
Skólaráð Flataskóla 2017-2018 
 
4. fundur haldinn fimmtudaginn 26. apríl 2018 kl. 16:30 á bókasafni skólans. 
 
Mætt: Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri, Helga María Guðmundsdóttir aðstoðarskólastjóri. 
Fyrir hönd starfsmanna: Íris Pálsdóttir, stuðningsfulltrúi, Hanna Friðriksdóttir og Rakel 
Svansdóttir kennarar. Fyrir hönd foreldra: Bertrand Lauth og Ólafur Nils Sigurðsson.  
Fjarverandi voru fulltrúar leikskólans og nemenda.   
 

Dagskrá  
 
Skólalóð Flataskóla 
Skólaráð sendi bréf til bæjarstjóra með ósk um úrbætur á skólalóð. Bæjarstjóri hefur samþykkt 
að hafin verði  hönnun á skólalóðinni austan við skólann. Þráinn Hauksson landslagsarkitekt 
mun sjá um þá hönnun. Ákveðið að fá hugmyndir okkar í skólanum sem fyrst. Fá hugmyndir 
barnanna og halda fund með hagsmunaaðilum. Skólaráð leggur til að gott væri að byrja á því 
að taka í burtu malbikið og fá gras og hóla á svæðið. Væri hægt að gera þetta í áföngum. Rætt 
var um ýmsar hugmyndir um leiktæki og útfærslur á skólalóðinni. Væri t.d. gaman að hafa 
yfirbyggt skýli eins og er við Vífilsstaðavatn sem gæti þá nýst eldri nemendum í frímínútum. 
 
Niðurstöður Ytra mats Menntamálastofnunar 
Lögð fram skýrsla með niðurstöðum. Jákvæðar niðurstöður. Það sem þarf helst  að bæta eru 
þættir sem tengjast innra mati og kennsluháttum. Gerð verður umbótaráætlun vegna 
skýrslunnar sem skilað verður fyrir 1. júní nk. Þar verður m.a. gerð grein fyrir 
endurskipulagningu  á innra mati. Skipulagt hefur verið námskeið fyrir kennara á næsta 
skólaári og hefur skólinn fengið styrk úr þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar. Markmið 
námskeiðsins verður að þróa fjölbreyttari kennsluhætti og mun það standa yfir allt næsta 
skólaár. 
 
Niðurstöður úr Skólapúlsi 
Mælt þrisvar á ári í 6. og 7. bekk. Hafa verið 40 nemendur í úrtaki hverju sinni.  Búið að gera 
tvær mælingar. Góðar niðurstöður og bæting á milli mælinga.  
 
Næsti vetur – nemendafjöldi, húsnæði, starfsmannahald 
Gert ráð fyrir að það fækki um eina bekkjardeild næsta vetur þar sem stór árgangur sjöundu 
bekkinga, alls fjórar bekkjardeildir, fara úr skólanum og  þrjár bekkjardeildir 1. bekkinga komi 
í skólann. Eins og staðan er núna er stefnt að því að geta kennt öllum árgöngum inn í skólanum 
og ekki þurfi að koma til að kenna í lausum kennslustofum á skólalóð Garðaskóla. Gæti þó 
komið til að við þyrftum að nýta annað húsið þar.  
 
Búið er að ráða í þær stöður sem vantaði í fyrir næsta skólaár þ.e. fyrir þá sem eru að fara á 
eftirlaun, í námsleyfi, fæðingarorlof og í önnur störf.  
 
Önnur mál 
Umræða um símanotkun nemenda. Alltof margir nemendur virða ekki reglur um símanotkun, 
aðallega í 6. og 7. bekk.  Ákveðið að senda póst til foreldra og ítreka reglur um símanotkun. 



Einnig var umræða um lús. Hefur ítrekað komið upp í vetur. Þyrfti að skoða betur hvernig 
tilkynnt er þegar lús kemur upp í hópnum. Þarf að fara yfir þá verkferla. 
 

Fundi slitið kl. 17:50. 

 
 
 


