
Skólaráð Flataskóla 2017-2018 
 
3. fundur haldinn mánudaginn 5. febrúar 2018 á bókasafni skólans. 
 
Mætt: Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri, Helga María Guðmundsdóttir aðstoðarskólastjóri. 
Fyrir hönd starfsmanna: Íris Pálsdóttir, stuðningsfulltrúi og Rakel Svansdóttir, kennari. Fyrir 
hönd foreldra: Bertrand Lauth, Ólafur Nils Sigurðsson og Úlfhildur Bjarnasen. Fyrir hönd 
nemenda Emilia Ómarsdóttir. Fjarverandi voru Hanna Friðriksdóttir, kennari og Snorri Þór 
Stefánsson fulltrúi nemenda. 
 

Dagskrá  
 
Skóladagatal skólaársins 2018-2019 
Lagt var fram til umsagnar skóladagatal fyrir skólaárið 2018-2019. Skóladagatalið var unnið í 
samstarfi skólastjórnenda leik- og grunnskóla í Garðabæ. Þar eru samræmdir skipulagsdagar 
leik- og grunnskóla. Auk þess eru skipulagsdagar fyrir og eftir skólatíma, skólasetning, 
vetrarleyfi og skólaslit samræmd hjá öllum grunnskólum Garðabæjar.  
 
Skólaráð Flataskóla samþykkir framlagt skóladagatal án athugasemda. 
 
Umferð við skólann 
Rætt var um mikla umferð við skólann. Velt upp ýmsum hugmyndum til lausnar. Kom fram að 
umferðarmálin voru nýlega rædd á fundi Grunnstoðar með bæjarstjóra. Eitt af vandamálunum 
í sambandi við umferðina er litla hringtorgið. Betra væri ef allir bílar færu stóra hringinn á 
bílastæðinu. Kom upp hugmynd að loka litla hringtorginu með steypuklumpum.  
 
Stefnt að því að boða foreldra í Flataskóla til opins fundar í skólanum með bæjarverkfræðingi 
þar sem þessi mál verði rædd milliliðalaust.  
 
Heimsókn matsmanna 
Nú stendur yfir ytra mat á Flataskóla á vegum Menntamálastofnunar. Matsmenn voru í 
heimsókn í skólanum í heila viku og voru í vettvangsheimsókn hjá öllum kennurum í 
kennslustundum og funduðu með rýnihópum nemenda, foreldra og starfsmanna. Matsmenn 
létu vel af heimsókninni en skýrsla með niðurstöðum úttektarinnar kemur fljótlega og þá þarf 
í framhaldi að vinna umbótaáætlun. 
 
Skólalóð – framkvæmdir 
Óskað hefur verið eftir í fjárhagsáætlun að framkvæmdir verði gerðar á skólalóðinni fyrir 
austan við skólann.  
 
Skólaráð ákvað að senda bréf í nafni skólaráðs, foreldrafélags og nemendaráðs þar sem óskað 
verði eftir því að farið verði í framkvæmdir strax í sumar.  Nú verður ekki hægt að bíða lengur. 
Hugmynd kom upp að senda einnig opið bréf í Garðapóstinn. Ólöf skólastjóri gerir uppkast að 
bréfi og sendir skólaráði til yfirlestrar. 
 
 
 



Sundkennsla 
Framkvæmdir við sundlaugina í Ásgarði hafa dregist, en samkvæmt áætlun átti þeim að ljúka 
í nóvember, ekki lítur út fyrir að sundlaugin opni fyrr en um páska. Nemendur í 4.-7. bekk fengu 
því enga sundkennslu fyrir áramót en allir voru með þrjá íþróttatíma á viku á stundaskrá. Þegar 
ljóst var að laugin opnaði ekki fyrr en um páska var  ekki hægt að fresta því  lengur að 
nemendur fengju sund. Var því sundkennsla skipulögð í Álftaneslaug fyrir 4. – 6. bekk og í 
Sjálandslaug hjá 7. bekk.  
  
Þegar Ásgarðslaugin opnar aftur, vonandi eftir páska, verður sundkennslan samkvæmt 
stundaskrá hjá öllum árgögnum. 
 
Umræða var um að viðmiðunarstundir í sundi. Kom þar fram að þó nemendur hafi misst úr 
sundkennslu þá ætti að vera hægt að vinna það upp því í aðalnámskrá er gert ráð fyrir að  
börnin fái 20 kest. yfir skólaárið. Á skólaárinu eru um 36 vikur og því ættu flestir sem eru með 
eina kennslustunda á viku í sundi að fá umframtíma á hverju skólaári. 
 
Önnur mál 
Rætt um það sem er framundan í skólastarfinu m.a. öskudag, Reykjaskólaferð hjá 7. bekk og 
skíðaferðir hjá öllum nemendum.  
 

Fundi slitið kl. 17:25. 

 
 


