Fundur skólaráðs.

29.september 2011

Mætt voru: Guðjóna, Páll Leó, Jóhannes, Fjóla, Lárus, Hinrik (fyrir Anton Inga) Sigurður
forfallaður.
Páll Leó fór yfir hlutverk skólaráðs og kynnti það nýjum aðilum Lárusi og Hinrik.
Fór yfir nýja starfsáætlun sem Mennta-og menningarmálaráðuneytið var að gefa út núna
2011.
Sýndi okkur bækling/handbók um viðbragðsáætlun Almannavarna sem er í Grunnskóla
Grindavíkur.
• Fórum í gegnum starfsáætlun Grunnskóla Grindavíkur
• Jóhannes bendir á að í öllum hendbókum er blaðsíða fremst sem sýnir upplýsingar
um nýjar bls. sem breytast frá ári til árs.
• Það er komin nýr litur á skóladagatalið sem er grár og táknar nemendadaga, skertir
dagar.
• Viktoría bendir á að í nestistíma á ekki að vera í boði að kaupa eða grilla/hita nesti.
Nemendur eiga að vera inni því þetta sé partur af kennslustund og kallist
gæðastund.
• Breyta setningu þar sem fjallað er um nesti, breyta í 2.málsgrein. önnur fyrir
Grunnskólann þar sem hægt er að kaupa nesti og hádegismat og hin fyrir Hópsskóla
þar sem hægt er einungis að kaupa hádegismat.
• Breyta setningu hjá Foreldrafélaginu taka út föstu verkefnin.
• Breyta setningu hjá Nemendafélaginu, þemadagar færast yfir í apríl.
• Einnig um annað félagsstarf, auk ýmissa annarra viðburða sem ýmist eru skipulögð
af bekknum eða bekkjarfulltrúum.
• Breyta dagsetningu á foreldrakönnun úr okt í nóv.
• Allar nánari upplýsingar um valgreinar er að finna í bekkjarvísum.
• Ath hvort bæta megi við netföngum starfsmanna skólaskrifstofunar, einnig setja inn
skóladagatalið frá þeim sem sýnir viðveru sérfræðinga í skólunum.
• Bæta við nafni skólahjúkrunarfræðings.
• Setja inn að Klara sé formaður fræðslunefndar.
• Kom inn umræða um ,,rampinn“ sem er við Hópsskóla Páll Leó er búin að koma
með ábendingu um að færa hann af svæðinu frá sept-maí. (staðsettur annarsstaðar á
skólatíma)
• Bóka athugasemd frá nemendaráði hvort hægt sé að hafa sætabrauð til sölu á
föstudögum.
Fórum yfir starfsáætlunina aftur og fundum nokkrar athugasemdir.
• Vantar bekkjavísana bæta við þætti Tilhögun kennslu og vísum í bekkjavísa þar.
• Allt sem við vísum í á vefsíðum verðu að vera í fylgiskjali.
• Vantar að vísa í rýmingaráætlun.
• Vantar að vísa í viðbragðsáætlun við vá.
• Setja í efnisyfirlit aftast rýmingaráætlun og viðbrögð við vá.

Við í skólaráði Grunnskóla Grindavíku samþykkjum fyrir okkar leyti starfsáætlun skólans
fyrir skólaárið 2011-2012 með þeim breytingum sem lagðar hafa verið fram.
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