
 
 
 

 
 

 
 

Skólaráð Tjarnarskóla 
Fundargerð 40. fundar 

1. fundur á skólaárinu 2022-2023  
 16. október 2022 kl. 8.30 

 

Mættar á fundinn:  
 

Margrét Theodórsdóttir, skólastjóri 
   Þórhildur Katrín Pálsdóttir, fulltrúi nemenda  

Hrói Guðbjörnsson, fulltrúi nemenda 
   Kristín Rós Egilsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks 
   Birna Dís Björnsdóttir, fulltrúi kennara 
   Helga Júlía Vilhjálmsdóttir, fulltrúi kennara 
   Jóna Björg Ólafsdóttir, fulltrúi foreldra 
   Rosalie Rut Sigrúnardóttir, fulltrúi grenndarsamfélags 
 
Anna Ólafsdóttir, fulltrúi foreldra, boðaði forföll. 
 
Margrét bauð fundarmenn velkomna á 1. fund skólaráðsins á yfirstandandi skólaári. Nýir fulltrúar í 
ráðinu boðnir sérstaklega velkomnir, þau Jóna Björg og Hrói.  
 
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 Jónu Björgu og Hróa. Einblöðungi frá 
umboðsmanni barna um skólaráð dreift til fundarmanna.  

 

2. Samþykkt Starfsáætlunar 2022-2023 
Margrét fjallaði um starfsáætlunina og var hún síðan samþykkt samhljóða eftir 
umræður.  Fundargerð skólaráðs verður send á Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar til 
staðfestingar um samþykkt skólaráðs. 
 
Starfsáætlunin er á heimasíðu skólans og hlekkur á hana var sendur með fundarboðinu.  
 
 



 
3. Verkefni skólaráðs síðasta skólaári  

Covidástandið hafði áhrif framan af vetri en sem betur fór stytti upp þegar líða tók á skólaárið. Á 
síðasta ári voru 3 fundir, þar af einn ,,opinn fundur“.  

Helstu viðfangsefni: 
 

• Gerð áætlun um viðfangsefni ráðsins á skólaárinu. 

• Samþykkt starfsáætlunar Tjarnarskóla og send á Skóla- og frístundasvið. 

• Undirbúningur fyrir ,,opinn fund“ skólaráðs. 

• Farið yfir skóladagatal næsta skólaárs. Nemendum í nemendaráði boðið að sitja þann fund og 
koma með tillögur.  

• Rætt um salernisaðstöðu í skólanum. Salernisbásar voru opnir niður við gólf og opnir upp úr. 
Nemendur kvörtuðu undan að hafa ekki nægilegt persónulegt skjól. Einnig kom til tals að 
hætta að hafa salernin kynbundin. Ósk var send á umsjónarmann hússins hjá Reykjavíkurborg 
og síðsumars var unnið að breytingum. Pissuskálar teknar niður og klefar endurnýjaðir, nýjar 
hurðir settar, einnig ,,loft“ í klefana og nýjar einangrunarhurðir settar á klefana. Lýsingu og 
viftum einnig bætt við. Ákveðið að hafa kynjalausa salernisklefa. Nemendur og starfsfólk 
ánægð með breytinguna.  

• Nemandi kom með ábendingu um að gott væri að hafa vettvang til að koma að nafnlausum 
ábendingum til kennara. Sá möguleiki settur upp inni á vefsvæði nemenda og kynntur í öllum 
bekkjum. 

• Tölvumál skólans rædd. 

• Ábending frá nemendum um að gott væri að hafa aðgengi að fjölbreyttum tegundum 
dömubinda og túrtappa á salernum. Ákveðið að hafa aðgengi að slíku á skrifstofu skólans (hjá 
ritara).  

• Ábending um að gaman væri að taka aftur upp að blanda bekkjum meira saman í 
viðfangsefnum. Höfðum þurft að lúta covidreglum en nú gafst tækifæri á ný.  

• Tillaga að koma á fót rökræðuhóp. Í kjölfarið fengu 10. bekkingar að fara á Skólaþing og æfa 
sig í rökræðum.  

• Opinn fundur skólaráðs var haldinn í maí. Við fengum Pálmar Ragnarsson, körfuboltaþjálfara 
til koma með fyrirlestra, annars vegar fyrir nemendur og hins vegar foreldra (sama dag). 
Fyrirlesturinn fjallaði að mestu um leiðir til að stuðla að vellíðan í samskiptum, með 
framkomu og viðmóti. Gott eftir covid að fá jákvæða strauma. 

 
 

 

3. Viðfangsefni skólaráðs á þessu skólaári, áætlun:  
 
Við leggjum upp með að hafa fjóra fundi á starfsárinu en fleiri ef óskað er tilefni er til. 
 

• Fundarefni númer tvö; undirbúa opinn fund skólaráðs með því að ræða hugmyndir að 
fundarefni og fyrirkomulagi fundarins. Einnig verður farið yfir öryggis- og húsnæðismál í 
skólanum. 

• Fundur þar sem nemendaráði skólans verður boðið að taka þátt í að ræða skóladagatal 2023 
-2024 og koma með ábendingar ásamt öðrum fundarmönnum.   

