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Fundinn sátu: 
Rannveig Möller og Hrefna Hjartardóttir (kennarar), Snædís Valsdóttir (skólastjóri), Ólafur 
Þór Jónsson (forstöðumaður Buskans), Grímur G Einarsson, Ívar Ingi Jónsson, Jökull 
Jóhannsson (fulltrúar nemenda), Edda Sigurdís Oddsdóttir (fulltrúi foreldra), Sædís Sif 
Harðardóttir (forstöðumaður Vogasels). 
 
Ritari: Rannveig Möller 
 

Fundargerð 
 

Skóladagatal 2022 -2023 

Ákveðnir dagar fastir. Gulir dagar eru 10.  

2. janúar ræddur, skólarnir í hverfinu hafa lagt til að þann dag sé lokað og starfsdagur sé 3. 

janúar. Hentar ekki vel í Frístund, þetta er aukadagur þar. Sótt um og séð hvað kemur út úr 

því.  

29. mars heill dagur og skertur dagur, páskabingóið er síðdegis.  

Farið yfir skiplagsdaga, þrír sameiginlegir í hverfinu, einn fyrir vetrarfrí að vori. Hinir dreifast. 

Samþykkt að setja árshátíð á skóladagatalið fimmtudaginn 30. mars, fyrir páskafrí. 

Engar athugasemdir aðrar en vangaveltur um 2.janúar vegna Frístundar. Skóladagatalið 

samþykkt. 

 

 

 



Önnur mál. 

Skýrsla um innra mat ekki tilbúin, mat á læsisniðurstöðum og niðurstöður úr námsmati. 

Umbótaáætlun liggur fyrir og Snædís kynnti helstu punkta. Endurskoðun verkferla er 

nauðsynleg í framtíðinni vegna örra samfélagsbreytinga sl. ár. Stoðþjónusta hefur t.d. vaxið 

mjög mikið og er orðin mun fjölbreyttari.  

Opinn fundur skólaráðs verður miðvikudaginn 27. apríl kl. 17. Á þeim fundi er starf skólaráðs 

kynnt og hlutverk þess.  

Tilnefning til hvatningarverðlauna, frístundastarfið okkar á skilið þessa tilnefningu að mati 

fundarins. Vináttufærnin er mjög vel heppnuð o.m.fl. Skólaráð samþykkir einróma þessa 

tilnefningu. Ákveðið að Edda, Rannveig og Hrefna sendi tilnefninguna. 

Hrefna, talar um transmálefni og bekkjarafmæli. Hvaða/hvernig reglur eiga að gilda? Fræðsla 

fyrir kennara á starfsdegi 11. maí, leitum eftir ráðleggingum þar. Þarf að ræða betur.  

Búið er að ákveða að Vogaskóli taki þátt í svefnrannsókn (kynnt fyrr í vetur) og seinka 

skólabyrjun til 9:10 næsta vetur.  

Mikil fjölgun í 1. bekk næsta vetur, rætt um hvað hægt er að koma þeim fyrir. Þar er verðugt 

verkefni. Lítill möguleiki á samnýtingu svæða sem eru fullnýtt fyrir. 

Tveir fundir eftir í skólaráði þetta skólaráð, opni fundurinn 27. apríl og 18. maí kl. 14:00. 

Fleira ekki rætt, fundi slitið 14:58. 

 

 


