
Fyrsti fundur skólaráðs veturinn 2019-2020, 26. nóv. 2019 

 

Mættir; Sesselja (staðgengill Hreiðars), Guðrún Lilja fulltrúi starfsmanna, Ingibjörg Grétarsdóttir og 

Þórdís Edwald fulltrúar kennara, Aðalheiður Pálsdóttir (varafulltrúi fyrir Elvu Gísladóttur) og Lára 

Magnea Jónsdóttir fulltrúar foreldra, Hildur Þóra fulltrúi grenndarsamfélags,  Kristján Dagur Jónsson 

og Hólmfríður Halldórsdóttir fulltrúar nemenda. 

 

1. Sesselja kynnti hlutverk ráðsins.  

 

2. Fórum yfir fundargerð síðasta fundar (vorið 2019), foreldrarölt, valverkefni í unglingadeild,  og 

framtíðarsýn Langholtsskóla varðandi húsbyggingar. Langholtsskóli er einn af fjórum 

Reykjavíkurskólum sem þarf að byggja við. Nemendur komu sínum skoðunum á framfæri 

varðandi valverkefni í unglingadeild og voru ekki alveg nægilega jákvæð. Spurning hvort hægt 

sé að endurmeta þetta val með nemendum áður en næsti valáfangi hefst. Krafan um lokaafurð 

og dagbókaskrif féll ekki í góðan jarðveg meðal nemenda. Sumir mættu í tíma (fimm tímar á 

viku) fóru fljótlega en unnu allt heima. Nemendur ítrekuðu ósk frá vorfundi um fleiri hjóla-og 

gönguferðir á unglingastigi eins og er svo vel sinnt á miðstigi. 

 

3. Fórum yfir niðurstöðu umræðna um umbætur frá síðasta skólaári. 

- hjólagrindur, vantar enn sem og úrlausnir fyrir hlaupahjól 

- hljóðvist í matsal, er á umbótalistanum 

- afdrep/afþreying fyrir unglingastigið. Komin stofa uppi en vantar að koma henni betur í gagnið. 

Vantar félagsstarfskennara sem héldi utan um þessi mál 

- umferðaröryggi. Vantar skilti sambærilegt Laugó (stoppa, kyssa, fara) og mála örvar á 

bílastæðið. Sambærilegt skilti við Álfheimakjarnann 

- sveppasýktur skóli? Á að vera búið að laga  

Líðan 

- hjúkrunarfræðingur. Tveir starfandi við skólann núna, ánægja með þá 

- heilsueflandi, nemendur komnir í teymið 

- kennsla í að „bera ábyrgð“ á sjálfum sér. Nemendur voru sammála um að smiðjan ynni vel í því  

- frístundaraðirnar. Gengur miklu betur því að krakkarnir fara strax af stað 

- fara yfir matseðil með matvælafræðingi. Ekki gerst en nýr kokkur tekur til starfa eftir áramótin 

- göngu-og hjólastígar og tröppur við skólann. Með litlum tilkostnaði væri hægt að bæta 

verulega 

- foreldrafræðsla. Miðstöð máls og læsis með verulega góðan fyrirlestur sem var vel sóttur 

- bekkjarfulltrúar. Eru ekki valdir strax að hausti. Hugsanlega of seint að velja á 

námsefniskynningunum. Betra strax í skólasetningu. 

- tækifæri fyrir foreldra að fylgjast betur með smiðjum og framgangi námsins. Voru mjög góðir 

kynningarfundir í haust 

- morgunverðarfundir í árgöngum. Hafa ekki komist í gang í haust og mætti líka vinna betur úr 

þeim upplýsingum sem komu fram á fundum í fyrra. 

Vannst ekki tími til að fara yfir niðurstöður samræmdra prófa en Sesselja ætlar að senda þær í pósti 

svo fulltrúar gætu undirbúið sig.   

 

 

Næsti fundur var ekki ákveðinn en óskað eftir að hafa fundi á föstudögum. 

Fundi slitið 13.20. Fundarritari Þórdís 