• Opinn fundur skólaráðs. 

• E.t.v. fundur um önnur mál. 
 



4.  Önnur mál 
 
Hugmynd að fá Spilavini til að koma að kvöldi til og hafa samveru með foreldrum og nemendum.  
 
Hugmyndafundir hafa verið haldnir með góðu árangri þar sem nemendum og foreldrum hefur verið 
skipt niður í hópa til að ræða tillögur um hvernig gera má gott skólastarf enn betra.  
 
Rætt um að orðróm í þjóðfélaginu um meiri vanlíðan ungs fólks eftir Covid og að fjallað sé um aukið 
ofbeldi á samfélagsmiðlum, það er áhyggjuefni. Ábending um að vegna covidaðstæðna hafi margir 
misst af tækifærum til að auka félagsþroska – því komi eftirköst. Einnig að þeir sem eru núna í 8. bekk  
hafi verið á viðkvæmum aldri þegar hrunið var, fyrstu 1000 dagar í lífs barns leggja grunninn að 
vellíðan en þegar hrunið varð á Íslandi var mikil vanlíðan í samfélaginu (um það leyti sem þeir voru í 
frumbernsku).  
 
Nemandi kom með þá ábendingu að nýir nemendur í skólanum upplifi að allt sé nýtt fyrir þeim og eru 
að aðlaga sig að unglingadeildinni, eru að máta sig og finna taktinn. Meiri ró skapast í 9. bekk þegar 
allir eru búnir að finna sitt pláss. Það tekur tíma að aðlagast nýju umhverfi og kynnast nýjum reglum. 
Tíminn fram að áramótum litast oft af þessu.  
 
Spurningu varpað fram um hvort nemendaráð sé virkt og sé að hittast. Það sem af er hausti  hefur 
nemendaráð fundað vikulega og haft uppákomur á skólatíma. Skipulögðu t.d. glæsilegan 
Hrekkjavökuviðburð og annan sem tengdist lokum á flutningi Ævars vísindamanns á hryllingssögunni 
Skólaslit. Bjuggu til mjög skemmtilegan ratleik í skólanum. Rætt um að það sé mjög mikilvægt að 
nemendur hittist til að efla og styrkjast félagslega. Nemendaráðið á mikið hrós skilið fyrir hve vel 
tókst til (báðir nemendur í skólaráði eru líka í nemendaráðinu).  
 
Mikilvægi þess að hittast líka utan skólatíma, eykur félagsþroskann. Kennari kom með uppástungu 
um að fá að nota 101 félagsmiðstöð til þess að hafa t.d. ball fyrir skólann. Þar er góð aðstaða (sem við 
höfum ekki í skólanum). Nemendur héðan hafa verið að mæta í 101 félagsmiðstöðina og líka hinsegin 
miðstöðina.  
 
Haustferðin í ár var dagsferð, í fyrsta sinn ekki gist yfir nótt. Farið á Kajak, Draugahúsið og svo fengu 
allir pizzu. Síðast liðin ár finnst okkur hafa aukist að nemendur kjósa að gista ekki og þá skapast meira 
los þegar sumir fara heim um kvöldið.   
 
Það þarf að hlúa að félagslegu hliðinni. Í desember verða þemadagar og þá blandast allir bekkirnir, 8. 
og 9. bekkir blandast líka í valgreinunum, en 10. bekkur fer í Tækniskólann.  
 
Foreldri nefndi reynslu vinkonu sinnar sem á 10 ára barn sem var í skóla erlendis og kom til Íslands og 
byrjaði í íslenskum skóla. Upplifir ekki gleði í íslenska skólanum. Enn og aftur, vanlíðan barna er 
áhyggjuefni.   
 
Við í Tjarnarskóla ætlum að auka hreyfingu frá og með næstu viku og fara í göngutúr á hverjum degi, 
nema þegar veðrið býður ekki upp á það. Allir í skólanum fara saman í göngu (ganga mílu). Það er 
okkar reynsla að göngutúrar styrkja nemendur einnig félagslega.  

 
Breyting á símareglunum, tóku gildi fyrir nokkru, núna eiga allir nemendur að setja símann sinn í 
,,vasa" aftast í stofunni. Geta fengið símann í löngu frímínútum og í matartímanum. Kennarar finna 
mun til hins betra. Nemendur í ráðinu sjá/finna líka mun þó svo það sé erfitt að viðurkenna það.  
 



Síminn er nauðsynlegur fyrir nemendur, í Tjarnarskóla eru margir með strætókortið í símanum og 
nemendur greiða með símanum þegar þeir fara að versla í hádeginu.  
 
Margt spennandi framundan, stefnum á  skautasvellið á Ingólfstorgi fyrir jólin, aðventustund 
Foreldrafélagsins og fleira.  
 
Tillaga um að hafa næsta fund janúar/febrúar. Samþykkt.  
 
Margrét þakkaði fundarmönnum kærlega fyrir góðan fund, hann var bæði líflegur og skemmtilegur. 
 
Fundi slitið kl. 9.30 :-) 
          KR/MT 

 
 
 
 

  

 


