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1. Kynning á skólaráði 

2. Almenn umræða um skólamál 

 
Fundinn sátu: 
Rannveig Möller og Hrefna Hjartardóttir (kennarar), Snædís Valsdóttir (skólastjóri), Grímur G 
Einarsson, Jökull Jóhannsson, Esja Sveinbjörnsdóttir (fulltrúar nemenda), Edda Sigurdís 
Oddsdóttir (fulltrúi foreldra). 
Aðrir gestir úr hópi foreldra voru fjórir.  
 
Ritari: Rannveig Möller 
 

Fundargerð 
 

Kynning á skólaráði 

Snædís setur fund og kynnir skólaráð og meðlimi þess. Skólaráðið er hugsað sem samráðsvettvangur 

skólans og skólasamfélagsins. Með blönduðum hópi meðlima fást mismunandi raddir. Helstu 

umfjöllunarefni ráðsins eru starfsáætlanir, ef breytingar eru fyrirhugaðar er fjallað um þær, húsnæði 

o.fl. aldrei er fjallað um málefni einstaklinga. Fundur einu sinni í mánuði að jafnaði og starfsáætlun 

gerð að hausti. 

Verkefnaskráin í vetur hefur m.a., verið skólalóðin, skipulag í desember, forvarnir gegn einelti, 

skóladagatalið o.fl. fjármál þ.e. úthlutunarreglur hafa verið kynntar/ræddar. Nýtt úthlutunarlíkan 

tekur gildi í ár sem Snædís útskýrði nánar.  

Edda segir setu í skólaráði skemmtilega og „þægilega“.  

Almenn umræða um skólamál 

Skólalóðin rædd, framkvæmdir byrja strax og skóla lýkur. Nýtt undirlag verður sett m.a. á 

fótboltavöllinn og körfuboltavöllinn ásamt því að laga lýsingu. Gluggahliðin sem snýr út á 

fótboltavöllinn verður löguð.  

Tillaga um að auglýsa miðstigsböllin betur. 

Sum málefni eru klassísk s.s. íþróttahús og skólalóðin og rædd árlega. 



Rætt um fjölgun í skólanum næsta vetur. Þrír fyrstu bekkir og eflaust aukning úr Vogabyggð. Hér er 

orðin mjög þröngt og ekki mikið svigrúm.  

Skólaráð hefur ekki bein völd en getur beitt þrýstingi í samráði við foreldra í sambandi við úrbætur og 

nýtt leiðir sem boði eru til þess að koma ábendingum á framfæri. Skólaráð hefur einnig óskað eftir 

frekari kynningu á verkefnum, sbr. íslenskuverið, þá kom Helgi Grímsson og kynnti það nánar fyrir 

okkur. 

Mikil samvinna milli Vogasels og skólans hefur skilað miklu og almenn ánægja með jákvæðar 

breytingar sem orðið hafa á Vogaseli.  

Umferðarþungi um Skeiðarvoginn kom til tals, hefur ekki verið í umræðu í skólaráði í vetur. Dæmi um 

málefni sem skólaráð getur tekið upp og beitt sér fyrir.  

Íþróttaaðstaða rædd. Erfitt oft fyrir eldri krakka að sækja íþróttatíma, Þróttur langt í burtu og 

kannanir hafa sýnt að börn í Vogaskóla hreyfa sig minna en börn í nágrannaskólunum.   

Sundkennsla rædd. Stendur til að þjappa saman sundkennslu, fleiri tímar á færri árum.  

Aðalfundur foreldrafélagsins er í næstu viku, 10. maí og þar býður fólk sig fram til starfa í það og 

skólaráð.  

Fundi slitið 18:07 

 


