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

 

Dagskrá: 

1. Fjárhagsstaðan í lok árs 2019 

Skólastjóri fer yfir fjárhagsstöðu skólanna í lok árs 2019. 

2. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 

Skólastjóri fer lítillega yfir fjárhagsáætlun ársins 2020. Hægt að nálgast hana í heild sinni á 
vef Vesturbyggðar. Áætlun fyrir leikskólann hljóðar upp á 24 milljónir sem er tveggja 
milljóna króna lækkun frá í fyrra. Áætlun grunnskólans hljóðar upp á 91 milljón sem er 
lækkun um hálfa milljón frá því í fyrra. 

3. Skóladagatal, kynning og umræða 

Búið er að gera fyrstu drög að skóladagatali fyrir næsta skólaár. Skólastjóri fer lauslega 
yfir dagatalið. Fundur áætlaður með skólastjórum Patreksskóla og Tálknafjarðarskóla til 
að samvinna dagatalið frekar. Hugmyndir eru að sameina meira skóladagatalið við 
Tálknafjarðarskóla sem ekki hefur verið gert áður þar sem áhugi er fyrir því að auka 
samstarf á milli þessara skóla.  

  
4. Árshátíð 

 

Ákveðið hefur verið að árshátíðin verður eitt stórt verk sem allur skólinn setur upp. 

Leikskólinn tekur einnig þátt. Árshátíðin er dagsett 2. apríl og vinnan og undirbúningurinn 

fer fram í smiðjutímum. Fyrir valinu varð Kardemommubærinn eftir Thorbjörn Egner.  

 

5. Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs  

 

Ásdís Snót tekur við næsta skólaár. Signý leggur til að halda 60 mínútna kennslustundum 

áfram næsta skólaár til að öðlast frekari reynslu. Hún leggur einnig til að leggja niður 

föstudagsferðirnar og hugmynd að hafa valfög hjá unglingum og miðstigi á föstudögum. 

Sundið yrði kennt í námskeiðum aftur að hausti og vori. Talið er að sundnámskeiðin yrðu 



markvissari. Einnig þegar færð og veður spilar inn í missa þau svo langan tíma úr sundinu. 

Einnig að fara með nemendur í sund á Tálknafirði til að stytta tímann í akstur. 

Sparnaðurinn sem verður af þessu ef einhver er, gæti farið í að setja upp smíðastofu hér 

sem væri hægt að nýta líka í aðra vinnu.   

  

6. Önnur mál 

 

Skólastjóri nefnir að næsti fundur er áætlaður 22. apríl. Sent verður fundaboð og 

mikilvægt að svara hvort fundagestir komist eða ekki. 

Kom ábending frá leikskólanum hvort hægt væri að hafa í huga að leikskólinn gæti unnið 

af sér einhvern skipulagsdag á skóladagatalinu eftir vinnu og átt þann dag frían.  

Fyrirspurn kom varðandi Eðlis- og efnafræðikennnslu þar sem ekki hefur verið kennari 

hér síðastliðin ár að hægt væri að fá námskeið í þessu, hægt væri að nýta kennara í 

Tálknafjarðarskóla ef þar er kennsla í þessum fögum. Finna þarf lausn á þessu sem fyrst.  
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