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Tilgangur þessa fundar var að kalla saman þær nefndir og ráð sem vinna að hagsmunum skólans. 

Kynna fyrir þeim stefnu og stöðu í skólanum, nefndarfólk kynntist, fá umræður og hlusta eftir 

mismunandi sjónarmiðum nefndarfólks. 

 

Mættir voru :  

Skólaráð: Hilmar Már Arason, Elfa Eydal Ármannsdóttir, Dagbjört Hjartardóttir, Guðný Jakobsdóttir, 

Guðrún Jenný Sigurðardóttir, Sóley Jónsdóttir, Ingibjörg K. Kristjánsdóttir. 

Stjórnendur skólans, fulltrúar í nemendaráði, fulltrúi í stjórn foreldrafélags sunnan heiðar, fulltrúar í 

stjórn foreldrafélags norðan heiðar og fulltrúar í fræðslunefnd. 
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1. Kynning 

 
 

 

4. bekkur verður aftur út á Hellissandi næsta skólaár. 

 

 

2. Staðan og horfur í skólamálum 
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3. Niðurstöður úr sjálfsmati 2017 – 2018 og úrbótaáætlun 
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Sjá skýrslu 

 

4. Ný persónuverndarlög og áhættumat   

Persónuverndarlög 

• Megin inntak stefnunar er: 

– Trúnaður: Grunnskóli Snæfellsbæjar tryggir að eingöngu aðilar sem til þess hafa 

heimild hafi aðgang að upplýsingum nemendaskrár og búnaði tengdum henni. 

– Réttleiki gagna: Grunnskóli Snæfellsbæjar tryggir að upplýsingar sem skráðar eru í 

nemendaskrá séu réttar og nákvæmar á hverjum tíma. Rangar, villandi, ófullkomnar 

eða úreltar upplýsingar séu leiðréttar, þeim eytt eða við þær aukið, þegar slíkt 

uppgötvast, og haldið uppi reglubundnu eftirliti í þeim tilgangi. 

– Tiltækileiki gagna: Grunnskóli Snæfellsbæjar tryggir að upplýsingar, skráðar í 

nemendaskrá, séu aðgengilegar þeim sem hafa heimild og þurfa að nota þær þegar 

þeirra er þörf. Skólinn tryggir einnig að kerfi og gögn nemendaskrár sem kunna að 

eyðileggjast sé hægt að endurreisa með hjálp viðbragðsáætlunar og afrita sem geymd 

eru á öruggum stað. 

• Sjá nánar á heimasíðu skólans https://www.gsnb.is/personuvernd 

Öll gögn varðandi persónuvernd sem eiga að vera á heimasíðu skólans er búið að setja þar.  

 

Áhættumat 

 

Niðurstöður áhættumats Grunnskóla Snæfellsbæjar sýna að ýmis tækifæri eru til umbóta, þó í 

heildina sé staðan talin góð.  Átta atriði utan ásættanlegrar áhættu, en þar af tvö með mikla 

áhættu.   

• 36 atriði metin og skiptast áhættugildi þeirra sem hér segir: 

– 28 falla undir litla áhættu sem ekki þarf að bregðast frekar við,  

https://www.gsnb.is/personuvernd
https://www.gsnb.is/personuvernd
https://www.gsnb.is/personuvernd
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– 6 falla undir miðlungsáhættu sem þegar er tekið á í reglubók skólans með almennum 

öryggisreglum,  

– 2 falla undir mikla áhættu, sem bregðast þarf við með sértækum öryggisráðstöfunum, 

• Ekkert fellur undir mjög mikla áhættu og hefði krafist viðbragðsáætlana eða varaleiða. 

• Þar sem um fyrsta áhættumat er að ræða, þá er eðlilegt að ýmislegt þurfi að skoða.  Settar hafa 

verið fram ábendingar um aðgerðir.  Það verður hins vegar alltaf skólans að meta hvort hann 

vilji hrinda ábendingum í framkvæmd. 

 

5. Læsisstefna GSnb og staða skólans í lesfimiprófunum 

 

 
 

Læsi – niðurstöður úr lesfimi  

 Sjá skólagátt - https://skolagatt.is/skoli/ 

 

6. Fyrirhugað skólaþing 

 

• Hvernig nemendur viljum við útskrifa eftir 10 ára skólagöngu? Hvaða eiginleika eða hæfni 

hafa þeir tileinkað sér. Hvað þarf að gera til þess að þetta rætist? 

• Seinnipart á virkum degi – veitingar 

• Fá fulltrúa allra úr skólasamfélaginu og hafa fundinn opinn (fólk skrái sig) 

• Heimskaffi fyrirkomulag -Valdeflandi fundaform, sjá 

http://skolathraedir.is/2017/06/23/samraeda-thar-sem-allir-hafa-jafna-moguleika/  

• Ráðgjafi: Sigurborg Kr. Hannesdóttir, MSc, sérfræðingur í þátttöku almennings 

 

Áætlað að þingið verði haldið í janúar eða febrúar. 

https://skolagatt.is/skoli/
https://skolagatt.is/skoli/
http://skolathraedir.is/2017/06/23/samraeda-thar-sem-allir-hafa-jafna-moguleika/
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7. Fullveldishátíð 

 

 Opið hús laugardaginn 1. desember 

 Skapa stemmingu - fanga anda hvers tímabils. 

 Hvernig var að vera barn á þessum tíma? 

 Leikföng, leikir, fatnaður 

 Mannkynssagan 

 Helstu viðburðir, tölfræði, myndir, tónlist 

 Íslandssaga 

 Helstu viðburðir, tölfræði, myndir, gögn, tónlist, líkön 

 Snæfellsbær 

 Myndir, gögn, viðtöl, líkön 

 

 

8. Önnur mál 

Engin mál komu fram. 

 

 

 

Fleira ekki rætt. 

Fundi slitið kl. 16:00 

Elfa E. Ármannsdóttir, 

fundarritari 

 


