
Skólaráð Naustaskóla 
 
1. fundur ársins 2009  þann 29. janúar kl. 16:30 
 
Mættir: Ágúst Jakobsson, Jón Stefán Baldursson, Sara Stefánsdóttir, Björk 
Guðmundsdóttir, Erla Rán Kjartansdóttir. 
 
Dagskrá og afgreiðslur: 
 

1. Útlit og horfur.  Skólastjóri fór yfir stöðu mála vítt og breytt.  M.a. kom fram að 
nú eru 118 nemendur forskráðir í skólann en formleg innritun verður 5.-26. 
febrúar.  Byggingaframkvæmdum miðar ágætlega.  Búið er að auglýsa stöður 
kennara og deildarstjóra, umsóknarfrestur rennur út 26. febrúar en þegar hafa 
borist 18 umsóknir. Aðrar stöður við skólann verða auglýstar í mars/apríl. 
Undirbúningur að búnaðarkaupum stendur yfir. Hugmyndir eru uppi um að 
meirihluti húsgagna fyrir skólann verði smíðaður á Akureyri.  

2. Hlutverk skólaráðs hvað varðar ráðningar.  Ráðningarvald er hjá skólastjóra en 
hann velti upp þeirri hugmynd að skólaráð tæki þátt í umfjöllun umsókna vegna 
starfa við skólann.  Stefnt er að því að ráðið hafi hönd í bagga með 
ráðningarmálum á þann hátt að velja úr hópi umsækjenda þá sem boðaðir verða til 
viðtala. Fulltrúar ráðsins taki viðtöl með skólastjóra við umsækjendur um stöðu 
deildarstjóra og veiti honum umsögn.  Varðandi ráðningar kennara geri skólastjóri 
ráðinu grein fyrir tillögum sínum og gefi svigrúm til athugasemda áður en 
endanleg ákvörðun er tekin.  

3. Íþróttahús- og sundmál.  Gert er ráð fyrir að íþróttir verði kenndar í íþróttahúsinu 
við Laugagötu en sund í Sundlaug Akureyrar.  Skólastjóri velti upp þeirri 
hugmynd að ef þröngt verður um tíma í innilaug, væri hægt að gera tilraun með að 
senda hópa yngstu nemenda í sundkennslu á “vistunartíma” milli kl 14 og 16.  
Þeir nemendur sem ekki eru í fastri vistun yrðu hins vegar í sundkennslu innan 
skólatíma.  Þetta gæti liðkað til með tíma í innilaug sem hafa verið af skornum 
skammti, en einnig brotið upp tíma í skólavistun og létt á henni.  Skólaráð sá 
ekkert því til fyrirstöðu að prófa þetta. 

4. Skólatími.  Rætt um skólatíma, þ.e. hvenær kennsla byrji að morgni.  Með 
hliðsjón af niðurstöðum könnunar meðal foreldra er samþykkt að skóli hefjist kl. 
8:15 að morgni.  Skólaráð hefur áhuga á að frá byrjun verði boðið upp á 
hafragraut milli kl. 8 og 8:15.   

5. Skóladagatal. Farið var yfir fyrstu drög að skóladagatali fyrir veturinn 2009-2010. 
Eftir er samræmingarvinna við aðra grunn- og leikskóla.  

6. Viðmiðunarstundaskrá.  Skólastjóri lagði fram hugmynd að viðmiðunarstundaskrá 
fyrir Naustaskóla. Stundaskráin greinir frá skiptingu skólatíma í grófum dráttum 
milli námsgreina m.t.t. viðmiða aðalnámskrár. Rætt um einstök atriði en engar 
athugasemdir gerðar.  

7. Samstarf heimila og skóla.  Lögð fram drög að stefnu/fyrirkomulagi vegna 
samstarfs foreldra og Naustaskóla.  Rætt um drögin og athugasemdir og tillögur 
gerðar.  M.a. rætt um hugmyndir að heimsókn kennara á heimili 
umsjónarnemenda eins og sums staðar tíðkast.  Fram kom hugmynd um að dreifa 



þessum heimsóknum yfir veturinn í stað þess að þær eigi sér allar stað í byrjun 
skólaársins og fari þannig fram að foreldrar velji tímann og bjóði 
umsjónarkennaranum í heimsókn (þeir sem vilja). Stefnt að því að prófa þetta 
fyrirkomulag.  Einnig rætt um aðkomu foreldra að skólastarfinu með 
sjálfboðastarfi, félagsstörf nemenda, kynningarfundi fyrir foreldra o.fl.  
Skólastjóri vinnur áfram að stefnunni í anda þess sem um var rætt.  

8. Kynningarfundir fyrir nemendur.  Á fundum með foreldrum fyrr í mánuðinum 
komu fram eindregnar óskir um að boðað yrði til funda fyrir nemendur, ekki síst 
svo hóparnir gætu hist.  Þá komu einnig fram óskir um að nem. gæfist kostur á að 
skoða skólahúsið.  Eftir viðræður við verktaka er ljóst að ekki er hægt að leyfa 
skoðun á húsinu næstu vikurnar vegna slysahættu.  Gefinn verður kostur á því 
eins fljótt og hægt er m.a. vegna aðgengis að 2. hæð hússins og slysahættu af 
ýmsum orsökum.  Skólastjóri mun boða til “bekkjarkvölda” á næstunni fyrir 2.-3. 
bekk, 4.-5. bekk og 6.-7. bekk en ákveðið að geyma 1. bekk um sinn.   

 
Fleira ekki tekið fyrir 
 
Ágúst Jakobsson ritaði fundargerð 


