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Skólaráð Tjarnarskóla 
Fundargerð 36. fundar 

2. fundur á skólaárinu 2020-2021 – þrír á fjarfundi aðrir staðfundi 
 21. apríl 2021 kl. 8.30 

 

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 
 
Fundur hófst rétt rúmlega 8.30. 
Gestir fundarins voru nemendur í nemendaráði skólans: 
Dharma, Vigdís, Benedikt, Guðrún og Guðjón en Arndís og Ingibjörg komust ekki. 
   
Að þessu sinni mættu fulltrúar foreldra og grenndarsamfélags með rafrænum hætti vegna covid-19. 

Margrét bauð fundarmenn velkomna og bauð gesti fundarins sérstaklega velkomna.  

 

1. Skóladagatal Tjarnarskóla 2021 – 2022  til samþykktar 
 

Eitt af verkefnum skólaráðsins er að fara yfir uppkast að skóladagatali, eiga umræður og koma með 

breytingatillögur áður en skólaráðið greiðir atkvæði um dagatalið.  

Góðar umræður sköpuðust, ánægjulegt hvað nemendur voru virkir.  

Það fyrirkomulag var haft að ræða hvern mánuð fyrir sig, útskýra forsendur fyrir skipulaginu og fá 

niðurstöðu um það sem kom sérstaklega til umræðu. 

Helstu umræðupunkar:   

• Fallist á að hafa daga þar sem við gerum ráð fyrir móttöku danskra gesta ekki inni á 
dagatalinu þar sem enn er óvissa um hvort þeir koma til okkar á næsta skólaári.  

• Dagsetning haustferðar ákveðin eftir góða ábendingu frá nemanda. 

• Spurning frá nemanda um hvort ekki sé hægt að hafa alla starfsdaga á föstudögum. 
Rætt að það getur komið óheppilega út að taka fimm sömu daga út af dagskrá 
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nemenda. Betra að dreifa dögum nokkuð, að mati kennara. Eðlilega fannst 
nemendum best að velja föstudaga.  

• Spurning frá nemanda hvort hægt verði að setja vorferð á dagskrá þessa skólaárs þar 
sem skíðaferð féll niður vegna covid. Nemendum sagt að verið sé að vinna í að finna 
stað til að dvelja á eina nótt. 

• Foreldri óskaði eftir að skóladagatalið verði sett inn um leið og samþykki liggur fyrir. 
Heppilegt að hafa dagskrána skýra fyrir foreldra til að auðvelda skipulagningu 
fjölskyldna. Í þessu samhengi sagði Margrét frá aðkomu nemendahóps í Háskóla 
Íslands sem óskaði eftir að fá að rýna í heimasíðu Tjarnarskóla, sem hluta af 
mastersverkefni. Hópurinn hefur komið tvisvar í skólann og unnið með kennurum og 
síðan fáum við skýrslu með faglegri greiningu og ábendingum um það sem betur má 
fara. Í hópnum er fyrrverandi foreldri í skólanum. Skemmtileg samvinna.  
 

Eftir ágætar umræður var Skóladagatal Tjarnarskóla 2021 – 2022 samþykkt samhljóða. 

 

 

2. Opinn fundur skólaráðs 
 
Í  fundaáætlun á þessu skólaári var ákveðið að hafa opinn fund skólaráðs, eins og reglugerð segir til 
um. Þar sem aðstæður hafa verið óhagstæðar fyrir fund af því tagi, vegna covid, var ákveðið að 
sleppa því að hafa fundinn á þessu skólaári. Sóttvarnareglur eru enn í gangi sem koma í veg fyrir að 
halda fund af því tagi og ekki þótti eftirsóknarvert að hafa fjarfundasniðið. Stefnum því á að hafa 
slíkan fund á haustmisseri á næsta skólaári og láta drauma um að fá góða fyrirlesara og efna til 
góðrar umræðu um skólastarfið þegar aðstæður hafa vonandi breyst til batnaðar og reglum aflétt 
um að ekki megi bjóða foreldrum í skólann í hópi. 
 
Í þessu samhengi benti Margrét á að búið sé að panta fyrirlestur fyrir nemendur frá Samtökunum ´78 
og að fyrirlestur um næringu og hollustu sé kominn á dagskrá.  
 
Foreldri minntist á að tillaga hafi komið fram á síðasta skólaráðsfundi um að fá fyrirlestur frá Berginu. 
Góð tillaga um að hafa samband við forstöðumann og kanna hvort við getum fengið fyrirlestur frá 
þeim á næstunni.  
 
 

 
3. Önnur mál 

 

Nemandi nefndi hvort ekki sé kominn tími á að gera nýja skólapeysu. Góð tillaga sem verður skoðuð 

á næstunni. 

Við höfum haft áhyggjur af því hvort við getum haldið árshátíðina okkar, vegna covidaðstæðna. 

Margrét hefur fengið grænt ljós frá Skóla- og frístundasviði en starfsmaður þar benti samt á að 

sóttvarnareglur séu alltaf í endurskoðun og að við ættum að taka með í reikninginn að aðstæður geta 

breyst með stuttum fyrirvara. Við vonum það allra besta.  
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Þrír nemendur í skólaráði nefndu hvort hægt sé að endurskoða námsefni í ensku. Þeim finnst 

Spotlight námsefnið nokkuð gamaldags og að það sé talsvert af stafsetningarvillum í bókunum, það 

sé pirrandi. Málinu verður vísað til enskukennarans sem kemur fljótlega úr barnseignaleyfi.  

Margrét óskaði eftir áliti nemenda á fjarnáminu í vetur. Nemendur sögðu að það hafi verið ágætt en 

að það væri miklu betra að mæta í skólann.  

Nemendur komu einnig inn á hvort hægt sé að skipta um aðila sem við erum í viðskiptum við vegna 

hádegismatarins. Óánægja kom upp fyrr í vetur. Þá var brugðið á það ráð að hafa skoðanakönnun um 

matinn sem staðfesti þó að meirihluti nemenda er ánægður með matinn. Það er samt sjálfsagt að 

kanna fyrir næsta skólaár hvort ástæða sé til að skipta. 

Einnig rætt um að félagslífið í vetur hefur verið takmarkað vegna covid. Fulltrúar í nemendaráði töldu 

að það sé erfitt að skipuleggja félagslífið utan skólatíma þar sem margir hefðu ekki tíma til að koma 

vegna íþróttaæfinga og þess háttar. Það gildir að minnsta kosti um nokkra í nemendaráðinu sjálfu.  

Fyrrverandi nemandi í skólanum (sem situr í skólaráðinu) sagðist telja að það sé mjög mikið undir 

nemendaráðinu komið hvernig til tekst í félagslífinu og hvatti nemendur í nemendaráðið að vera 

virkt og hafa eigið frumkvæði. Það er alltaf hægt að ræða málið í frímínútum.  

Að lokum þakkaði Margrét fundarmönnum fyrir góðar umræður og ákvarðanir og þakkaði 

nemendum sérstaklega fyrir góða þátttöku í fundinum. Þar sem ekki er gert ráð fyrir fleiri 

skólaráðsfundum á þessu skólaári þakkaði Margrét foreldri í 10. bekk, Hjördísi, sérstaklega fyrir 

hennar þátttöku í fundum skólaráðsins tvö skólaár í röð og henni og öllum öðrum í skólaráðinu fyrir 

veturinn. 

Fleira var ekki gert og fundi slitið 9.30. 

 

           KRG/MT 

 

 

 

 

 

 


