
Barnaskólinn  
á Eyrarbakka og Stokkseyri 

Stofnaður 1852 
 

 

Skólaráð 2016 – 2017 
 

31. fundur þriðjudaginn 29.11.16 haldinn á Stokkseyri kl. 15:00 

 
1. Fundur settur 

Mættir voru: Páll Sveinsson, aðstoðaskólastjóri sem jafnframt 
stýrði fundi, Karen Heimisdóttir kennari, Linda Ásgeirsdóttir 
foreldri, Lóa Óskarsdóttir foreldri, Daníel einarsson nemandi og 

Sigurbjörg Guðmundsdóttir nemandi. Fjarverandi voru Charlotte 
Sidrid á Kósinni kennari, Sigríður Birna íbúi og Magnús J. 
Magnússon skólastjóri. 

 
2. Fundargerð síðasta fundar 

Farið var yfir fundargerð síðasta fundar og hún samþykkt. 
 

3. Um skólaráð 

Páll fór yfir greinargerð um hlutverk skólaráðs. 
 

4. Starfsmannabreytingar 
Páll fór yfir helstu starfsmannabreytingar frá síðasta skólaári. 

 

5. Námskrárvinnan og Mentor 
Páll ræddi og sagði frá þeirri miklu vinnu sem hefur farið í að 
aðlaga vinnu nemenda og kennara að nýju námsmati. BES er 
komið vel á veg og mikið vatn runnið til sjávar í þessari vinnu. 
Umræður um upplifun foreldra og nemenda. 

 
6. Starfið framundan 

Páll kynnti desemberdagsrkánna og sagði frá Fréttasnepli BES 
sem kemur út miðvikudaginn 30. nóvember. 

 
7. Fundartímar 

Drög að fyrirhugðuðum fundartímum kynnt. Ákveðið að Magnús 
sendi þau á Skólaráð svo fólk geti samþykkt eða óskað eftir 
breytingum. 

 
8. Önnur mál.   

- Rætt um símamál. Páll sagði frá því að undirbúningur standi yfir 
þar sem nemendum verði boðið upp á símalaus svæði, t.a.m. í 
Bakkakoti. Foreldrar stungu upp á að nemendaráð skipuleggi 
símalausa daga. 

- Páll sagði frá Heilsueflandi grunnskóla. BES verður formlega 
vígður sem heilsueflandi grunnskóli 16. desember n.k. Nú stendur 
yfir vinna við mótun heilsustefnu BES. 



- Foreldrar spurðu hvort ekki væri hægt að skipuleggja leikhúsferðir 
nemenda? Vel tekið í þær hugmyndir að lagt til að foreldrafélag 
hafi samráð um slíkt við skólann. 

- Lóa ræddi umferð fyrir fram skólann á Stokkseyri. Þar myndast 
oft hætta á morgnanna vegna kæruleysislegs akstur sumra 
foreldra upp að skólabyggingunni. Málinu vísað til stjórnenda. 

 
Fundi slitið kl. 16:12 
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