Skólaráðsfundur

17. október 2011.

Mætt voru; Börkur skólastjóri, Inga aðstoðarskólastjóri,fulltrúi starfsmanna :
Þorsteinn, fulltrúar kennara : Arnheiður og Sigurlína, fulltrúi foreldra: Ingólfur
fulltrúar nemenda : Mist og Sölvi Karl.
Skólaráðsfulltrúar fengu sendan almenna hluta skólanámskrár fyrir fundinn
þannig að þeir gætu komið með athugasemdir og eða spurningar.
Börkur kynnti nýtt skipurit, stjórnunarhlutfall hefur minnkað við skólann. Störf
deildastjóra hafa verið eða verða lögð niður á skólaárinu en í stað koma
verkefnastjórar, þ.e. kennarar með stjórnunarskyldu sem ráðnir eru frá ári til árs.
Ingólfur spurði hvort sú ákvörðun Reykjavíkurborgar að styrkja Olweusarverkefnið
ekki sérstaklega eins og hingað til, muni hafa einhver áhrif hér á starf í anda
Olweusar. Börkur sagði skólann standa vörð um að svo yrði ekki.
Borgin er nú að byrja á samræmdu vinaverkefni á nýju Skóla‐ og frístundarsviði,
byrjað á starfsfólki.
Í skólanámskrá kemur fram að í áfallaráði sitji sóknarprestur Neskirkju. Samkvæmt
nýjum reglum Reykjarvíkurborgar og samþykktar voru í borgarráði í október 2011
getur sóknarprestur eða fulltrúi trúar eða lífsskoðunarfélags ekki verið fulltrúi í
áfallaráði skólans og verður því gert breyting á þessu. Í framhaldi af þessu var rætt
um ásókn ýmissa hópa s.s. íþróttafélaga að kynna starfssemi sína innan skólanna.
Skólar haf afengið tilmæli um að birta frekar slíkar upplýsingar á heimasíðum
sínum.
Börkur sagði frá framvindu mála í starfshópi um fyrirkomulag skólastarf í
Vesturbæ. Forsendur hafa nú breyst frá því að starfshópurinn tók til starfa nú í vor
en hann hefur nú hist þrisvar sinnum. Ljóst er að Hagaskóli mun ekki rúma allan
nemendafjöldann verði 7. bekkur fluttur þangað eins og fyrsta tillaga gerði ráð
fyrir samkvæmt nýjum íbúatölum í Vesturbæ á næstu árum verður óhjákvæmilegt
að finna Vesturbæjarskóla framtíðarlausn í húsnæðismálum. Því er lagt til að
frekari ákvörðunum verði frestað um u.þ.b. tvö ár og reynt að finna
bráðabirgðalausn á málum Vesturbæjarskóla en um leið lagt til að hverfamörk
milli Granda‐ og Melaskóla verði færð.
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