
Skólaráð Naustaskóla 
10. fundur ársins 2014  þann 5. nóvember 2014 
 
Mættir:  
Skólastjórnendur: Ágúst Jakobsson, Bryndís Björnsdóttir, Aðalheiður Skúladóttir 
Fulltrúar foreldra og grenndarsamfélags: Áshildur Hlín Valtýsdóttir, Vaka Óttarsdóttir og 
Gísli Rúnar Magnússon.  
Fulltrúar starfsmanna: Berglind Bergvinsdóttir, Dögg Stefánsdóttir og Brynjar Hermannsson.  
Fulltrúi nemenda: Íris Orradóttir.      
 
Dagskrá og afgreiðslur: 
 

1. Stefna skólans - námsaðlögun. Tekinn fyrir þáttur úr stefnu skólans sbr. fundargerð 
síðasta fundar, að þessu sinni rýnt í stefnuþáttinn „námsaðlögun“.   Ljóst er að skólinn 
nær ekki enn að uppfylla öll starfsviðmið þessa þáttar enn sem komið er, enda þess 
vart von þar sem viðmiðin voru tekin í notkun í haust.  En þar má t.d. nefna að skerpa 
þarf á að áhugasvið séu virkjuð nægilega í náminu o.fl.  Samþykkt að leggja áherslu á 
þessum tímapunkti á að skerpa á því viðmiði að „allir nemendur lesi á hverjum degi“.  
Einnig þykir þörf á að skýra betur eða útfæra það viðmið að „kennarar og nemendur 
noti upplýsingatækni á ábyrgan og skilvirkan hátt“.   
 

2. Námsmarkmið m.t.t. aðalnámskrár.  Rædd stuttlega staða mála varðandi notkun 
námsmarkmiða. Framundan er vinna við gerð nýrra markmiða í tungumálum og að 
ljúka vinnu við markmið í samfélagsfræðum.  Þá stendur til að einfalda framsetningu 
markmiðanna í mentorkerfinu, þ.e. fækka þeim þrepum sem markmið eru skráð á. 
Foreldrar hafa bent á mikilvægi þess að hakað sé við námsmarkmið jafnt og þétt yfir 
veturinn og umræður um það mál eru í gangi innan skólans.    
 

3. Framkvæmdamál.  Á þessari stundu virðist útlit fyrir að á næsta ári verði lokið 
framkvæmdum við starfsmannaálmu og hugsanlega lóð en íþróttahús verði ekki 
fullklárað fyrr en haustið 2016 og eru það töluverð vonbrigði.   
 

4. Árshátíð – ball og matur. Fulltrúar foreldra hafa óskað eftir því að 
„hátíðarmálsverður“ fyrir árshátíðarball nemenda verði aðeins fyrir nemendur 10. 
bekkjar enda komu fram margar óskir um það sl. vetur, og um er að ræða nokkurn 
kostnað sem þykir óþarfi að sé á hverju ári í unglingadeildinni.  Eftir nokkrar 
umræður samþykkti skólaráð að málsverðurinn verði framvegis einungis fyrir 10. 
bekk.  
Einnig rætt um kostnað við hljómsveitir og plötusnúða á böllum unglingadeildar en 
þau mál verða rædd áfram á vettvangi foreldra í bænum.      

 
5. Mötuneyti.  Fyrirspurn um salatbar, hvað ráði því hvenær sé salatbar og hvenær ekki.  

Skólastjóri athugar málið.  
 

6. Forföll kennara og starfsmanna.  Rætt um stefnu skólans varðandi leyfisveitingar 
en töluvert mikið hefur verið um leyfi starfsmanna nú í haust og nokkuð fyrirséð af 
leyfum það sem eftir er vetrar.  Einnig spurt um stefnu varðandi mönnun forfalla.  
Reynt hefur verið eftir megni að manna sem allra mest af forföllum en það tekst ekki 
alltaf, ekki síst þegar tilfallandi forföll leggjast við leyfi.  Stefnan er að manna sem 
mest af forföllum, nema þá helst í valgreinum á unglingastigi og þegar svigrúm er til 
að sleppa því vegna þess að dagsskipulag krefst ekki fulls mannafla.  Varðandi 
leyfisveitingar hefur stefnan verið sú að starfmenn „fá leyfi ef þeir þurfa leyfi“ en 



líklega er að verða ástæða til að taka þetta til umræðu í starfsmannahópnum og 
hugsanlega setja einhver viðmið um hámörk.   Ábending kom fram um að afar gott 
væri að upplýsa foreldra um það ef kennari yrði í burtu í einhvern tíma.   
 

7. Önnur mál 
 

a. Hljóðmælingar.   Fyrirspurn um stöðu á hávaðamælingum í 1. bekk / 
leikskóladeildum.  Ein mæling hefur verið gerð og unnið er að frekari 
mælingum, niðurstaða ætti að liggja fyrir í næstu viku.   

 
b. Atriði á árshátíð og skipan í hlutverk.   Umræður um fyrirkomulag 

árshátíðar og skipan nemenda í hlutverk.  Stefnan varðandi árshátíð nemenda 
hefur verið sú að sem allra flestir myndu stíga á svið.  Rætt um að skerpa á 
þeirri stefnu á unglingastiginu.     

 
c. Afmæli Naustaskóla  / árshátíð.  Leitað eftir stuðningi Foreldrafélags við að 

bjóða nemendum upp á kakó og kleinur og hugsanlega skemmtikraft á 
árshátíðardaginn í tilefni 5 ára afmælis skólans.  

 
 
Næsti fundur áformaður miðvikudaginn 10. desember kl. 15:00 en verður boðaður með 
dagskrá með viku fyrirvara.  
 

Ágúst Jakobsson ritaði fundargerð 


