Skólaráðsfundur í Ölduselsskóla
10. janúar 2020
Mættir: Elínrós, Erla, Sólveig, Vala, Kristín, Guðjón Ingi, , Kjartan og Saga.
Efni:
1)

Farið yfir skipulag og framkvæmd jólaþorps 2019;
• Skoða þarf staðsetningu á leikriti í ljósi hljóðvistar fyrir næsta vetur.
• Ánægja með að fjölskyldur geti tekið þátt í jólaþorpinu með nemendum.
• Mikilvægt að tímasetning jólaþorpsins sé fyrir utan skólatíma.
• Mikil ánægja með jólaþorpið hjá nemendum á yngsta og miðstigi en skoða þarf
hvort hægt er virkja unglingadeildina enn betur á stöðvunum.
• Skoða skipulag og dreifingu gesta í húsin t.d. er nauðsynlegt að vera með kaffihús
á fleiri stöðum innan skólans.
• Mikilvægt að setja dagsetningu á jólaþorpinu inn á skóladagatal 2020-2021.
• Skoða dagsetningu, hugmynd um að hafa jólaþorpið degi fyrr.

2)

Starf frístundafræðinga innan skólans;
• Ný starfsemi innan skólans í tengslum við frístundaheimili Reykjavíkurborgar.
Fagmenntað fólk inn í skólann sem brúar bilið milli grunnskóla og
frístundaheimila. Tveir frístundafræðingar vinna innan skólans, annars vegar í 1.
og 2. bekk og hins vegar í 3. og 4. bekk. Aðstaða fyrir litla hópa í frístundaheimili
og kennslustofum skólans. Frístundafræðingar skipuleggja starfið í samráði við
umsjónarkennara. Aðstöðu fyrir starfsemina þarf að skoða fyrir næsta skólaár.
Starfsmenn hafa verið staðsettir í Miðbergi en nú á vinnuaðstaða þeirra að færast
yfir í grunnskólana. Til umræðu er að frístundaheimilið fái færanlegar
kennslustofur á skólalóðina. Stjórn foreldrafélagsins mun þrýsta á
Reykjavíkurborg um að bæta aðstöðu fyrir börnin sem dvelja í frístundaheimilinu.

3)

Öryggi nemenda í skólanum og á skólalóð;
• Reykjavíkurborg er að vinna að því tryggja enn frekar öryggi nemenda á
skólatíma. Nefnd hjá SFS geri úttekt á grunnskólum og skoðar hvað má bæta.
Í skoðun er t.d. myndavélar, nafnspjöld fyrir starfsfólk skólans og gesti.

4)

Símalaus Ölduselsskóli;
• Almenn ánægja nemenda, starfsfólks og foreldra með símalausan
Ölduselsskóla.
• Styrkur sem stjórn foreldrafélagsins fékk vegna verkefnisins verður nýttur
fyrir nemendur til að auka afþreyingu með kaupum á spilum, skákborði og
jafnvel annað borðtennisborð. Hugmyndir um að nýta einhverja upphæð af
styrknum í fræðsluerindi fyrir nemendur.
Barnamenningarhátíð Reykjavíkurborgar;
• Hátíðin fer fram um alla borgina og eru viðburðir gjaldfrjálsir.
• Ölduselsskóli mun taka þátt í verkefninu í ár með listasýningu sem að verk- og
listgreina kennarar hafa umsjón með. Sótt verður um styrk hjá Reykjavíkurborg
vegna efniskostnaðar við listasýninguna í Ölduselsskóla.

5)

•

4. bekk er boðið á skemmtun í Hörpu vegna barnamenningarhátíðar og taka þátt
í að semja sameiginlegt lag 4. bekkinga borgarinnar.

6)

Valgreinar og hringekja í unglingadeild;
• Blöndun á milli árganga í unglingadeild í valgreinahópum og í hringekju.
Fyrsta skólaárið þar sem að nemendur í unglingadeild eru í blandaðri
hringekju en verkefnið er í þróun.
• Mikil ánægja með leikskólaval í unglingadeild.

7)

Niðurstöður lesskimunar;
• Ölduselsskóli er undir viðmiðum í lesskimunarprófum í Reykjavík en hækka þó
milli ára.
• Skólar í Breiðholti eru með sameiginlegt heimalestrar hefti, í hverfinu er verkefni
sem heitir Bókabrölt sem felur í sér aukið aðgengi að bókum og sýnileika.
Foreldrafélög í hverfinu vilja styðja við foreldra um vera flottar lestrarfyrirmyndir
fyrir börnin.

8)

Breyting á leyfisbréfum kennara;
• Nú eru eitt leyfisbréf fyrir alla kennara á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.

9)

Önnur mál;
• Foreldrakönnun lögð fyrir alla foreldra . Elínrós bætir við spurningum ef þörf er á.
• Staða skólastjóra verður auglýst í mars en auglýsingin verður lögð fyrir skólaráð.
Elínrós hefur leyst af sem skólastjóri Ölduselsskóla veturinn 2019-2020.
• Ölduselsskóli mun taka þátt í forprófun Pisa.
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