
 

  

 

   

 

Fundur í skólaráði GBF 4.maí 2022 

Mættir: Fulltrúar kennara: María Jónsdóttir og Jóhanna M Þorvaldsdóttir, fulltrúi starfsfólks Kristín 

Jónsdóttir, fulltrúar foreldra Sóley Birna Baldursdóttir og Sigríður Sjöfn Helgadóttir og Ingibjörg Adda 

Konráðsdóttir aðstoðarskólastjóri.Fulltrúar nemenda, Sigurður Örn Davíðsson og Alex Þór Gíslason gátu 

ekki setið fundinn. 

1. Skóladagatal skólaársins 2022-2023 lagt fyrir. Skólasetning 22.ágúst og skólaslit 6.júní. Farið yfir 

skipulagsdaga, vetrarfrí og aðra skráða viðburði. Skólaráð samþykkir skóladagatalið eins og það 

var lagt fyrir. Einnig styður það þá hugmynd að færa til skipulagsdaga ef til þess kemur að fara í 

námsferð í haust dagana 31.okt., 1. og 2.nóv. Þá þarf að færa skipulagsdaga haustsins til og svo 

einn dag frá vori sem er utan kennslutíma  og þá myndu skólaslit færast til 7.júní. 

 

2. Næsti vetur: Húsnæðismál á Kleppjárnsreykjum eru í vinnslu. Þörf er á færanlegri kennslustofu 

vegna plássleysis  Óvissa með nemendafjölda  á Varmalandi m.a. vegna óvissu með börn frá 

Úkraínu. Búið er að auglýsa eftir deildarstjóra sérkennslu umsóknarfrestur til 13.maí. 2 kennarar 

eru að koma úr fæðingarorlofi í haust en auglýsa þarf 2 stöður sem í eru leiðbeinendur, einnig 

eru lausráðningar sem þarf að auglýsa í. 

Ánægja kom fram hjá kennarafulltrúum með aðkeypta þjónustu skólaþjónustunnar, einnig kom 

fram ánægja með aðkomu Ingvars Sigurgeirssonar sem leggur áherslu á að raddir ólíkra hópa 

heyrist. 

 

3. Önnur mál – 10 börn frá Úkraínu hafa verið í Varmalandsdeild frá mánudegi. Tveir foreldrar hafa 

fylgt hópnum og er annar þeirra menntaður kennari. Kennarafulltrúar fóru yfir að mikil vinna 

hefur verið lögð í að taka vel á móti hópnum. Mörg atriði sem þarf að skoða og kynna fyrir 

hópnum því menningin er mjög ólík. Mikilvægt að leggja áherslu á íslenskukennslu og aðlögun 

að skólaumhverfinu en hafa alltaf þarfir nemendanna í huga. 

Umræður um hvernig hópaskipting muni verða á Varmalandi næsta vetur, en það er enn í 

vinnslu. Lagt til að taka umræður með nemendum um skipulagið. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið.  

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir ritaði fundargerð 


