
 
 
 

 
 

 
 

Skólaráð Tjarnarskóla 
Fundargerð 37. fundar 

1. fundur á skólaárinu 2021-2022  
 19. október 2021 kl. 9.15 

 

Mættar á fundinn:  
 

Margrét Theodórsdóttir, skólastjóri 
   Birna Vala Fossdal, fulltrúi nemenda 
   Þórhildur Katrín Pálsdóttir, fulltrúi nemenda 
   Kristín Rós Egilsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks 
   Birna Dís Björnsdóttir, fulltrúi kennara 
   Helga Júlía Vilhjálmsdóttir, fulltrúi kennara 
   Gyða Eyjólfsdóttir, fulltrúi foreldra 
   Anna Ólafsdóttir, fulltrúi foreldra 

Rosalie Rut Sigrúnardóttir, fulltrúi grenndarsamfélags 
 
 
Ánægjuefni að fundurinn var staðfundur utan þess að Rosalie Rut var með okkur í gegnum 
fjarfundabúnað þar sem hún er í námi erlendis. 
 
Margrét bauð fundarmenn velkomna á 1. fund skólaráðsins á yfirstandandi skólaári. Allir ráðsmenn 
voru mættir á fundinn.  
 
Dagskrá:  
 
1. Hlutverk skólaráðs 
Margrét fór stuttlega yfir hlutverk skólaráðs og vitnaði í skjal sem var sent í tölvupósti fyrir fundinn 
öllum til glöggvunar, sérstaklega nýju fulltrúunum í ráðinu, þeim Þórhildi og Önnu. 

 

2. Samþykkt Starfsáætlunar 2021-2022 
Margrét fjallaði um starfsáætlunina og var hún síðan samþykkt samhljóða.  Afgreiðsla málsins verður 
send á Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Starfsáætlunin hefur auk þess verið birt á 
heimasíðu Tjarnarskóla þó að hún hafi ekki fengið staðfestingu.  
 
 



3. Verkefni skólaráðs síðasta skólaári  
Þar sem aðstæður voru mjög óvenjulegar á síðasta ári vegna heimsfaraldurs voru einungis 
haldnir tveir fundir í skólaráðinu okkar. Fyrsti fundur var nokkurs konar kynningarfundur en 
síðan höfðum við fund þar sem farið var yfir skóladagatal yfirstandandi skólaárs. Á þann fund 
buðum við nemendum í nemendaráði skólans. Fyrirhugað var að halda ,,opinn fund“ 
skólaráðs en fallið var frá því vegna aðstæðna.  

Viðfangsefni skólaráðs á þessu skólaári, áætlun:  
 
Við leggjum upp með að hafa fjóra til fimm fundi á skólaárinu, þ.e. 3 – 4 utan þessa fundar. Áætlun 
var ákveðin á þessa leið: 
 

• Fundarefni númer tvö; undirbúa opinn fund skólaráðs með því að ræða hugmyndir að 
fundarefni og fyrirkomulagi fundarins. 

• Fundur um skóladagatal 2022-2023. Á þann fund bjóðum við fulltrúum nemendaráði.  

• Opinn fundur skólaráðs. 

• E.t.v. fundur um önnur mál. 
 

4.  Önnur mál 
Margrét sagði frá því að á þessu skólaári ætlum við m.a. að hafa það málefni í sjálfsmatinu okkar að 
endurskoða salernisaðstæður í skólanum og óskaði eftir aðkomu skólaráðsins að málinu. Gert er ráð 
fyrri að ræða við nemendur í skólanum um aðstæðurnar og leggja síðan fyrir viðhorfskönnun um 
málið. Það sem er í brennidepli er að klefar á stúlknasalerni eru ekki lokaðir niður við gólf, sem 
sumum finnst óþægilegt, eðlilega. Einnig höfum við rætt talsvert um hvort ekki sé ástæða til að 
endurskoða merkingar á salernum sem nú eru einungis merkt tveimur kynjum.  
 
