
Skólaráðsfundur 24. maí 2012 kl. 13.30 
 
Mættir: Þórhildur, Þóranna, Árni Jón, Jóna Dís, Gró a, fulltrúi nem. Sigga Maja. 
Alda mætti við byrjun 2. liðar.  Edda boðaði forföl l 

 
1. Foreldrakönnun 2012 

Könnunin var tekin í febrúar. Netkönnun sem foreldrar tóku heima. 
Rennt yfir könnunina og hver spurning rædd jafn óðum. 
Könnunin sett á netið og kynnt fyrir starfsfólki sem fyrst. 

 
2. Olweus, niðurstöður könnunar gerðar í nóvember 2011 

524 nemendur svöruðu eða 92%. Niðurstöður sýndar í fjölda nemenda, ekki í % 
4-10. bekkur tók könnunina. Búið er að kynna könnunina meðal starfsfólks og ræða hana. 
Skólalóðin er sá staður sem flestir telja að nemendur séu lagðir í einelti. 
Niðurstöður sýna að Varmárskóli kemur vel út miðað við landsmeðaltal. 
Samantekt verður sett á heimasíðuna. 
 
3. Starfsáætlun 2012 – mat á áætluninni verður gerð í júní/júlí 

 
4. Skólapúlsinn – rennt yfir niðurstöður – Könnunin er á netinu 

 
5. Undirbúningur næsta skólaárs – 

a. Fjárhagsáætlun gerð núna í júní 
Talsverð breyting frá því þegar skilað var í okt./nóv. Nú þarf að áætla allt árið, 
áður var fyrrihlutinn fastur og áætlað fyrir seinnihlutann, launalega séð. 

b. Bréf foreldrafélagsins til skólaráðs 
Reynt að svara bréfinu á fundinum. Talsverðar umræður um orðalag 
spurninga og innihald. Fulltrúi foreldra útskýrði tilurð bréfanna. Allar tillögur 
bekkjarfulltrúa teknar saman og settar saman í spurningar. 
Fram kom að skólastjórar eru búnir að svara spurningalista og telja því ekki 
rétt að þeirra skoðanir komi þarna fram. Fram kom á fundinum að fulltrúi 
foreldra taldi að hann ætti ekki að svara þessu bréfi. Fulltrúi nemenda, 
starfsfólks og kennara ræddu málið. Þeir voru sammála um að ekki væri 
viðeigandi að gera kennaramat með það í huga að gera það opinbert. Þá 
gætu erfið próf eða vinsældir kennara haft áhrif á niðurstöður. Bréfinu ekki 
svarað frekar.  

Í lok fundar færði fulltrúi kennara fulltrúa foreldra 2 eintök af reglugerð nr. 1040, um 
ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, ætluð hvorum fulltrúa til aflestrar 
einkum 4. og 5. grein reglugerðarinnar. 

 
 
Fundi lokið kl. 15.00 
Fundargerð ritaði Þórhildur Elfarsdóttir 


