
 

Foreldra- og skólaráðsfundur #2 
25. febrúar 2021 kl.16:30 

 

Mættir eru: Signý Sverrisdóttir skólastjóri, Bozena Turek fulltrúi foreldra grunnskólastigs, Ágústa Mattý 
fulltrúi starfsfólks, Lára Þorkelsdóttir fulltrúi kennara frá leiksskólastigi, Klara Berglind Hjálmarsdóttir 
fulltrúi kennara frá grunnskólastigi, Sara Hreiðarsdóttir fulltrúi foreldra leiksskólastigs. 
 
Fjarverandi eru: Nanna Dís og Elva Lind fulltrúar nemenda, Jörundur Garðarsson fulltrúi 
grenndarsamfélagsins. 
 
 

 
Fundaritari: Klara Berglind Hjálmarsdóttir 

 

1. Fjárhagsstaðan í lok árs 2020 
Signý fer yfir fjárhagsstöðu í grunnskólanum og leiksskólanum við lok árs 2020.  
Í Bíldudalsskóla voru áætlaðar rúmar 91 milljón króna í rekstur. Bókfærðar voru hins vegar 
aðeins 83 milljónir. Það er því undir áætlun sem er gott.  
Fyrir leikskólann Tjarnarbrekku voru áætlaðar rúmar 24 milljónir en bókfærðar voru 27 milljónir. 
Mismunur upp á 3 og hálfa í mínus. Ýmsar ástæður, afleysingar, aukinn kostnaður og fl. 
 

2. Fjárhagsáætlun 2021-2022 lögð fram 
Signý sýnir fundamönnum fjárhagsáætlun 2021 – 2022 og fer lauslega yfir hana.  
Rúm 81 milljón er áætluð fyrir Bíldudalsskóla í rekstur á næsta skólaári, lækkar um 1,8 milljón frá 
árinu áður.  
Tjarnarbrekka. Tölur þar á reyki, þarf að kanna lokatölur betur. 
 

3. Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að bæta. (sbr. Hlutverk skólaráð í 
lögum: Fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda).  
Loksins er búið að setja upp eldvarnarkerfi í skólanum. Verið er að vinna í því að skipuleggja 
brunaæfingu.  
Signý leiðir fundamenn um skólann.  
 

4. Skóladagatal, kynning og umræða 
Signý kynnir lauslega fyrstu drög að skóladagatali næsta skólaárs sem skólastjórar í Vesturbyggð 
eru að vinna saman að. Það á eftir að taka það fyrir í fræðsluráði og samþykkja. Nýtt í skipulagi 
skólaársins er það helst að settir hafa verið inn tveir vetrarfrísdagar á haustönninni og tveir 
vetrarfrísdagar á vorönn. Einnig að stöðumatsviðtölin verða tekin á sjálfan stöðumatsdaginn. 
Íþróttadagar hafa verið settir inn fyrir unglinga- og miðstigið og verða haldnir á Bíldudal. Áætlað 
er að setja inn stöðumatsviðtölin föstudaginn 25. febrúar en er ekki orðið fast, mögulega gæti 
það færst eitthvað til. Haustönn og vorönn er búið að taka út þar sem stefna skólanna er símat 
og leiðsagnarmat. Námsmat er sett inn jafnt og þétt í Mentor allt skólaárið og lokamat kemur í 
júní ár hvert. 



 
5. Árshátíð (skipulag og undirbúningur) 

Áætlað er að hafa Árshátíð Bíldudalsskóla á settum degi sem er 25. mars nk. Eins og staðan er á 
sóttvörnum núna þá er gert ráð fyrir að einungis foreldrar geti komið. Varðandi leikskólabörnin 
þarf að bíða og sjá hvort þau geti tekið þátt upp á fjölda foreldra. Ekki gert ráð fyrir 
kaffihlaðborði en ekki útilokað.   
 

6. Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs 

Signý fer yfir starfsmannamál sem vitað er um varðandi næsta skólaár. Heiðdís Lind mun hætta 

eftir þennan vetur, Emilía Sara mun hætta eftir þennan vetur. Signý hefur sagt starfi sínu lausu 

sem skólastjóri eftir þennan vetur. Vesturbyggð mun auglýsa núna á næstu dögum fjölmörg störf 

sem í boði eru í Vestubyggð þar á meðal stöður í Bíldudalsskóla. Staðan á Tjarnarbrekku verður 

sú sama eins og vitað er um núna.  

 

7. Önnur mál. 

Spurt er um rakaskemmdir í skólanum. Skólastjóri svaraði að komist var fyrir rakaskemmdir sem 

komu upp í miðstigsstofu í haust og ekki hafi orðið vart við rakaskemmdir annarsstaðar.  

 

Fundi slitið kl. 17:15 


