
Fundur í skólaráði Egilsstaðskóla 7. júní 2022 kl. 16:00 

Fundurinn var haldinn á teams. 

Mættar: Ruth Magnúsdóttir, Þórunn Guðgeirsdóttir, Kolbjörg Benediktsdóttir, Hrönn Magnúsdóttir 

og Málfríður Ólafsdóttir 

Dagskrá: 

1. Skólastarf næsta vetrar 
2. Frá nemendum 
3. Frá opnum fundi skólaráðs 
4. Húnæði/lóð – viðhaldsáætlun 
5. Önnur mál 

 

Skólastarf næsta vetrar  

Ruth fór yfir starfsmannamál næsta vetrar. Aukning á hlutfalli stjórnenda, stuðningsfulltrúa og 

kennara. Nemendum fjölgar nokkuð næsta vetur sennilega úr 398 í um 415. 

Frá nemendum 

Þessi liður féll niður.  

Frá opnum fundi skólaráðs 

Skólaráð lýsir ánægju sinni með aukið fjármagn til kaupa á tækjakosti í skólanum og leggur áherslu á 

að netsamband í skólanum verði bætt og að ráðinn verði kennsluráðgjafi til að leiða og aðstoða við 

verkefnavinnu tengda upplýsingatækni í skólanum. 

Skólaráð leggur til að útbúið verði skipulag skólalóðar. Það þarf að skilgreina mörk skólalóðar og gera 

framtíðarskipulag.  

Skólaráð beinir því til skólastjórnenda og starfsmanna næsta skólaárs að hvetja foreldra til að koma í 

skólann. Lítið búið að vera um að vera síðustu ár og skólinn þarf að vera leiðandi og hvetjandi í að 

opna skólann aftur fyrir foreldrum. 

Húsnæði/lóð - Viðhaldsáætlun 

Viðgerðir í kjallara vegna ólyktar sem berst upp í skólastofu á miðstigsgangi. Í kjallaranum eru merki 

um rakaskemmdir, þó innan marka, sem þarf að gera bætur á. Frestur sveitarfélags til viðgerða er til 

9.september 2022.  

Vonandi verður farið í að bæta netsamband í skólanum í sumar.  

Kastalinn á skólalóðinni uppfyllir alla staðla en er orðinn laskaður. Óskað var eftir að setja í forgang 

kaup á nýjum kastala. Ekki er vitað hvort af því verður. 

Önnur mál 

Ruth sendi póst á alla foreldra í dreifbýli, vegna þátttöku í skólaráði, en fékk ekki viðbrögð. Mælt með 

að senda póst aftur í haust eða tala við einstaklinga sem mögulega væru til í að vera í skólaráði sem 

fulltrúar grenndarsamfélags. 

Fundi slitið 16:40 


