
Skólaráð 

18.október 2013 kl. 13:00 

 Mætt eru: Þórhildur skólastjóri, f.h foreldra: Sólveig og Hlynur,  f.h. kennara Kristín Ásta, 
f.h. starfsfólks Gróa og f.h. nemenda: Viktoría og Sunneva í 10. GS 

� Farið yfir starfsáætlun og samþykktir fundarpunktar sem ákveðið er að taka fyrir í 
vetur. Samþykkt að  hafa 5 fundi á skólaárinu á föstudögum kl. 13:00. Fundartími 
settur niður á starfsáætlun með samþykkt allra fundaraðila. 

� Fulltrúi grenndarsamfélagsins kosinn 
� Lára Helgadóttir hefur sýnt áhuga á að vera fulltrúi Aftureldingar í skólaráði. 

Samþykkt með öllum atkvæðum að leita til hennar að sitja fundi með okkur í 
vetur. 

� Önnur mál 
� Kristín Ásta kynnti Skypeverkefni  hjá 7. bekk – vinabekkur í Nairobi í  Kenía. 

Þetta er ABC verkefni, hluti af vitundarvakningu. 2 skólar á Íslandi sem taka 
þátt, Varmárskóli og grunnskólinn í Vestmanneyjum 

� Þórhildur tilkynnti um heimsókn pólskra kennara í Varmárskóla í vor 7. apríl. 
Hluti af samstarfsverkefni evrópskra skóla 
 

� Farið yfir nokkur atriði sem framundan eru í skólastarfinu: 

� Eldri borgurum boðin tölvukennsla/ nemendur kenna, valáfangi.  Samstarf 

v/eldri borgara 

� Boðið verður upp á Jafnréttis og kynjafræði sem valáfanga e. jól – samstarf 

v/Lágafellsskóla 

� Unnið er að áætlun um tölvumál í Varmárskóla í samvinnu v/fræðsluyfirvöld 

� Verið að innleiða nýja aðalnámskrá sem á að koma í gagnið næsta haust 

� Reynt verður að skapa umhverfi  í samræmi við aðalnámskrá 

i. Skapa opið námsumhverfi á netinu (Moodle)  

ii. Auka fjölbreytni og gæði náms. t.d. setja fyrir verkefni (gagnvirkt) er 

byrjað stærðfræði. 

� Fjölbreytni í námsmati (gagnvirkar kannanir og heimapróf) 

� Tæknin mun opna dyrnar fyrir einstaklingsbundinni námskrá. 

i. Stafrænar bækur og bókalesarar (talgervlar) 

ii. Netbækur verða öflugri  - spjaldtölvur 

iii. Fleiri og fleir munu taka gagnvirk tæki í notkun. 

1. Smátæki ýmiskonar munu rata í kennslustofuna, t.d. gsm tölvur 

� Sólveig: Fyrirspurn um skýli við skólarútuna – Foreldrafélagið kannar málið  

� Sólveig: Varðar Grænfánann – Spurning um skipulag varðandi flokkun – er hægt að 

gera hana betri t.d. tæma oftar pappírsgeymslur 

 
 
Fundarritari: Þórhildur Elfarsdóttir 