Ágætar umræður urðu um málið. Rosalie sagði frá kynhlutlausum salernum í háskólanum sem hún er 
í, sem er staðsettur í Malmö í Svíþjóð. Þar gerir enginn athugasemdir við það fyrirkomulag. Fulltrúar 
nemenda bentu á að taka þarf tillit til þeirra sem eru hán og  voru fundaraðilar jákvæðir í þessari 
umræðu og töldu jákvætt að fara í breytingar/endurskoðun.   

 
Þórhildur nefndi hugmynd sem felur í sér að nemendur geti komið nafnlausum skilboðum til kennara 
t.d. að leita ráða og/eða segja frá áhyggjum af skólafélögum. Hugmynd að hafa útfærsluna rafræna 
þar sem það er erfitt að setja ábendingu í kassa fyrir framan aðra. Vel tekið í hugmyndina og hún 
rædd. Það mætti tengja skólahjúkrunarfræðinginn inn í verkefnið, það mætti hengja upp ,,spurt og 
svarð“ á töflu á gangi. Ef það er gert gæti það stutt skólafélaga í þá veru að þeir upplifi sig ekki eina  
með það sem tengist spurningunni. Vísað var í heimasíðu Umboðsmanns barna. Ávinningurinn væri  
að nemendur ,,sjá" að það eru fleiri í þeirra nærumhverfi sem eru með svipaða líðan eða 
hugleiðingar.  Allir sammála um að verkefnið er vel til þess fallið að framkvæma en krefst góðs 
undirbúnings. Kennarar ræða málið á næsta kennarafundi. 
 
Rætt um að 8. bekkingar fengu nýjar tölvur í byrjun skólaárs en 9. og 10. bekkingar eru með eldri 
tölvurnar. Það eru kostir og gallar við báðar tegundir. Rætt um mikilvægi þess að uppfæra reglulega 
eldri tölvur svo þær verði síður seinvirkar og jafnvel Power Whasha eldri tölvur. Tölvukaup eru stór 
kostnaðarliður og eðlilegt að meðan tölvurnar virka þá eru þær notaðar.  
 
Rætt um að nemendur hafi rætt um að stúlkur fái að hafa snyrtivörur/dömubindi á wc í stað uppi á 
skrifstofu. Anna, foreldri sem er hjúkrunarfræðingur, upplýsti að venjan í öðrum skólum sem hún 
þekkir til er að það þarf að nálgast þannig snyrtivörur á skrifstofu eða hjá skólahjúkrunarfræðingi. 
Spurning hvort hlutverk skólans sé að hafa slíkt almennt á boðstólum. Engar reglur til um slíkt en eftir 



því sem við best vitum hafa skólar ekki séð nemendum fyrir slíku nema með þeim hætti sem komið 
hefur fram. Þó má alltaf endurskoða það.  
 
Ábending fulltrúa nemenda varðandi skólasund. Hán-nemendur hafa rætt um að þeir fyllist kvíða 
gagnvart því í hvaða klefa viðkomandi á að fara. Margrét þekkir mjög vel að sundþátttaka valdi 
mörgum unglingum kvíða. Það er eðlilegt að sumum finnist erfitt að afklæðast meðan líkamsvitund er 
á viðkvæmu stigi unglingsáranna og það er tilfinningalega erfitt fyrir suma að taka þátt í sundtímum. 
Margrét benti einnig á að í sumar voru umræður í fjölmiðlum um að hafa sund valkvætt. Engar 
niðurstöður komnar í málinu en eins og er þá er skólasund skylda samkvæmt grunnskóllalögum. Fyrir 
hán þá eru sérstakir búnings- og sturtuklefar í Sundhöllinni sem vert er að benda á. 
 
Fleira ekki rætt. 
 
Að lokum þakkaði Margrét fundarmönnum kærlega fyrir góðar og gagnlegar umræður og stakk upp á 
að næsti fundur verði seinni hluta janúar eða byrjun febrúar. Sú tillaga var samþykkt. 
 
Fundi slitið kl. 9.53 
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