
Skólaráðsfundur 30. september 2015 
Mættir: Svava Bogadóttir – skólastjóri, Hannes Birgir Hjálmarsson og Jens G. Einarsson – 
fulltrúar kennara, Ásmundur – fulltrúi almennra starfsmanna, Sindri Friðriksson og Tanja 
Sigmundsdóttir – fulltrúar nemenda og Magnús Steingrímsson – fulltrúi foreldra. 

 

1. Ást gegn hatri 
Fyrirlestrar fyrir foreldra og nemendur 

Hermann Jónsson og Selma Björk dóttir hans hafa undanfarna mánuði farið í grunnskóla og 

sagt nemendum sögu sína. Selma hefur rætt við nemendur um það mikla einelti sem hún 

hefur lent í og sagt frá hvernig hún hefur unnið úr þeirri reynslu. Hermann hefur rætt við 

foreldra um það hvernig hann hefur markvisst byggt Selmu upp og kennt henni að takast á 

við eineltið á einstakan hátt. Frábær fyrirlestur sem á erindi við alla foreldra. 

Bloggið hans Hermanns www.mystrongchild.net 

Svava byrjaði fundinn á að ræða stuttlega fundi “Ást gegn hatri“ sem haldnir voru í skólanum 
í gær, annars vegar fyrir nemendur í 8.-10. bekk um morguninn og síðan fund í gærkvöldi 
fyrir aðstandendur. Svava og Ásmundur voru á fundunum og þótti þeim erindin á fundunum 
virkilega áhugaverð! Samskipti á heimilinu eru mikilvæg! 
 

Svava ræddi að mæting hefði verið dræm á fundinn og að það hefði verið synd að fleiri 

hefðu ekki mætt. Svava stefnir að því að þeir sem mættu dreifi boðskap fundanna til sem 

flestra, því þetta á erindi til allra! 

Umræður spunnust um samskipti skólans við nemendur, foreldra og aðstandendur 

nærsamfélagið. 

2. Starfsáætlun (DRÖG) 

Svava kynnti drög að starfsáætlun Stóru-Vogaskóla sem er enn í vinnslu, en leiðbeiningar um 

hvernig hún skal uppbyggð er í Aðalnámskrá Gunnskólanna. Stefnt er að ljúka vinnu við 

starfsáætlunina fyrir áramót. 

 

*Skólinn er ekki tryggður fyrir skemmdum sem verða á eigum nemenda í skólanum og er rétt 

að kynna foreldrum og nemendum hvernig tryggingum er háttað gagnvart eigum nemenda. 

 

*Reglur um snjalltæki eru til staðar en þarf að ítreka við nemendur að það er bannað að 

taka myndir.  

http://www.mystrongchild.net/


 

* Biðja umsjónarkennara að fara yfir þetta með nemendum sínum. 

 

3. Skólapúlsinn 

Svava kynnti niðurstöður úr Skólapúlsinum frá síðasta skólaári sem eru að mestu leyti 

jákvæðar en við þurfum að halda áfram að vinna á trú nemenda á eigin getu og sjálfsálit 

þeirra.  

 

(ath. Í eineltisspurningahlutanum eru spurningar allar í neikvæðum tón! Mætti spyrja: ”Ég 

er með í öllum leikjum…”) 

 

4. Önnur mál 

- Jens spurði fulltrúa nemenda hvort þeim þætti eðlilegt að nemendur væru að spyrja í 

tíma og ótíma hvort þau megi hlusta á tónlist í kennslustundum. Þeim þótti það ekki 

eðlilegt þegar kennari væri að kenna en þegar verið væri að vinna í verkefnabókum 

þá væri það í lagi. Kannski spurning um að setja einhverjar leiðbeinandi reglur um 

þetta? 

- Hannes sagði frá því að hann sé kominn í Öryggisnefnd skólans þar sem fjallað verður 

um öryggismál tengd upplýsingatækni, ss útvistun gagna og upplýsinga. Verið er að 

vinna upplýsingakerfi fyrir sveitafélagið og er stefnt að því að kynna stefnuna á 

sameiginlegum starfsmannafundi sveitarfélagsins 28. október 2015 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 4. nóvember 2015 kl. 08.00.  

Fleira var ekki rætt og fundi slitið 09.40 

Hannes Birgir Hjálmarsson / Stóru-Vogaskóli 30. september 2015 


