Fundur í skólaráði Ölduselsskóla 20. ágúst, 2020

Mætt: Elínrós Benediktsdóttir, Heiðrún Ólöf Jónsdóttir, sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson, Kristín
Steinunn Birgisdóttir og Guðmundur Magnús Daðason

Elínrós; Bauð fólk velkomið til starfa. Nýtt fólk kemur í skólaráð í haust en eftir á að fullmanna það.
Elínrós; ræddi um kynningarfundi og sagði frá að verið væri að skoða útfærslu þeirra. Mögulega verða
þeir með fjarfundarsniði.
Elínrós; kynnti hugmynd / áætlun um að hafa tvo aðstoðarskólastjóra. Rökstuðningur fyrir því; mörg
verkefni t.d. vegna eflingar læsis á yngsta stigi sem er viðamikið verkefni. Auk framan talinna
verkefna þá eru mörg verkefni sem tengjast Covid-19 í skólanum. Þetta er líka tilraun til að dreifa
ábyrgð á stjórnendur. Erla Erlendsdóttir deildarstjóri tæki til starfa sem aðstoðarskólastjóri við hlið
Unu Jóhannesdóttur. Ekki verður nein breyting á hlutverki stjórnenda. Erla sér áfram um yngsta stig
og Una mið- og unglingastig.
Guðmundur; bauð Erlu velkomna til starfa.
Ólafur; leist vel á þetta og talaði um að mörg verkefni væru á næstunni.
Elínrós; efla þarf grunninn í lestri og tengja læsi við stærðfræði. Covid – 19 tekur mikla athygli líka. Er
full bjartsýni, skólastarfið komið í fullan gang. Sóttvarna er vel gætt.
Ólafur spyr; eru verkföll framundan?
Elínrós; vonum að það verði ekki. Allir tilbúnir og gott hljóð í fólki. Heiðrún tók að sér það hlutverk að
aðstoða nýja kennara sem komu til starfa við skólann í haust en þeir eru 4. Verið er að ráða skólaliða
og stuðningsfulltrúa.
Guðmundur spyr; eru komnar einhverjar línur frá borginni varðandi eflingu fjarkennslu?
Elínrós; SFS leggur upp með það að skólastarf verði með sem eðlilegustum hætti. Strax í vor var farið í
að kynna starfsmönnum Google lausnir í skólastarfi. Búið er að halda eitt námskeið af þrem nú í
haust. Það þarf að meta hverjir geta nýtt sér fjarkennslu. Starfsmenn þurfa að vera eins tilbúnir og
hægt er til að takast á við aðstæður.
Kristín spyr; hvernig gekk að fá alla inni fjarkennslu í vor?
Elínrós; nokkrir kennarar voru með fjarkennslu í vor og nýttu nemendur sér kennsluna vel. Þei sem
ekki höfðu afnot af tölvu heima fengu hana lánaða í skólanum.
Guðmundur spyr; hefur verið rætt um foreldraviðtöl í gegnum fjarfund því foreldrar mega ekki koma
inn í skólann.
Elínrós; viðtöl við foreldra 1. bekkinga eru í gangi. Foreldrar þeirra koma inn úm einn inngang,
sprittað er á milli. Stjórnendur funda einu sinni í viku með SFS vegna Covid-19. Allir gagna í takt.
Staðan er tekin og næstu skref ákveðin.
Kristín spyr; hvað með bekkjarfulltrúa 1. bekkjar?

Elínrós; hafði samband við Guðmund varðandi kosningu. Spurning um hvort halda eigi fjarfund vegna
þessa máls.
Kristín spyr; Hver væri vettvangurinn til að fá til foreldra?
Elínrós; ekki hægt að boða fólk í skólann eins og stendur. Skólafærninámskeið er enn á áætlun. Það
mun koma í ljós hvernig það verður framkvæmt. Mikilvægt er að það fari bréf til foreldra 1. bekkinga
með kynningu frá stjórn foreldrafélagsins. Annaðhvort sérstakt bréf frá foreldrafélaginu eða sem hluti
af bréfi frá skóla.
Guðmundur; búið er að ræða þessi mál. Foreldrafélagið telur líklegt að haft verði samband við
bekkjarfulltrúa frá síðasta vetri og þeir verði fengnir til að vera áfram eða aðstoða við að finna nýja.
Elínrós; verið er að mála tröppur á lóð skólans vegna blinds nemanda sem var að byrja í 1. bekk. Þetta
mun hjálpa honum að komast um skólalóðina.
Annars er ekki fleira, takk fyrir fundinn. Nú getum við tilkynnt breytingu á stjórnendateymi til
skólasamfélagsins.

Fleira ekki gert, fundi slitið
Una Jóhannesdóttir, fundarritari.

