
 

  

 

   

 

Fundur í skólaráði Grunnskóla Borgarfjarðar haldinn í Kleppjárnsreykjadeild 26.janúar 2023 

Mætt:  Fulltrúar kennara: Elísabet Halldórsdóttir og Lára Kristín Gísladóttir 

Fulltrúar foreldra:  Erna Guðný Jónsdóttir,  

Fulltrúar nemenda: Alex Þór Gíslason.  

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir aðstoðarskólastjóri. 

Fulltrúi annars starfsfólks Lilja Gissurardóttir , fulltrúar foreldra: Eva Ösp Matthíasdóttir og Sóley Birna 

Baldursdóttir og Jón Bjarni Guðmundssson fulltrúi nemenda   komust ekki á fundinn. 

 

Ingibjörg setti fundinn og bauð alla velkomna og gengið var til dagskrár. 

1. Fjárhagsáætlun 2023 kynnt : 

Heildarkostnaður ársins áætlaður 619.325.771  

Helstu flokkar: 

▫ Laun og launatengd gjöld kr 412.096.545 

▫ Vörukaup kr 23.476.524 

▫ Þjónustukaup kr 15.260263 

▫ Skólaakstur og annar akstur 94.166.453 

▫ Innri leiga og afnot kr 73.897.802 

 

2. Fréttir úr skólalífinu:  

▫ Skólinn er að vinna að því að verða réttindaskóli Unicef og hafa verið lagðar fyrir nemendur og 

starfsfólk kannanir svo vonandi  fer að verða hægt að vinna aðgerðaráætlun í samstarfi við þá 

sem stýra verkefninu af hálfu Unicef 

▫ Þemadögum er nýlokið og tókust vel. 

▫ Söngvarakeppnin er framundan 

▫ 7.bekkur fer í skólabúðir að Reykjum í febrúar 

▫ Nemendur frá Ukraínu eru nú 18 á Varmalandi  og eru langflestir þeirra á yngsta stiginu eða 12 

og þar af 6 í 4.bekk. Á Kleppjárnsreykir eru 3 nem frá Ukraínu 

▫ Mannabreytingar ræddar og breytingar í kjölfarið á þeim. 

▫  Nemendur frá Úkraínu.  Umræður um hvernig þeim er mætt  

▫ Erasmus+ verkefni í gangi á unglingastigi. Alex Þór sagði frá. 

 

3. Niðurstöður Skólapúlskönnunar ræddar.  Önnur könnun verður lögð fyrir í mars/apríl 

2022Nemendakonnun6-10bekkur_GBF.pdf 

2022Nemendakonnun2-5bekkur.pdf (gbf.is) 

https://www.gbf.is/wp-content/uploads/2023/01/2022Nemendakonnun6-10bekkur_GBF.pdf
https://www.gbf.is/wp-content/uploads/2023/01/2022Nemendakonnun2-5bekkur.pdf


 

  

 

   

 

Umræður um viðbrögð við niðurstöðum sem þessum og hvernig unnið er með þær. Hvaða úrræði 

bjóðast nemendum t.d. ef um vanlíðan er að ræða. Rædd úrræði á vegum skólans eins og 

velferðarkennsla og námsráðgjöf. 

4. Önnur mál 

▫ Rætt um viðveru skólahjúkrunarfræðings og hvort hún sinni nemendum skólans utan þess tíma.  

▫ Beiðni um að letur í skóladagatali verði stærra. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið. 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir ritaði fundargerð. 


