Fundardagskrá

Tegund fundar
Skólaráðsfundur
Dagsetning
Miðvikudagur 11.3.2020
Þátttakendur: Sandra Margrét
Guðmundsdóttir, Brynhildur
Þórðardóttir, Guðmunda
Valdimarsdóttir, Þorgerður Anna
Arnardóttir, Una Guðrún Einarsdóttir.
Fjarverandi: Þórey Huld Jónsdóttir
Tímasetning: 8:00-8:30
T-U-K-Á
Tími
Dagskráliður
Umsjón

Staður: Fundarherbergi
Fundarstjóri: Þorgerður Anna Arnardóttir
Ritari: Una Guðrún Einarsdóttir
T = tilkynningar
U = umræður
K = kyninngar
Á = ákvarðanataka

Fundargerð

Samþykkt fundargerðar frá
síðasta fundi.
Er einhver með efnislið í
önnur mál?

U
5 mín
ÞAA

Starfsáætlun

Engar athugasemdir við starfsáætlun og er
hún samþykkt af öllum fundarmönnum.

U
10 mín
ÞAA

Skóladagatal skólaársins
2020-2021

Farið yfir skipulagsdaga og uppbrotsdaga og
heildar kennsludaga grunnskóla. Sagt frá
námskeiðsdögum að hausti og námskeiði
Cyndi Caniglia. Engar athugasemdir við
skóladagatal og það er samþykkt

U
5 mín
ÞAA

Starfið í Urriðaholtsskóla

Fjallað um aðlögun í haust og aðlögun
starfsfólk. Margir nýir starfsmenn sem
byrjuðu um haustið og 60 ný leikskólabörn.
Nú er búið að laða starfsfólk í nám í
leikskólafræðum. Gleðin í fyrirrúmi. Heilt yfir
getum við verið stolt af fólkinu okkar og
starfinu. Farið yfir barnafjölda og
fyrirsjáanlega þróun í þeim efnum.

Fundardagskrá
U
10 mín
ÞAA

Mönnun, barnafjöldi og
framhaldið

U
5 mín

Önnur mál.
Covid 19
Frístund

Samkomubann

U
3 mín

Hvernig var fundurinn?

Á
2 mín

Punktar fyrir næsta fund.

Farið yfir barnafjölda í húsi og sagt frá nýju
heimasvæði Holts fyrir 5 ára börn á
grunnskólasvæði. Borið undir skólaráð.
Spurningar hvort um er að ræða 5 ára bekk
eins og sumir skólar eru með. Skólastjóri
neitar því og að þetta verði sams konar starf
og 5 ára börn eru með núna heldur er um að
ræða 5 ára heimasvæði til að hagræða í
húsinu til að taka inn yngri börn, nýta
húsnæði og geta tekið inn þau 5 ára börn
sem eiga eftir að flytja í hverfið. Sandra tjáir
áhyggjur af því að hópurinn haldi góðri
tengingu við leikskólann áfram til að fá að
vera elst líka. Skólastjórnendur taka undir að
mikilvægt sé að halda þeirri tengingu sterkri.
Viðbragðsáætlun kynnt og sagt frá
aðgerðum innanhúss. Fjallað um mögulega
heimakennslu.
Spurning frá Söndru hvort frístund yrði opið
næsta sumar? Skólastjóri svarar að það
verði ekki en hvetur foreldrafélagið til að
athuga hvort ekki er hægt að hafa
leikjanámskeið í skólanum.
Sandra spyr, Hvernig verðu framkvæmd ef
100 eða fleiri skólar loka, lokum við? Ekki
gott að svara því, verður að skoða þegar
það að kemur út frá hverjum skóla og
fyrirmælum yfirvalda, það eru samt 200
manns í húsinu með öllu. En eins og kemur
fram í áætlun þá verður skólinn opinn eins
lengi og unnt er.
Léttur og góður

