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Fundur í skólaráði Þingeyjarskóla, haldinn í Þingeyjarskóla fimmtudaginn 16. 
maí 2019 kl. 10:00 –:00 
 
Mætt voru: Jóhann Rúnar Pálson skólastjóri, Mjöll Matthíasdóttir og Katla Valdís Ólafsdóttir 
fulltrúar kennara. Sunna Sæmundsdóttir fulltrúi almenns starfsfólks.  Árni Garðar Helgason 
fulltrúi grenndarsamfélagsins.  Snorri Sigurðsson fulltrúi foreldra grunnskólanemenda. 
Jóhanna Snæbjörnsdóttir og Arney Dagmar Sigurbjörnsdóttir fulltrúar nemenda.  
 Sigurður Narfi Rúnarsson fulltrúi foreldra leikskólanemenda. 
 
Dagskrá:  
1. Skóladagatal 

2. Starfáætlun 

3. Viðhald og framkvæmdir 

4. Aðstaða, aðbúnaður og öryggi 

5. Ytra mat 

6. Önnur mál.         

 
1. Skólastjóri Jóhann Rúnar Pálsson bauð alla velkomna til fundar. Hann fór yfir tillögu 

að skóladagatali næsta starfsárs. Kennarafundur hefur afgreitt það fyrir sitt leyti.  
Skólaráð samþykkir framlagt skóladagatal. 

2. Jóhann kynnti námshópa næsta skólaárs. 1.-2. bekkur, 3.-4. bekkur, 5. bekkur, 6.-
7 bekkur, 8.-10. bekkur.  Reynt er að hafa teymiskennslu/tveggja kennara kerfi. 
Útlit er fyrir svipaðan nemendafjölda næsta skólaár í kringum 70 nemendur.   
Stoðþjónusta næsta vetur breytist aðeins. Hjördís Ólafsdóttir sálfræðingur sem 
verið hefur námsráðgjafi í vetur, verður ráðin í sem námsráðgjafi og 
sálfræðingur. Hún verður með viðveru u.þ.b. þrjá daga í viku. 
Áfram verður unnið að innleiðingu Jákvæðs aga. 
Breytingar á starfsmannahaldi: Þorbjörg Jóhannsdóttir lætur af stöfum vegna 
aldurs. Kristrún Kristjánsdóttir lætur af störfum. 
Anna Sigríður kemur aftur til starfa. Valgerður íþróttakennari starfar áfram. 
Helga Sigurbjörg Gunnarsdóttir hefur verið ráðin sem sérkennari.  
Flutningur leikskóladeildarinnar Barnaborgar í húsnæði Þingeyjarskóla næst 
væntanlega á haustdögum, framkvæmdir ganga vel. 
Á síðasta fundi var kynnt efnisyfirlit starfsáætlunar Þingeyjarskóla. Jóhann lagði 
fram drög að áætluninni. Hún verður tekin fyrir á fundi í haust. 

3. Framkvæmdir ganga vel við nýja aðstöðu leikskóladeildar. Einnig verða útbúin 
rými í kjallara hjá tónlistardeild, hljómsveitarherbergi og rými ætluð sálfræðingi, 
hjúkrunarfræðingi og iðjuþjálfa. Það er á kostnað þess rýmis sem nýtt hefur verið 
í frístund yngri nemenda. Áætlað er að nýta meira rými félagsmiðstöðvar í 
Ýdölum fyrir frístundina. Einnig er í athugun samstarf við ungmennafél. Eflingu 
vegna frístundartímans. 
Annað viðhald frestast, t.d. forstofan. Fjármagn verður nýtt til búnaðarkaupa. 
Fyrirætlaðar eru breytingar á bílaplani og aðkomu m.a. vegna leikskóladeildar.  

4. Ærslabelgurinn á skólalóðinni er vinsæll. Hugmyndir um útfærslu vegna 
útikennslu eru í vinnslu og að bæta þá aðstöðu.   
Ný rýmingaráætlun er í vinnslu í samstarfi við slökkviliðsstjóra. Rýmingaræfing 
er áætluð í kjölfarið. 

5. Ytra mat á vegum Menntamálaráðuneytis fór fram hér fyrr í vetur.  Drög að 
matsskýrslu hafa verið send til umsagnar skólastjóra. 
Sjálfsmatsskýrsla skólans  2017-2018 er á heimasíðu skólans. 
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Skólaráð verður boðað til fundar ásamt fræsluráði og sveitarstjóra þann 3. júní 
n.k.  Þar verður kynnt skýrslan um ytra mat. 

6. Jóhann benti á að á heimsíðu finnast ýmsar upplýsingar, t.d. áætun um viðbrögð 
ef grunur er um einelti, jafnréttisáætlun og fleira 
 
Fundarmenn hvattir til að koma með ábendingar um það sem betur má fara á 
heimasíðu og hvaða upplýsinga er þörf þar.  
Stefnt er að fundi skólaráðs snemma í haust m.a til að fjalla um starfsáætlunina.  
Bent á að spil skólans þurfa að vera aðgengileg nemendum. Ásta iðjuþjálfi hefur 
haldið utanum að skipta út spilum á bókasafni. 
Hreinsun á skólalóð fer fram á vordögum og er ekki vanþörf á. 
Spurt um reynslu af Ærslabelgnum - þar hafa reglur verið skerptar og tímum 
skipt á hópa. 
Félagsmiðstöðin hefur formlega fengið nafnið Skjálfandi. Það gefur tækifæri á að 
sækja um aðild að SAMFÉS.  Hugmynd er uppi um samstarf við 
Framhaldsskólann á Laugum og sótt verði um að halda NorðurORG söngkeppni 
félagsmiðstöðva. 
Jóhanna nefndi samstarf í félagslífi milli nemenda skólastiganna.  Nemendur 
Þingeyjarskóla sækja nokkur valfög í framhaldsskólans og nýta þar aðstöðu. 
 
Varðandi skólaferðalög er stefnt að skólaferð innanlands annað hvert ár fyrir 9. 
og 10. bekk. Hitt  árið er stefnt á námsferð erlendis í tengslum við tónlist. 
Nemendur óska eftir að nemendaráð fundi oftar um skipulag félagslífsins. 
 

 
 

Fleira ekki ekið fyrir, fundargerð lesin og samþykkt. 
       Mjöll Matthíasdóttir ritaði. 
 


