
 

SKÓLARÁÐ VÍÐISTAÐASKÓLA  2016-2017 

3. fundur Skólaráðs – 6. desember 2016. 

Mættir; Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri, Elín Þráinsdóttir foreldrafélagsins, Arnheiður 

Helgadóttir foreldri, Elísa Vigfúsdóttir greindarsamfélagið, Lýður Sveinsson nemandafélagið, 

Rakel Sigmarsdóttir nemendafélagið, Margrét B. Gunnarsdóttir fulltrúi kennara, Anna Kristín 

Jóhannesdóttir,aðstoðarskólastjóri. 

Dagskrá: 

 Staða þróunarverkefna 

 Söngleikurinn 

 Heimasíða skólans 

 Kynning á niðurstöðum samræmdra prófa og úrvinnsla 

 Önnur mál  

1.Staða þróunarverkefna: Skólastjóri fór yfir það helsta sem verið er að vinna að í skólanum. 

Bættur námsárangur í lestri og stærðfræði.  Stærðfræðihlutinn er enn ekki kominn af stað en 

reiknað er með auknum áherslum á vinnu við hann næsta haust. Grænfánaverkefnið gengur 

vel og Heilsuskólaverkefnið sem er í undirbúningi og fleira.  

2. Söngleikurinn er í undirbúningi, búið er að semja við leikstjórana Lönu Írisi Dungal og Ástu 

Júlíu Elíasdóttur. Nemendur ákváðu að taka söngleikinn Með allt á hreinu fyrir í ár.  

3. Heimasíða skólans hefur verið uppfærð fyrir veturinn en Sverrir Kr. Kristinsson verður 

áfram umsjónarmaður hennar en hann fær liðsauka sem er Sigurður Þ. Ragnarsson.  

4. Kynning á niðurstöðum samræmdra prófa og úrvinnsla. Samræmdu prófin komu ágætlega 

út í árgöngunum en nemendur Víðistaðaskóla voru í kringum meðaltal landsins og einnig i 

miðju meðal skólanna í Hafnarfirði.  Auðvitað er stefnt að því að skila betri árangri og læra af 

reynslunni hverju sinni.  Nú var verið að prófa rafrænt í fyrsta sinn og voru nemendur 

misgóðir í því að vinna prófin í Ipad. Þetta verður æft betur fyrir næsta skólaár.  Niðurstöður 

prófanna voru skoðaðar vel og greindar. Má þar sjá að læsi og lesskilningur kemur mun betur 

út en áður og má þakka það heilmikilli vinnu við lestur og lesskilning undanfarin ár.  Þess má 

geta að Hafnarfjörður kom mun betur út í þessum þáttum en áður miðað við landið.  Stefanía 

Ólafsdóttir og Þórdís Ólafsdóttir kennsluráðgjafi á Fræðslu- og frístundasviði unnu með 

kennurum úr niðurstöðum prófanna og var unnin umbóta- og viðbragðsáætlun í hverjum 

bekk. Þessi umbótavinna er mun ítarlegri en áður hefur tíðkast og hefur verið kynnt sem 

öðrum til eftirbreytni hér í bæ.  

5. Önnur mál voru ekki rædd. 

Fleira var ekki rætt og fundi slitið 9:30. 

Fundarritari  

Hrönn Bergþórsdóttir, skólastjóri  

 


