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Skólaráð Tjarnarskóla 
Fundargerð 35. fundar 

1. fundur á skólaárinu 2020-2021 - fjarfundur 
 17. nóvember 2020 kl. 16.30 

 

Mættir á fundinn:  
 

Margrét Theodórsdóttir, skólastjóri 
   Birna Vala Fossdal, 9. bekk, fulltrúi nemenda 
   Árni Kristinn Hilmarsson, 10. bekk, fulltrúi nemenda 
   Kristín Rós Egilsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks 
   Birna Dís Björnsdóttir, fulltrúi kennara 
   Helga Júlía Vilhjálmsdóttir, fulltrúi kennara 
   Gyða Eyjólfsdóttir, fulltrúi foreldra 
   Hjördís Árnadóttir, fulltrúi foreldra 

Rosalie Rut Sigrúnardóttir, fulltrúi grenndarsamfélags 
   
Að þessu sinni var fundurinn haldinn með rafrænum hætti vegna covid-19. Margrét bauð 

fundarmenn velkomna og bauð nýja fulltrúa í ráðinu sérstaklega velkomna. Þeir eru: Birna Vala, 

fulltrúi nemenda og Gyða, fulltrúi foreldra. 

 

1.  Hlutverk skólaráðs og samþykkt Starfsáætlunar Tjarnarskóla 2020 – 2021   
 

Margrét fór stuttlega yfir hlutverk skólaráðsins og vísaði í handbók skólaráðs sem var send með 

fundarboðinu. Í fundaboði fengu fulltrúar ráðsins einnig afrit af Starfsáætlun 2020 – 2021. Eftir 

nokkrar umræður var Starfsáætlunin samþykkt samhljóða. 

 

2. Verkefni skólaráðs á síðasta skólaári 
 

Margrét fór yfir helstu viðfangsefni skólaráðsins á síðasta ári. Einungis tveir fundir voru haldnir á 

skólaárinu. Aðstæður breyttust umtalsvert þegar covidfaraldurinn hélt innreið sína. Á vormisseri 

voru allir nemendur í fjarnámi 5 skólavikur. Þegar unnt var að snúa hefðbundnu skólastarfi í gang var 

orðið mjög stutt í skólalok og áhersla lögð á halda skóladampinum á kostnað fundahalda. Annað árið 

í röð urðum við því að fella niður ,,opinn fund skólaráðs“. Viðfangsefni skólaráðsins urðu því 

takmörkuð en á 2. fundi ráðsins var fulltrúum í nemendaráði boðið að mæta og taka þátt í 

ákvarðanatöku um skóladagatal 2020 - 2021. Sá fundur var mjög ánægjulegur með þátttöku 

nemenda, bæði í skólaráði og nemendaráði.  
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Fyrirhugað var að undirbúa opinn fund á 3. fundinum en svo fór sem fór eins og komið hefur fram. 

 

 

3. Viðfangsefni skólaráðs á þessu skólaári, áætlun. 
 
Rætt um fundaáætlun á þessu skólaári og viðfangsefni þeirra. Ákveðið að hafa: 
 

• Fund númer tvö í röðinni þar sem við undirbúum opinn fund skólaráðs, fyrirkomulag og 
fundarefni. 

• Fund um skóladagatal 2021-2022. Á þann fund bjóðum við fulltrúum nemendaráði að vera 
einnig með okkur.  

• Opinn fund skólaráðs. 
 

Margrét óskaði eftir umræðu um hvaða áherslumál skólaráðið stingur upp á að taka fyrir þetta 

skólaárið.  

Helga Júlía, kennari nefndi að það væri gott að fá fyrirlesara. Rosalie hefur kynnst starfsemi Bergsins 

sem er staður þar sem ungt fólk getur komið og talað við ráðgjafa, aðallega ætlaður fyrir 16 ára og 

eldri, en yngri einstaklingum hefur einnig verið boðið að fá ráðgjöf. Uppástunga kom um netfund 

með góðum fyrirlesara fyrir foreldra og nemendur s.s. fyrirlestur um vellíðan. Björgvin Páll, 

handboltamaður, hefur vakið athygli upp á síðkastið en hann hefur tengst starfi Bergsins. 

Fundarmönnum leist vel á að fá hann sem fyrirlesara. 

Nemendur í skólaráðinu voru hvattir til að ræða við bekkjarfélaga og kanna hvort einhverjir vildu 

koma með uppástungur um málefni fyrir skólaráðið. Birna kennari nefndi að kominn væri tími til að 

fá kynningu frá Samtökum hinsegin fólks, hægt að fá  rafræna kynningu inn i skólann.  

