
 

 Skólaráð Flataskóla 2017-2018 
 
2. fundur haldinn þriðjudaginn 28. nóvember 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 Úlfhildur Bjarnasen. Fulltrúar 
nemenda Emilia Ómarsdóttir og Snorri Þór Stefánsson og fulltrúi foreldra Ólafur Nils 
Sigurðsson komust ekki.  
  

Dagskrá  
 

Viðmið um samskipti foreldra og kennara í Flataskóla 

Kynnt voru ný viðmið um samskipti foreldra og kennara í Flataskóla. Þau eru sett fram til að 
tryggja góð og öflug samskipti heimila og skóla. Þar er m.a. fjallað um tölvupóstssamskipti, 
símasamskipti, forföll og leyfisveitingar. Einnig er þar fjallað um facebooksíður og aðra 
samskiptamiðla.  

 

Í umræðu skólaráðs kom fram að  mikilvægt sé að tryggja að það sé hringt frá skólanum og 
athugað með þau börn sem hefur ekki verið tilkynnt forföll fyrir, miðað sé við að hringja ekki 
seinna en 20-30 mínútum eftir að skólabyrjun. Skólaráð var einnig sammála um að það þyrfti 
að hafa skýrar í viðmiðunum hvers vegna er áríðandi að tilkynna á hverjum degi veikindi 
barnanna. 

Viðmiðin verða send heim til foreldra og sett á heimasíðuna.  

 

Skólaráð Flataskóla samþykkti að biðja þá foreldra/forráðamenn sem stjórna aðgengi á fb 

síðum ákveðinna nemendahópa að setja neðangreindan texta inn á þær. Með þessum 

skilaboðum er reynt að stuðla að vandaðri umræðu þar sem nærgætni í garð nemenda, 

foreldra og starfsmanna skólans er í hávegum höfð. „Tilgangurinn með þessari síðu er m.a. að 

efla samstarf milli foreldra varðandi börn sín og birta upplýsingar frá bekkjarfulltrúum og 

foreldrafélaginu um félagsstarf nemenda. Hér á aldrei að fjalla um mál einstakra nemenda, 

nemendahópa, foreldra né starfsmanna skólans. Ef foreldrar telja að eitthvað sé ábótavant 

varðandi skólastarfið eru þeir beðnir um að hafa beint samband við kennara eða stjórnendur 

skólans“. 

 

Samræmd próf  

Kynntar voru niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum í 4. og 7. bekk. Nýlega eru komnar 
nákvæmari niðurstöður um útkomu nemenda úr samræmdum prófum miðað við landið. 
Niðurstöður í 7. bekk voru mjög góðar. Í stærðfræði var meðaltalið 33,9 og þar var 
landsmeðaltalið 30,5. Í íslensku í 7. bekk var meðaltalið í Flataskóla 32,6 en landsmeðaltal var 
30,76. Niðurstöður í 4. bekk komu ekki eins vel út og reiknað hafði verið með. Normaldreifð 
einkunn í stæðfræði var 27, 4 nokkuð undir landsmeðaltali sem var 29,9 og íslensku var 



meðaltalið 30,1 sem var sama og landsmeðaltal. Farið hefur verið yfir niðurstöður og brugðist 
við með auka sérkennslu og breyttu kennsluformi.  

 

Jólaþema og góðgerðarverkefni 

Tveggja daga jólaþema skólans sem hefð er fyrir að halda í byrjun desember verður dagana 6. 
og 7. desember og verður nú með breyttu sniði. Yfirskrift þemans er eins og áður Látum gott 
af okkur leiða. Nú munu nemendur vinna jólagjafir úr endurunnu efni. Í tengslum við 
jólaþemað verður góðgerðarverkefni vikuna 4. – 8. desember. Þá er fyrirhugað í samstarfi við 
Mæðrastyrksnefnd að standa fyrir söfnun á mat (þurrvöru) í skólanum. Mæðrastyrksnefnd 
mun síðan þann 20. desember úthluta því sem safnast til þeirra sem þörf hafa á.  

 

Umræðum um símanotkun og frímínútur elstu barnanna sem var á dagskrá var frestað þangað 
til nemendafulltrúar mæta á fund.  

 

Önnur mál 

Rætt um ýmsa forvarnarfræðslu. Mikilvægt að skólinn geri áætlun um ákveðin 
forvarnarverkefni sem tekin eru fyrir í ákveðnum árgöngum.  

 

Fundi slitið kl. 17:35. 

 


