
Foreldra- og skólaráðsfundur #4 
23. maí 2019 kl. 16:00 

 

Mættir eru: Ásdís Snót Guðmundsdóttir skólastjóri, Klara Berglind Hjálmarsdóttir fulltrúi kennara frá 
grunnskólastigi, Jörundur Garðarsson fulltrúi grenndarsamfélagsins, Fannar Freyr Ottósson fulltrúi 
foreldra grunnskólastigs, Rut Ólafsdóttir fulltrúi kennara frá leikskólastigi. 
 
Fjarverandi eru: Magnús Hringur Guðmundsson fulltrúi nemenda, Margrét Hjartardóttir fulltrúi 
starfsfólks, Björn Viktor Gústavsson fulltrúar nemenda, Silja Baldvinsdóttir fulltrúi foreldra 
leikskólastigs. 
 
Fundaritari: Klara Berglind Hjálmarsdóttir 

 

Dagskrá: 

1. Nemendafjöldi næsta skólaárs og horfur 
Eins og staðan er núna verður nemendafjöldi Bíldudalsskóla næsta skólaárs 26 nemendur og 
fækkar því um 10 nemendur. 

2. Skiplag næsta skólaárs - ráðningarmál 
Ásdís Snót skólastjóri fer í árs námsleyfi. Ekki orðið ljóst hver tekur við þeirri stöðu næsta 
skólaár. Ragna Jenný og Marte flytja frá Bíldudal og verða því ekki næsta skólaár. Heiðdís Lind 
fer í fæðingarorlof í ágúst og kemur inn í mars á næsta ári. Eins og reiknast út þá vantar 
sennilega heila kennarastöðu næsta skólaár. Enginn breyting verður á starfsfólki leikskólans 
næsta skólaár. 

3. Fyrirhugaðar framkvæmdir ef einhverjar eru 

Ásdís fer yfir þær framkvæmdir sem áætlaðar eru innandyra og að utan. 

4. Skipulag vordaga og skólaloka 
Vordagar með hefðbundnu sniði. Skógrækt og útivera, óvissuferð, ratleikur og grill. Skólaslit 
verða 31. maí í Bíldudalskirkju klukkan 14:00. Veitingar og sýning í skólanum að því loknu. 

Breyting verður gerð á viðurkenningum til nemenda á skólaslitum þar sem áherslur 
skólastarfsins hafa tekið breytingum undanfarin ár. Allir nemendur 10. bekkjar munu fá 
kveðjugjöf frá skólanum.  

5. Skipulag næsta skólaárs - bekkir - stundatöflur – breytingar? 

Áætlað er að hafa 3 deildir, 1. - 4. bekkur, 5. - 7. bekkur og 8. - 10. bekkur. Einnig er uppi 
áætlun um að breyta stundutöflunum þannig að tímasetningar verði 40 mín eða 60 mín.  

6. Skólaráð næsta vetur – skipan 

Skipa þarf í skólaráð á næsta skólaári og eru nefndarmenn kjörnir 2 ár í senn. Allflestir í 
sitjandi ráði hafa setið í 2 ár.  



 

Fundi slitið kl: 16:40 


