leiksskólans (sign),
Elín Guðrún Pálsdóttir fulltrúi kennara í leiksskólanum (sign),
Guðbrandur Gunnar Garðarsson (sign),
Jóhanna Ríkharðsdóttir (sign),
Sigurður Þórarinsson (sign).
Arna Sædal Andrésdóttir (sign).

