
Fræðslunefnarfundur 9.des 2019 í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl 20. 

Mættir: Gunnsteinn, Kristgeir, Kristín Guðjónsd, Inga Stefáns, Monika, Hilmar, Þorbjörg og Sigrún 

Erla.   

Málefni leikskólanna (Inga): 

Allt gengur sinn vanagang. Ungbarnastofa opnaði nýlega í Kríubóli fyrir 12-18 mánaða gömul börn. 2 

starfsmenn með allt að 7 börn. 3 börn eru byrjuð, 4 koma eftir áramót. Þegar börnin eru orðin 18 

mán geta foreldri ákveðið á hvorn leikskólann þau fara.  

Búið er að setja upp reglur í ungbarnastofu, meðal annars er þáttökuaðlögun þar sem foreldri er einn 

af starfsmönnum fyrstu 3 dagana, eftir það kemur foreldri svo hluta úr degi. Viðverutími barns er að 

hámarki 8 klst og ekki er boðið upp á aukatíma, s.s. korter í 8 og korter yfir 4. Viðverutími barns 

verður metið út frá vinnutíma foreldris. Bæta þurfti fleiri stólum, kannski þarf fleiri kerrur. Adriana er 

nýr starfsmaður, hún er leik-og grunnskólakennaramenntuð.  

Málefni grunnskólans (Hilmar og Kristín): 

Jólaútvarpið hefst á morgun. Búið er að útbúa „Snillismiðju“ í Ólafsvík, útvarpsstúdíó. Þar geta 

nemendur farið og unnið margvísleg verkefni á fjölbreytilegan hátt (makers space).  

Bókaveisla var í síðustu viku, 5 flottir rithöfundar komu og nemendur stóðu sig vel. Um 100 manns 

mættu.  

Nýlega komu rithöfundar í heimsókn á allar 3 starfsstöðvar, Arndís Þórarinsdóttir og Bergrún Íris 

Sævarsdóttir. Þorgrímur Þráinsson kom í 10.bekk. 

Samráðsfundur allra nefnda og ráða GSNB var haldinn á Búðum í haust og gekk mjög vel. Það komu 

23 af 39 sem voru boðaðir. Ákveðið var að endurskoða skólareglurnar. Tillaga frá Hilmari að fá 

formenn allra nefnda og ráða til að hittast í feb/mars sem einhvers konar millifundarnefnd og koma 

með tillögu að vinnuferli/reglum.  

Forsetinn kom í heimsókn í lok október og gekk mjög vel.  

Menningarmót var fyrir fjölmenningarhátíðina. Tókst mjög vel. Krakkarnir tóku mjög virkan þátt. 

Danskur farkennari kom í 6 vikur sem var mjög gott. Styrkti aðra dönskukennara.  

Skólinn vinnur nú að innleiðingu 2ja verkefna: 

1. Læsisfimman. 13 kennarar fóru til Denver á námsstefnu. Læsisfimman er nokkurs konar 

rammi utan um það sem verið er að kenna og hægt að yfirfæra á allar námsgreinar. Kennarar 

sjá nú þegar framfarir í sumum bekkjum. Byrjað er í 1.-7.bekk. Skólinn fékk gesti frá 

menntamálastofnun til að fylgjast með, skoða og ræða við kennarana. Skólinn er hvattur til 

að vera „móðurskóli“ Læsisfimmunar – s.s. að breiða út boðskapinn, fá til sín gesti gesti, 

halda námskeið o.fl.  

2. ART (Aggressive replacement training). Snýst í stuttu máli um að kenna félagsleg samskipti. 

Það verða 3 tegundir af tímum (siðferði, sjálfstjórn og félagsfærni). Kennt í gegnum leik að 

hluta. Prófað verður í 3 bekkjum. 

Vitað er um 1 kennara sem er að hætta. Annars lítur starfsmannamál næsta skólaárs vel út.  

Niðurstöður PISA rannsóknar rætt. Hilmar telur skólann gera góða hluti, meðal annars með innleiðslu 

læsisfimmuna. 



 

Fundið slitið kl 21.  


