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Mættir voru : Hilmar Már Arason, Elfa Eydal Ármannsdóttir, Dagbjört Hjartardóttir, Guðný 

Jakobsdóttir, Ingibjörg K. Kristjánsdóttir, Laufey Helga Árnadóttir,Guðrún Jenný Sigurðardóttir, 

Sóley Jónsdóttir, Eir Fannarsdóttir og Jason Jens Illugason. 
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1. Skólaþing - gildi 

Miðvikudaginn, 6. febrúar 2019. 

• „Hvaða eiginleikum og hæfni viljum við að nemendur sem útskrifast úr Grunnskóla 

Snæfellsbæjar búi yfir?“ 

• Að byggja upp persónulegan styrk og rækta jákvæð viðhorf, er það sem skiptir mestu máli, 

samkvæmt þátttakendum. Sjálfstraust, sjálfsöryggi og sjálfstæði komu fyrir aftur og aftur í 

niðurstöðum hópa. Einnig að leggja áherslu á jákvæð viðhorf, metnað og vera óhrædd við að 

gera mistök. Samskipti og félagsfærni voru einnig ofarlega á blaði. 

• Sjálfstæði. 

• Metnaður. 

• Samkennd. 

• Gagnrýnin hugsun. 

• Samskiptahæfni/félagsfærni. 

• Sjálfstraust. 

• Jákvæðni og gleði. 

• Víðsýni/áræðni. 
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 Þessi þrjú orð fengu flest atkvæði þeirra sem tóku þátt í að velja einkunnarorð skólans. 
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Skólaþing – næstu skref 

• Fréttatilkynning 

• Endurskoða stefnu eða sýn skólans 

• Endurskoða skólareglur og viðbrögð við agabrotum 

• Kennsluhættir – auka metnað og sjálfstæði 

 

2. Skóladagatal 2019 – 2020 

Farið yfir tillögu að skóladagatali næsta skólaárs. M.a. var rætt um lengd vetrarfrísog hvort ætti 

að stytta það. Laufey Helga Árnadóttir fór fram á að bókað yrði að hún vildi sjá að skóla lyki í 

lok maí en yrði ekki fram í júní. 

3. Næsta skólaár 

 

• Elísa Dögg Helgadóttir verður í leyfi næsta skólaár. 

• Katrín Elísdóttir verður í fæðingarorlofi næsta skólaár. 

– Theódóra Friðbjörnsdóttir mun leysa hana af 

• Eva Lind Breiðfj. Eyjólfsdóttir og Hrund Hermannsdóttir koma til starfa í október. 

• Íris Rut Jónsdóttir og Ása Gunnur Sigurðardóttir koma til starfa í nóvember. 

• Það er verið að skrá nemendur í skólann fyrir næsta skólár. 

 

4. Önnur mál 

a) Guðný Jakobsdóttir fór fram á að bókað yrði að hún vildi sjá metnaðarfulla stefnu skólans í 

mötuneytismálum þar sem lögð yrði áhersla á að kaupa heilnæmt íslenskt hráefni sem 

kæmi úr heimabyggð, t.d. fisk, kjöt og grænmeti. 

b) Guðný Jakobsdóttir er að hætta sem fulltrúi í skólaráði eftir 14 ára setu þar og voru henni 

þökkuð vel unnin störf. 
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Fleira ekki rætt. 

Fundi slitið kl. 17:13 

Elfa E. Ármannsdóttir, 

fundarritari 

 


