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Fulltrúar í skólaráði 2021-2022 
  

Stjórnendur   

Ólína Thoroddsen  
Helga Kristín Gunnarsdóttir  
Kristjana Hrafnsdóttir 

olina@seltjarnarnes.is  
helgakr@seltjarnarnes.is 
kristjana.hrafnsdottir@seltjarnarnes.is 

Fulltrúar kennara:   

Kristín Lárusdóttir 
Kirsten Lybæk Vangsgaard 

kristin.larusdottir@seltjarnarnes.is 
kirsten.vangsgaard@seltjarnarnes.is 

Fulltrúi starfsmanna:  

Rut Hellenardóttir  rut.hellenardottir@seltjarnarnes.is 

Fulltrúar foreldra   

Elísabet Ingunn Einarsdótti elisabet@bbafjeldco.is 
 

Fulltrúar nemenda:  

Formaður og varaformaður Való- 2 nemendur í 5. og 6. bekk  

Fulltrúi grenndarsamfélags:  

Jóna Rán Pétursdóttir jonap@seltjarnarnes.is 

  
 
 Gert er ráð fyrir fundum með ráðinu annan hvern mánuð þ.e. september, okt/nóv, janúar, mars og ap/maí.    
 

 Gert er ráð fyrir að fundirnir standi í 60 mínútur.   
 
 

mailto:kristin.larusdottir@seltjarnarnes.is
mailto:elisabet@bbafjeldco.is
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Áætlun um fundi í skólaráði veturinn 2021-2022 
Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald (sjá 

reglugerð) 

 

Skólaráð 

a. fjallar um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið,  

b. fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla og gefur umsögn áður en endanlegar ákvarðanir 

um þær eru teknar,  

c. tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndarsamfélagið,  

d. fylgist með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda,  

e. fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum,  

f. fjallar um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi, kennarafundi, almennum starfsmannafundi, nemendafélagi, 

einstaklingum, menntamálaráðuneyti, öðrum aðilum varðandi málefni sem talin eru upp í þessari málsgrein og veitir umsögn 

sé þess óskað,  

g. tekur þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að fengnu samþykki sveitarstjórnar. 

Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla. 
 

Mánuður Verkefni  Ákvarðanir og ábyrgðaaðilar Lokið 

 
 
sept. 
  

   
 Skólanámskrá (handbók foreldra), starfsáætlun, símennunaráætlun, skóla-

dagatal (yfirferð á útfylltu dagatali), eineltisáætlun, skólareglur o.fl.  
 Aðgengi að og í skóla.   
 Mötuneyti   
 Námsáætlarnir á vef – kynna fyrir foreldrum.  
 Gengið um skólana/eða rætt hvað er gott og hvað þarf að bæta (sbr. 

hlutverk skólaráðs í lögum: fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og 
almennri velferð nemenda).   

 Önnur mál 
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Mánuður Verkefni  Ákvarðanir og ábyrgðaaðilar Lokið 

 
 
okt./nóv. 

Helstu verkefni (til minnis) 
 Hátíðin 1. des  
 Skólastarfið 
 Þróunarverkefni  
 Skóladagatal 2022-2023 lagt fram 
 Skólaráð skal að lágmarki halda einn opinn fund á ári um málefni 

skólans fyrir aðila skólasamfélagsins (sbr. 4.grein reglugerðar). 
 Önnur mál 
 

  

Mánuður Verkefni  Ákvarðanir og ábyrgðaaðilar Lokið 

 
 
Jan./febr. 

Áhersla á nemendur  
 Áhersla lögð á nemendur fái að koma með það sem þeim liggur á hjarta.  

Mikilvægt að þau komi vel undirbúin af starfsmanni Selsins/skólans.  Hvað 
eru þau ánægð með og hvað þarf að bæta.   

 Staðan á Skólapúlsinum, nemendakönnuninni o.fl. 
 Önnur mál 

  

Mánuður Verkefni  Ákvarðanir og ábyrgðaaðilar Lokið 

 
 
Mars 
/apríl 

Undirbúningur næsta skólaárs  
 Forgangsröðun verkefna  
 Sjálfsmat 
 Helstu áherslur á næsta skólaári, skóladagatal, símenntun o.s.frv.  
 Yfirferð á skólanámskrá.  Tillögur að framsetningu.  
 Umbótaáætlun.    

 
Annað:  
 Skipulag vorferða 
 Önnur mál 

  

Mánuður Verkefni  Ákvarðanir og ábyrgðaaðilar Lokið 

 
 
Maí 

Helstu verkefni (til minnis): 
 Skil á yfirferð á skólanámskrár.   
 Skipulag næsta skólaárs  
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 Kynningar á fyrirhuguðum breytingum.   
 Útskrift 
 Önnur mál 

 

    

 
Annað:  
Föst verkefni foreldrafélags:  

o Foreldrarölt í samvinnu við Selið  
o Vorferð 10. bekkjar og kaffisamsæti við slit (og matur)  
o Öskudagsskemmtun  
o Vorhátíðin og jólaballið 
o o.fl. 

 