Birna kennari sagði frá Zoomfundi sem hún tók þátt í þar sem voru um 400 þátttakendur. Stóra 

hópnum var síðan skipt í minni kaffi/spjallhópa þar sem hver hópur tók fyrir að ræða tiltekið málefni 

og allt gekk mjög vel fyrir sig. Rætt um möguleika að hafa ,,opinn fund“ síðdegis eða að kvöldi til þar 

sem nemendur geti tekið þátt heima með foreldrum sínum, allir saman á fjarfundi. Okkur hefur þótt 

bagalegt að það sem af er skólaári hafa foreldrar ekki hitt/séð hina foreldrana. Svona fundur gæti 

bætt úr því. 

Foreldraráð skólans hittist á fimmtudaginn, spurning hvernig árlegt jólaföndur foreldrafélagsins fer. 

Hvort það verði reynt á fjarfundi eða annað fyrirkomulag verði á því. Allt í skoðun. 

Birna nemandi kom með uppástungu um að hægt væri að láta jólaföndrið skiptast á dagana, einn 

dagur á hvern bekk. Það á eftir að koma í ljós hvernig takmarkanirnar verða, við erum opin fyrir 

góðum hugmyndum og lausnum. Covid setur margar hömlur sem erfitt er að eiga við.  

Í umræðum kom til tals að tímasetning á opna fundinum gæti verið heppileg í byrjun þriðju annar. 

Margrét sagði frá því að við gerðum okkur dagamun í skólanum á degi íslenskrar tungu. Þá afentum 

við nemanda í 10. bekk (sem reyndar er í skólaráðinu      ) viðurkenningu Reykjavíkurborgar þar sem 

hefðbundin verðlaunaafhending í Hörpu gat ekki átt sér stað að þessu sinni. Auk þess var annað 

tilefni til að kætast þar sem þessi sami dagur var síðasti prófdagur 1. annar. Öllum var því boðið upp 

á kakó og kleinur úti í Mæðragarðinum hinu megin við götuna, þar sem verðlaunaafhenging fór fram. 

Það var ánægjulegt að hægt var að bjóða foreldrum verðlaunahafans að vera viðstaddir, þar sem við 
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vorum utan dyra. Við höfðum einnig hrekkjavökudag með óhefðbundnu sniði áður en prófavikan 

hófst. Birna nemandi stakk upp á að nemendur nýttu skautasvellið á Tjörninni.  

Önnur hugmynd: Að hafa litaþema á fötum á t.d. föstudögum. Hvalaskoðunarferð var einnig nefnd. 

Rosalie rifjaði upp góða minningu frá Tjarnarskólaárunum sínum um skemmtilega hvalaskoðun þegar 

við vorum með erlenda gesti í Tjarnó.  Gyða nefndi hugmynd um sjóstangaferð sem möguleika sem 

getur verið mikil skemmtun. 

 

4. Önnur mál 
 

Margrét hvatti nemendur í ráðinu að koma með tillögur, það væri svo ánægjulegt. Hún nefndi sem 

dæmi að nemandi spurði hvort hægt væri að kaupa gítar til að spila á í frímínútum sem var gert. 

Birna nemandi tjáði sig um að hún væri ekki hrifin af hádegismatnum sem er frá Krúsku. Við fáum 

alltaf einhverjar kvartanir um matinn og erum til í að skoða hvaða aðilar bjóða upp á hádegismat til 

að koma með í skólann og gera samanburð. Kristín Rós hefur sent fyrirspurn á eitt fyrirtæki sem telur 

sig ekki geta skoðað málið fyrr en eftir covid þegar kominn er meiri stöðugleiki í skólaumhverfið 

almennt. Það eru reyndar ekki margir aðilar á markaðnum en sjálfsagt að skoða málið nánar. Gyða 

sagði okkur frá fyrirtækinu Maul, hægt að velja úr fimm  réttum á hverjum degi og panta viku 

fyrirfram. Máltíð 1850 kr. vel útilátinn matur og hollur. Við borgum 850 kr. fyrir Krúskumatinn þannig 

að Maul er talsvert dýrari kostur. Sú spurning kom fram um hvað nemendur sem fara út í sjoppu séu 

almennt að kaupa fyrir mikið: Svarið var ca. fimmhundruð til þúsund krónur. Í umræðunni kom fram 

að þegar fiskur er í matinn þá borða færri. Einnig kom fram að starfsmannahópurinn er oftast 

ánægður með matinn, gott hráefni og ágætlega fram reitt. Helst mætti nefna að grænmetismeðlætið 

mætti vera fjölbreyttara. Líklega verður þó seint hægt að þóknast öllum. 

Að loknum góðum og gagnlegum umræðum var ákveðið að stefna á næsta fund í janúar/febrúar. Þá 

verður nánari umræða tekin um opinn fund skólaráðs.  

Að lokum þakkaði Margrét fundarmönnum fyrir góðar umræður. 

 

Allir voru sammála um að sama tímasetning, kl. 16.30 henti vel. Fundi slitið 17.28. 

 

           KRG/MT 
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