
 
 
 

 
 

 
 

Skólaráð Tjarnarskóla 
Fundargerð 38. fundar 

2. fundur á skólaárinu 2021-2022  
  22. mars 2022 kl. 10.15 

 

Mættar á fundinn:  
 

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

Rosalie Rut Sigrúnardóttir, fulltrúi grenndarsamfélags mætti í gegnum 
fjarfundarbúnað. 

 
Birna Vala Fossdal, fulltrúi nemenda og Gyða Eyjólfsdóttir, fulltrúi foreldra, boðuðu forföll. 
Gestir á fundinum voru fulltrúar í nemendaráði skólans þær Dharma og Þórunn í 10. bekk, Elísabeth 

og Nadía í 8. bekk en Leon og Kayla, fulltrúar í 9. bekk, voru bæði veik þennan dag.    

 
Margrét bauð fundarmenn velkomna á 2. fund skólaráðsins á yfirstandandi skólaári. Gestirnir, 
fulltrúar í nemendaráði, voru boðnir sérstaklega velkomnir.   
 
Dagskrá:  
 
1. Skóladagatal 2022 - 2023 
Allir fundarmenn fengu eintak af uppkasti af skóladagatalinu. Margrét fór stuttlega yfir í hvaða 
ramma skóladagatalið er, s.s. að heildarfjölda skóladaga nemenda á að vera 280, prófdagar mega 
einungis vera 5 og fleira. Útskýrði einnig muninn á námsmatsdegi og prófdegi. Á fimm prófadögum á 
árinu koma nemendur einungis í skólann til að taka próf en fara síðan heim.  

Sá háttur var hafður á að farið  var yfir hvern mánuð fyrir sig og allir hvattir til að leggja orð í belg og 
koma með breytingatillögur. Að lokinni yfirferð, umræðum og smávægilegum breytingum var 
skóladagatal 2022-2023 samhljóða samþykkt og verður sent á Skóla- og frístundasvið til 
samþykktar þar.   

 



2. ,,Opinn fundur“ skólaráðs 
Óskað var eftir hugmyndum að dagskrá ,,opins fundar“. Gyða, fulltrúi foreldra í ráðinu, sendi okkur 
hugmynd um að fá Siggu Dögg, kynfræðing, á opna fundinn. Sú hugmynd var rædd, einnig að fá 
Pálmar Ragnarsson, körfuboltaþjálfara, sem hefur verið með skemmtilega pepp-fyrirlestra, bæði fyrir 
fullorðna og unglinga. Einnig kom hugmynd fram um að fá aðila frá Kvan sem fyrirlesara. Eftir nokkrar 
umræður var ákveðið að kanna fyrst með Pálmar og Kvan til vara. Hvort tveggja góðir kostir. Fulltrúi 
nemenda kom með þá hugmynd að gaman væri að fá Pál Óskar á fundinn með söngatriði. Ætlar að fá 
foreldra sína til að kanna það. Rætt um kostnað – en tilvalið að skoða.  

 
 
3. Önnur mál 
Nemandi í 10. bekk benti á hversu fá tækifæri hafi gefist til að blanda bekkjum saman vegna 
covidreglna og að nemendaráðið hafi búið til fáa viðburði af sömu orsökum. Hvetur til þess að bæta 
úr því við opnari aðstæður nú. Rætt um hrekkjavökuverkefnið sem tókst mjög vel – en þá var hægt að 
blanda bekkjum. Þemadagar eru framundan og vonandi möguleiki á blöndun sem flestir hafa saknað 
mikið.  

Einnig rætt um óskir um að hafa fleiri hópverkefni í blönduðum bekkjum t.d. samfélagsfræði, þar sem 
skemmtileg samvinna árganga gæti átt sér stað.  

Einnig rætt um möguleika á að koma á rökræðuhóp þar sem rætt yrði um málefni – með og á móti til 
þess að æfa sig í rökræðum. Vel tekið í þessa tillögu. 

Tillaga um að það séu fleir valkostir um dömubindi í skólanum, verður bætt úr því. 

Tvær stúlkur nefndu að þær vilja gjarnan fá fleiri tækifæri til að fara aðeins út fyrir bókina, hafa haft 
gaman að því að gera t.d. stærðfræðiform (hlutlæg) og gera mælingaverkefni eins og 10. bekkur gerði 
í ár, vilja fleiri þannig verkefni.  

Fulltrúar kennara minntust einnig á að kanna með Skólaþing, sem hefur verið á dagskrá 10. bekkinga 
nema á covidtímum. Ætla að kanna og panta ef það er orðinn valkostur hjá Alþingi.  

Nemandi í 10. bekk lýsti yfir ánægju með námsáætlun í íslensku – finnst gott að vinna eftir og veitir 
góða yfirsýn yfir verkefni annarinnar, vill gjarnan svipað í öðrum greinum. 

Fleira ekki rætt, Margrét þakkaði fundarmönnum og gestum kærlega fyrir þátttökuna.  

Næsti fundur verður þá væntanlega ,,opinn fundur“ skólaráðs, stefnt á tímabilið 9. maí – 20. maí. 

Fundi slitið um kl. 11.00 
 

 

           KR/MT 


