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6. fundur Skólaráðs – 10. júní 2020. 

Fundurinn var við þær aðstæður að leyfðar voru samkomur 200 manna vegna 

Covid-19. Þetta var fyrsti fundurinn í skólanum. 

Mættir; Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri, Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, fulltrúi foreldra 

komst ekki, Halldóra Kristín Arthursdóttir fulltrúi nemandafélagsins var útskrifuð og 

komst ekki, Margrét B. Gunnarsdóttir og Birna Dís Bjarnadóttir, fulltrúar kennara, 

Svanhvít V. Fulltrúi starfsmanna, Gyða Kristmannsdóttir, aðstoðarskólastjóri í Engidal 

og Valgerður Júlíusdóttir, aðstoðarskólastjóri. Ekki heyrðist frá fleiri varðandi fundinn. 

Dagskrá:  

• Farið yfir hvernig skólastarfið gekk í samkomubanninu 

• Undirbúningur fyrir næsta skólaár 

• Nýr skólastjóri í Engidalsskóla 

• Viðmiðunarstundaskrá fyrir skólaárið 2020-2021 

• Afmælishátíð Víðistaðaskóla  

• Niðurstöður starfsmanna- og nemendakönnunar kynntar 

• Niðurstöður starfsmannasamtala - kynntar  

• Önnur mál  

1.Farið yfir hvernig gekk í samkomubanninu. En fram kom að það var ótrúlegt hvað 

allt gekk vel og fólk og nemendur voru fljótir að aðlagast gjörbreyttu skólaumhverfi.  

breytingar á skólastarfinu vegna samkomubanns.  Það er ljóst að það urðu miklar 

framfarir hjá nemendum og kennurum í notkun á rafænum öppum, google classroom 

og ýmsum samskiptalausnum. Við stefnum á að viðhalda þessari reynslu og 

þekkingu og bæta enn frekar við. Ljóst er að þessar aðstæður og lærdómurinn frá 

þeim mum fylgja okkur áfram og verða til hagsbóta. 

2. Undirbúningur fyrir skólaárið 2020 – 2021 gengur vel og er fullmannað í 

Víðistaðaskóla en enn verið að ráða kennara og stjórnendur í Engidalinn. 

3. Nýr skólastjóri hefur verið ráðinn við Engidalsskóla, Margrét Halldórsdóttir, hún 

mun formlega hefja störf 1.8.2020 en hefur aðeins komið að ráðningum og þá 

skipulagi. 

4. Viðmiðunarstundaskrá fyrir skólaárið 2020-2021 hefur verið unnin og er hún 

aðeins með breyttu sniði en ákveðið var að bæta við íslenskutímum á yngsta- og 

miðstigi eins og lagt verður til af menntamálayfirvöldum og hefði átt að taka gildi í 

haust en því verður frestað til haustsins 2021-2022. Einnig var aukið við náttúrufræði 

um eina kennslustund á viku hjá 8. – 10. bekk á kostnað valgreina eins og 

menntamálayfirvöld leggja til. Því má bæta við að skólastjórnendur skilja þessa 

ákvörðun en eru ekki sáttir við að minnka valgreinar nemenda á unglingastigi vegna 

þessa. 

5. Afmælishátíð Víðistaðaskóla. Ákveðið hefur verið að 50 ára afmælishátíð 

Víðistaðaskóla verði haldin 16.9. 2020 á stofndegi skólans fyrir 50 árum. Opið hús 

verður með sýningu á verkefnum nemenda nú í ár og einnig myndasýningar, 

sýningar á söngleikjum í gegnum tíðina og fleira skemmtilegt til gamans. Verið er að 

laga skólahúsnæðið svo hann verði snyrtilegur þegar gestirnir koma. Ljóst er þó að 
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þetta verður eini grunnskólinn í Hafnarfirði sem á eftir að fá skólalóðina lagfærða en 

hún er verulega illa farin. Þetta er áhyggjuefni og setur skugga á hátíðina þar sem 

leiktæki eru mjög lúin og jafnvel slysagildrur. 

6. kynntar voru niðurstöður starfsmannakönnunar Skólapúlsins og er ánægjulegt að 

niðurstöður eru einstaklega jákvæðar og flestir þættir vel yfir meðaltal Skólapúlsins 

og niðurstaðna í Hafnarfirði. Sérstaklega vekur athygli starfsánægja sem er marktækt 

0,6% yfir meðaltali Skólapúlsins. Einnig var farið yfir niðurstöður starfsmannasamtala 

sem verða nýttar til undirbúnings næsta skólaárs og í endurbætur. Niðurstöður 

nemendakannana fyrir skólaárið voru einnig kynntar og er ánægjulegt að þar sem 

skólinn yfir eða í meðaltali Skólapúlsins í nánast öllum þáttum.  

3. Önnur mál. 

Fleira var ekki rætt – fundi slitið kl. 9:30 

Ritari: Hrönn Bergþórsdóttir 


