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Fundargerð fræðslunefndar 
 

Mánudaginn 17. maí 2010, var fundur haldinn í fræðslunefnd Skagastrandar kl. 
16:00 í Bjarmanesi. 
Á fundinn voru mætt: Birna Sveinsdóttir, Vigdís Ómarsdóttir, Guðbjörg 
Eyjólfsdóttir, Signý Richter, Aðalheiður Árnadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, skólastjóri 
og Magnús B. Jónsson. 
 
Formaður fræðslunefndar, Birna Sveinsdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.  
 

 
1. Starfsmannahald 

Skólastjóri gerði grein fyrir stöðu starfsmannamála. Fyrirliggjandi er að þrír 
kennarar hafa sagt upp störfum sínum, þær Guðbjörg Eyjólfsdóttir, Ásdís 
Óskarsdóttir og Svandís Hannesdóttir. Samtals eru því 2,5 stöðugildi laus vegna 
fyrrgreindra uppsagna. Eftir auglýsingu hafa borist 8 umsóknir um kennarastöður 
þar af 5 frá grunnskólakennurum. Í kennarastöður vantar fyrst og fremst í kennslu 
á unglingastigi og í verk- og listgreinar.  
Málið var til kynningar.  
 

2. Kennslukvóti 
Skólastjóri lagði fram tillögu að kennslukvóta skólaárið 2010-2011. Gerði hún 
jafnframt grein fyrir hvernig skipting og kennslustundaþörf er eftir árgöngum. 
Tillaga hennar er að heimilaður kennslustundafjöldi á skólaárinu verði 338 að 
teknu tilliti til þess að stuðningsfulltrúi verði áfram í 70% starfshlutfalli skólaárið. 
Fræðslunefnd ræddi tillöguna en samþykkti hana síðan án athugasemda.  
 

3. Skóladagatal 2010 - 2011 
Skólastjóri lagði fram og kynnti skóladagatal 2010 -2011. Í skóladagatalinu er 
gert ráð fyrir að skólasetning verði 23. ágúst og skólaslit 24. maí en ekki gert ráð 
fyrir vetrarfríi  
 

4. Önnur mál.  
a) Skólaráð 
Skólastjóri greindi frá stofnun skólaráðs þar sem sitja: 

• 2 fulltrúar nemenda 
• 2 fulltrúar foreldra 
• 2 kennarar 
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• skólastjóri 
• fulltrúi starfsmanna 
• fulltrúi grenndarsamfélags 

Fyrsti fundur skólaráðs var haldinn í aprílmánuði.  
 
b) Náms- og kynnisferð starfsmanna. 
Skólastjóri sagði frá fyrirhugaðri ferð starfsmanna skólans 5.-12. júní nk. til 
Kanada. Í ferðinni verða starfsmenn fjögurra skóla. Ferðin er styrkt af 
stéttarfélögum starfsmanna.  
Málið var til kynningar.  
 
 
Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 17.05 
 

Birna Sveinsdóttir,    Vigdís Ómarsdóttir, 

Guðbjörg Eyjólfsdóttir,   Signý Richter,    

Aðalheiður Árnadóttir  Hildur Ingólfsdóttir, 

Magnús B. Jónsson. 


