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Fundargerð
Skólanefnd
11.fundur
Skólanefndarfundur haldinn í Reykjahlíðarskóla 6.febrúar 2012.
Mætt voru: Þuríður Helgadóttir formaður, Eyþór Pétursson, Þórhalla Valgeirsdóttir og
Arnfríður Jónsdóttir. Sólveig Jónsdóttir skólastjóri Reykjahlíðarskóla og Hólmfríður
Jónsdóttir fulltrúi kennara sátu lið 2 og Þóra Ottósdóttir skólastjóri Leikskólans Yls sat lið 3.
Sigríður Sigmundsdóttir fulltrúi foreldra sat allan fundinn.
Þuríður ritar fundargerð.
1. Fundarsetning. Fundur settur kl.15:40
2. a)Vorönn 2012
* Sjálfsmat skólans. Í vinnslu eru spurningalistar sem lagðir verða fyrir nemendur,
foreldra og kennara fyrir páska.
* Námsráðgjafi kemur einu sinni í mánuði frá Húsavík. Hún heitir Árný Þóra
Ármannsdóttir. Hún mun leggja fyrir 10.bekk könnun sem heitir Bendill,
áhugasviðskönnun. Niðurstöður þeirrar könnunar verða síðan skoðaðar með
hverjum og einum nemanda.
* Þorrablót foreldrafélagsins er í þessari viku.
* Öskudagshúllumhæ veður í íþróttamiðstöðunni á öskudaginn 22.febrúar og er sú
skemmtun í samstarfi Reykjahlíðarskóla og forstöðumanns íþróttamiðstöðvar.
* Leiðbeiningahefti er enn ekki komin með nýju aðalnámsskránni og því er vinna við
hana ekki komin af stað fyrir Reykjahlíðarskóla. Kennarar eru að fara á námskeið
vegna nýsköpunarþáttar sem komin er í nýju aðalnámsskrána.

* Könnunin UNGT FÓLK verður lögð fyrir í 8.-10.bekk, á morgunn þriðjudag 7.feb.
* PISA könnun verður lögð fyrir 10.bekk í mars.
* Stefnt er að því að fara í skólaferðalag með 9. og 10.bekk til Vestmannaeyja í vor.
Ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun um það.
* Bjarni Páll mun kenna íþróttir þegar Soffía íþróttakennari fer í fæðingarorlof nú í
vor. Aðrir kennarar við skólann munu taka að sér aðrar námsgreinar.
B) skólaárið 2012-2013
Sólveig byrjaði að segja frá fjölda nemenda. 7 fara úr 10.bekk og líklega koma 3 í
1.bekk. Miðað við þá vitneskju sem er í dag þá verða u.þ.b. 40 nemendur á næsta ári.
Umræða varð um námsgreinar fyrir næsta skólaár. Skólanefndin styður það að
skólastjóri leggi til við sveitastjórn í skipulagi sínu fyrir næsta ár að smíðanámskeið
verði næsta vetur. Skólastjóri bað skólanefnd að koma til sín tillögum fyrir
skóladagatal og skipulag næsta skólaárs.
3. Leikskólin Ylur 2013
Nú eru 18 börn í leikskólanum og 2 börn u.þ.b. árs gömul á biðlista. Ekki verður séð
að biðlistabörnin komist inn fyrr en þá í vor. 6 starfsmenn skipta með sér rúmlega 4
stöðugildum. Skólanefnd leggur til við sveitarstjórn að stefnt verði að því að
Leikskólinn Ylur verði opinn allt árið 2013. Til þess að hægt verði að halda kostnaði í
lágmarki þurfi foreldrar leikskólabarna að skila inn í janúar hvaða fjórar vikur
sumarsins barn/börn þeirra verði í leyfi frá skólanum. Þegar þær upplýsingar liggja
fyrir væri hægt að skipuleggja starfsmannafrí og gera útboð t.d í fæði.
Foreldrafélag leikskólans Yls er sameiginlegt með Reykjahlíðarskóla og
Tónlistarskólanum. Umræða varð um það hvort tímabært væri að vera með sérstakt
foreldrafélag fyrir leikskólann þegar börnin eru orðin þetta mörg
4. Skólastefna sveitafélaga. Málefninu frestað til næsta fundar.
5. Önnur mál. Engin
Fundargerð lesin og yfirfarin. Fundi slitið kl: 18:00
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