
 

 Skólaráð Flataskóla 2017-2018 
 
1. fundur haldinn þriðjudaginn 17. október 16:30 á bókasafni skólans. 
 
Mætt: Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri, Helga María Guðmundsdóttir aðstoðarskólastjóri. 
Fyrir hönd starfsmanna: Hanna Friðriksdóttir, kennari, Íris Pálsdóttir, stuðningsfulltrúi, Rakel 
Svansdóttir, kennari. Fyrir hönd foreldra: Bertrand Lauth og Ólafur Nils Sigurðsson. 
Fyrir hönd nemenda: Emilia Ómarsdóttir og Snorri Þór Stefánsson. Úlfhildur Bjarnasen, fulltrúi 
foreldra boðaði forföll. 
  

Dagskrá 
Skólastjóri setti fund. Fulltrúar í skólaráði kynntu sig. Fyrirhugað er að funda fjórum sinnum á 
skólaárinu, tvisvar sinnum á hvorri önn. Skólastjóri fór yfir dagskrá fundarins og hlutverk 
skólaráðs. 
 

Skólabyrjun  
Farið yfir skólabyrjun og nemendafjölda. Mikil fjölgun nemenda í skólanum síðustu árin. 
Skólastarf hefur gengið mjög vel þetta haustið. Nú eru í skólanum 532 börn, 500 í grunnskóla, 
32 í leikskóla, 241 drengir og  259 stúlkur.  Fjöldi umsjónarhópa er 24  og að meðatali eru 20 
börn í umsjónarhóp. Starfsmenn eru um 81. Ráðningar kennara tókust vel og eru menntaðir 
kennarar í öllum stöðum. 
 

Leiðsagnarmat 
Leiðsagnarmat var kynnt og farið yfir fyrirkomulag á innleiðingu þess. Um er að ræða breyttar 
áherslur á námsmati.  Markmið þess er að matið eigi að nýtast nemendum og foreldrum til að 
vita hvað nemendur geta og hvað megi betur fara.  Námsmarkið eru send heim í ferilmöppu 
reglulega yfir skólaárið. Í möppunni er mat á námsmarkmiðum, jafningjamat, próf, sjálfsmat, 
og lestrarpróf. Nemendafulltrúum finnst þetta hafa farið vel af stað.   
 
 

Réttindaskóli Unicef 
Flataskóli stefnir að því að verða fyrstur skóla á Íslandi til að fá vottun sem  Réttindaskóli 
Unicef. Það eru aðeins Flataskóli og Laugarnesskóli sem var boðið af Unicef að taka þátt í 
verkefninu um Réttindaskóla Réttindaskólar eru alþjóðlegt vottunarverkefni sem borið hefur 
mikinn árangur. Þátttökuskólar leggja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til grundvallar öllu 
starfi sínu. Markmiðið er að byggja upp lýðræðislegt námsumhverfi, auka þekkingu á 
mannréttindum og stuðla að gagnkvæmri virðingu innan skólasamfélagsins. Með verkefninu 
er skapaður rammi utan um þau markmið sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla, 
grunnskólalögum og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, jafnrétti og 
lýðræði.  Þrír fulltrúar frá Flataskóla fóru að skoða réttindaskóla í Englandi og komu heim með 
fullt að hugmyndum sem verða nýttar í skólastarfinu. 
Fulltrúar frá Unicef munu koma í skólann í  nóvember og taka út skólastarfið og meta það hvort 
unnið sé eftir hugmyndum um Réttindaskóla. Ef vottun fæst um að Flataskóli uppfylli kröfur 
um Réttindaskóla verður haldið upp á það í skólanum 20. nóvember, á alþjóðadegi barnsins. 



Póstkassi hefur verið settur upp fyrir framan skrifstofu námsráðgjafa. Þar gefst nemendum 
tækifæri að koma með nafnlausar hugmyndir um það sem betur megi fara í skólastarfinu. 

 
Myndavélar í og við skólann 

Stefnt að aukinni rafvænni vöktun í skólanum. Nú eru sjö myndavélar umhverfis skólahúsið en 
aðeins fjórar af þeim eru í lagi. Verið er að leita tilboða í nýjar vélar. Hugmyndin er að bæta 
við myndavélar innandyra við alla innganga. Það verður gert með leiðbeiningum frá 
Persónuvernd. Markmiðið með því er að vernda nemendur og upplýsa um skemmdaverk og 
þjófnaði. Tryggja þarf að ekki séu utanaðkomandi aðilar í húsinu. Því verður áhersla lögð á það 
að þeir sem  koma til að vinna í húsinu fái gestapassa. 
 

Fjárhagsáætlun  
Nú er unnið að fjárhagsáætlun fyrir árið 2018. Fjárhagur skólans miðast við fjölda nemenda. 
Launakostaður hæsti útgjaldaliðurinn.  Reynt er að gæta að öllum rekstarkostaði og vera á 
pari.  

 
Önnur mál 
Áríðandi að skólalóðin verði tekin í gegn á næsta ári. Á það sérstaklega við um austursvæðið 
sem snýr að Stekkjarflöt. Skólastjóri hefur rætt það við bæjarstjóra. 
 
Rætt um símanotkun/snjalltækjanotkun nemenda. Sú regla er í skólanum að nemendur geyma 
slík tæki í skólatöskunni og nota aðeins í kennslustundum með leyfi og í umsjón kennara. 
Nemendur eiga ekki að nota tækin í frímínútum. Forvarnarvika var í skólum  Garðabæjar í 
byrjun október. Þá voru fyrirlestrar í boði fyrir foreldra og starfsmenn um snjalltækjanotkun. 
Almenn ánægja var með þá fyrirlestra. 
 
 
Fundi slitið kl. 17:45 og næsti fundur ákveðinn 21. nóvember kl. 16:30 á sama stað. 


