
2.  fundur skólaráðs veturinn 2019-2020, 24. janúar 2020 

 

Mættir: Hreiðar skólastjóri, Guðrún Lilja fulltrúi starfsmanna, Þórdís Edwald fulltrúar kennara, 

Ingibjörg Grétarsdóttir boðaði forföll, Aðalheiður Pálsdóttir og Lára Magnea Jónsdóttir fulltrúar 

foreldra, Hildur Þóra fulltrúi grenndarsamfélags,  Kristján Dagur Jónsson og Hólmfríður Halldórsdóttir 

fulltrúar nemenda. 

 

Dagskrá:  

1. Fundargerð síðasta fundar 

2. Umfjöllun um samræmdar reglur borgarinnar um skólasókn 

3. Samræmd próf í 4. og 7. bekk sl. haust. 

4. Fundarplan – starfsáætlun skólaráðsins á skólaárinu 

5. Önnur mál.  

 

1. Fundagerð síðasta fundar 

Sjá punkta í síðustu fundargerð þar sem rifjaðir voru upp fjölmargir punktar frá lokafundi skólaráðs á 

sl. vori. M.a. kom fram að nemendur hafi sest í heilsueflandi teymi og að unnið hafi verið að því að 

skoða loftgæði í stofum, m.a. á bókasafni. Skólastjóri heldur áfram að þrýsta á úrbætur í 

húsnæðismálum skólans.   

 

2. Samræmdar reglur um skólasókn. 

Lögð fyrir skýrsla SFS, Viðmið um skólasókn í grunnskólum Reykjavíkurborgar (okt. 2019).  Opnar 

umræður. Í dag byrja nemendur Langholtsskóla með hreint borð um áramót. Tillaga ráðsins um að 

því verði haldið inni í sameiginlegum viðmiðum.  Einnig er í núverandi reglum skólans hægt er að gera 

samning um að bæta skólasókn og þá þurrkast í kjölfarið út eitthvað sem um er samið. Bent á það í 

hópnum sem gerði þessi viðmið um skólasókn sat engin kennari. Hvatning í Langholtsskóla að þeir 

sem standa sig vel í skólasókn í unglingadeildinni séu verðlaunaðir með bíóferð. Leyfisdagar voru ekki 

teknir með á þessari önn. Væntanlega verður það skoðað nánar á nýbyrjaðari önn.  

Áhyggjur af því hvernig eigi að taka við þeim fjölda tilkynninga sem myndu berast við innleiðingu 

þessara reglna.  

 

3. Samræmd próf í 4. og 7. bekk sl. haust. 

Skólastjóri fór yfir helstu niðurstöður í samræmdum prófum frá sl. hausti. 4.bekkur er á pari við 

landið í íslensku og lesskilningi. Í stærðfræði í 4. bekk erum við aðeins undir meðaltali. Vísbendingar 

um að það megi gera betur í stærðfræði. Það er verið að bregðast við þessu með námskeiðum í 

stærðfræði.  

Í 7.bekk stöndum við betur í íslensku en á landsvísu og sama gildir um stærðfræðina.  

 

4. Fundarplan – starfsáætlun skólaráðsins á skólaárinu 

Föstudagar ákjósanlegur tími til að hittast kl 12-13. Næstu fundir yrðu 14. febrúar, 20. mars, 17. apríl 

og 15. maí 

 

5.  Önnur mál. 

Engin önnur mál lágu fyrir á fundinum.  

 

Fundi slitið kl. 13.00. 

Fundarritari Hildur Þóra 

 


