
Skólaráðsfundur GRV 
Kl. 12:10 þriðjudaginn 11. des. 

 
 
Mættir voru: Andrea Atlad., Anna Rós,  Bragi Magnússon, Guðbjörg Sól Sindrad., 
Helga Jóhanna Harðard., Hrefna Óskarsd., Kristín Hartmannsd., Sigurlína Sigurjónsd., 
Sindri Þór Friðrikss. og  Ragnheiður Borgþórsd.  
  
Leyfi/veikir:  
 
Ásdís Tómasd., 
 
Ritari: Helga Jóhanna  
 
1.mál 
Könnun um vetrarfrí- nemendakönnun, niðurstöður:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.mál 
Skóladagatal, foreldrafundadagur færist fram í febrúar, 19. febrúar. 
 
 
3. mál 
Jafnréttisáætlun og framkvæmdaráætlun á heimasíðu GRV: 
http://grv.is/is/page/jafnrettisaaetlun-grv  
 
4.mál 
Samþykkt í fræðsluráði, að bæta við í stoðkerfi GRV: Sjá fylgiblað. 

http://grv.is/is/page/jafnrettisaaetlun-grv


Punktar frá skólaráðsfundi fyrir ári síðan. 
 

● Það bráðvantar að efla stoðkerfi GRV. - Komið í ferli. 
● Það er til dæmis enginn skólasálfræðingur starfandi í GRV, stoðkerfið er 

of veikt.  - Skólasálfræðingur kemur um áramót.  
● Hegðun nemenda er ákall.  
● Ráðið leggur mikla áherslu á að það þurfi að styrkja stoðþjónustu GRV, 

þetta ástand er ekki boðlegt.  
● Ráðið kallar á nefnd sem fer yfir þörf á stöðugildum annarra 

starfsmanna og skoði til dæmis breytingar milli ára og árganga, hvar 
þörfin sé.  

● Ábending kom um að í BS væri hjúkrunarfræðingurinn staddur of langt 
frá unglingadeildinni. Hjúkrunarfæðingar komnir á neðstu hæð. 

● Ábending kom um að það vantaði bókasafnsfræðing á skólasöfnin. 
● Ábending kom um að hafa bókasöfnin opin í frímínútum nemenda. 

Bókasöfnin eru opin á meðan skólinn er opinn 
● Ánægja af lestri minnkar. Áhyggjuefni, greiningarvinna farin af stað.  
● Ábending um að það vanti meiri hvatningu á skólasöfnin.  
● Vantar hvatningu til að taka bækur, skoða bækur, auka áhuga og gleði í 

lestri.  
● Ábending um að skoða til dæmis bókavalið á BS safninu.  

○ Farið af stað. 
5. mál 
Skólapúls - niðurstöður, mælingar í okt og nóv.  Sjá fylgiskjal 
 
6. mál 
Aðgerðaráætlun v. samræmdra prófa. Farin af stað. 
 
Ábendingar sem komu fram á fundi 
Nemendur á fundinum bentu á að þar sem áhugi á lestri er að minnka í skólanum 
gæti verið vegna þess að nemendur fá ekki að lesa efni eftir áhuga í yndislestri.  
Einnig töluðu þau um að það vanti meira efni fyrir stráka á bókasafnið. 
 
 
Fundi slitið klukkan 12:47 
Næsti fundur í febrúar. 


