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Skipan skólaráðs 2017 – 2018
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri,
johannam@lagafellsskoli.is
Ólöf Kristín Sívertsen, fulltrúi foreldra. Kjörin til vors 2019.
olofsiv@gmail.com
Þorbjörg Jensdóttir jensdottir@happlus.is, fulltrúi foreldra. Kjörin til vors 2018.
Jóhanna Lilja Hjörleifsdóttir, fulltrúi grenndarsamfélags . Tilnefnd til vors 2019.
johannalilja72@gmail.com
Óskar Kristjánsson, fulltrúi foreldra, kjörinn til vors 2018.
oskar@realhygiene.com
Sigríður Halldórsdóttir, fulltrúi kennara. Kjörin til vors 2019.
sigridurhal@lagafellsskoli.is

Guðrún Ingibjörg Stefánsdóttir, fulltrúi kennara. Kjörin til vors 2018.
gudruningib@lagafellsskoli.is
Erla Björnsdóttir, fulltrúi annarra starfsmanna. Kjörin til vors 2018
erlabjorns@lagafellsskoli.is
Daníela Grétarsdóttir, fulltrúi nemenda, kjörin til vors 2018.
danielagretars02@icloud.com
Það er ekki lokið að tilnefna og kjósa fulltrúa nemenda úr 9.bekk
Varamenn:
María Lea Guðjónsdóttir, fulltrúi kennara. Kjörin til vors 2018.
Sigrún Hafsteinsdóttir, fulltrúi annarra starfsmanna, Kjörin til vors 2018.

1.Fundartímar skólaráðs. Jóhanna lagði til eftirfarandi dagsetningar, 12. desember , 8. janúar, 19.
febrúar, 9. apríl, 28. maí og var það samþykkt. Fundartími verður kl. 16:00 í fundarherbergi 2. hæð

Það kom tillaga um að Guðrún Ingibjörg kæmi með fartölvu á fundinn og sæi um að koma fundargerð til
JM en fundarmenn myndu skipta á milli sín að skrifa fundargerð. Það var samþykkt.
2. Skólastarf haustsins – ráðningamál. JM talaði um að það hefði verið erfitt að ráða kennara og
fáar umsóknir hefðu borist. Búið er þó að ráða 3 leiðbeinendur en þeir eru allir með háskólapróf.
Skólastarfið fór vel á stað.
3. Niðurstöður samræmdra prófa í 4. og 7. Bekk
JM sýndi glærur um niðurstöður prófa í 4. og 7 bekk. (Einkunnir er á bilinu 1 til 60 þar sem landsmeðaltal
er alltaf 30,0).
Í íslensku þá var 7.bekkurinn með 29,93 sem er rétt undir landsmeðaltali. Þau eru að bæta sig frá
4.bekk. Í stærðfræði var meðaltalið 29, 37 og hafa þau heldur betur bætt sig mikið frá 4.bekk( 23,68) ..
4.bekkur: íslenska 32,66 – meðaltalið 30. Mjög flott frammistaða Stærðfræði: 31,15 - mjög sterkur og
öflugur árgangur.
Foreldrum þessara árganga eru sendar þessar upplýsingar. Tillaga kom að setja þetta á heimasíðu.
skólans. Mikilvægt að koma þessum upplýsingum á framfæri.
Þróunin hefur verið sú að við höfum verið lág í 4.bekk og toppað í 10.bekk. Spurning hvort að þetta sé
eitthvað að breytast.
Fundarmenn létu í ljós ánægju sína með getu 4.bekkjar
Talar var um að það yrði líka fróðlegt að sjá lestrarþróunina, eftir að lestrarstefnan kom og samræmdu
lestrarprófin hjá MMS.
Spurning kom um hvernig skólinn væri í stakk búinn til að takast á við lestrarörðugleika. JM: Við erum
með skimanir í 1. 3 og 4 bekk og þau börn sem lenda í fullnaðargreiningu í 4.bekk.
4. Félagsstarf unglingadeildar frestast fram að næsta fundi.
5. Önnur mál :
Jóhanna og Sigríður sögðu aðeins frá námsferðinni Mjög flott ferð og vel tekið á móti hópnum.. Það eru
2 kerfi, þýskt og ítalskt kerfi. Foreldrar geta valið hvort kerfið þau vilja. Það er vinsælla að setja börnin
sín að setja börn sin í þýskan skóla því það væri ávísun á betra skipulag. GIS sagði aðeins frá sinni ferð en
hún fór í námsferð til Bretlands.
Minnst var aðeins á hvernig málin stæðu varðandi einelti. JM telur að það sé í góðum farvegi – og
aðeins eitt mál í vinnslu núna. Rædd var um forvarnir og var komið inn á bekkjarfundi og sagði GIS
aðeins frá því hvernig hún notað það form. Fulltrúar foreldra töluðu um að það væri áhugavert að setja
svona upplýsingar t.d. inn á vefsíðu skólans.
JM sagði frá atferlisveri sem er fyrst og fremst hugsað fyrir nemendur sem eiga í erfiðleikum með
hegðun og eru að trufla nám annarra. Þar erum við með 2 tómstundafræðinga í fullu starfi auk kennara.
Fundi slitið.

Fundarritari: Guðrún I. Stefánsdóttir

