
Skólaráðsfundur 11. mars 2022 

 

Mættir: Birgir, Agnes, Kristinn, Guðmundur, Sólveig, Svanborg og Guðný 

Dagskrá: 

• Tvö ár í Covid – mat kennara og nemenda 
• Mygla 
• Þróunarmál í skólastarfi – umsóknir í sjóði 
• Starfsáætlun Kópavogsskóla 2022-2023. 

 
Tvö ár í Covid.  
Við erum loksins farin að geta unnið nokkuð eðlilega án þess að vera með áhersluna á covid. 
 
Sjá spurningar og svör frá kennurum af glærum 
 
Hvað segja nemendur. (Birgir) 
Hvað var erfiðast 
Mega ekki koma nálægt hvert öðru og hitt alla nemendur og vera skipt í matsal. Erfitt að 
læra. 
Hittust þið mikið eftir skóla.  
Vinahópurinn hittist rafrænt og spilaði tölvuleiki. Nemendur hittust lítið eða ekkert eftir skóla. 
 
Foreldra sýnin. 
Sólveig 
Upplifir saman og Birgir, nemendur voru að hittast á netinu og reyna að hittast úti en foreldrar 
vildu ekki fá aðra nemendur inn. Félagslegu samskipti eru ekki komin. Samskiptin hafa 
haldist á netinu.  
Sólveig heyrir af miklum kvíða hjá nemendum. Mikið verkefni framundan að auka 
félagsþroska nemenda.  
Rætt um að foreldrar hafa ekki áttað sig á því að kennara væru að halda kennsluáætlun en 
ekki bara að láta skóladaginn ganga.  
 
Foreldrar tala um að kannski ætti að koma af stað fyrirlestarröð um það hvernig komumst við 
aftur í normið.  
 
Hvað gekk vel. 
Sjá glærur svör frá kennrum 
 
Birgir ræddi um að það hafi gengið vel að stökkva í fjarkennslu. Kjarninn stóð sig vel í að 
halda utan um rafræna félagsmiðstöð.  
 
Foreldrar segja að það hafi verið almennt aðdáunarverk hvernig stjórnendur og kennarar 
brugðust við. Góða upplýsingar til foreldra. Fjarkennslan í unglingadeild frábær. Ef við horfum 
til baka þá gekk þetta allt. Heilt yfir gengið vel.  
Guðmundur ræðir um að allir hópar hafi staðið sig vel.  
Kristinn talar um að í 70 ár hefur verið tekið samræmd próf en í 3 ár hafa þau ekki verið en 
skólarnir hafa samt geta kennt nemendum.  
 
Hvað gekk ekki vel 
Sjá svör kennara af glærum.  
Birgir talar um að það var erfitt að geta ekki heilsa vinum sínum  



Foreldrum finnst erfitt að benda á eitthvað sem gekk ekki vel það voru allir voru að gera sitt 
besta.  
 
Guðmundur talar um að ekki megi gleyma skóla liðunum sem stóð sig frábærlega í að halda 
upp þrifum.  
 

Mygla sem uppgötvuðust í stofu á yngri barna gangi. 
 
Það var búið að gera oft við suðurhlíð skólans. Síðan var skipt um glugga og hliðin klædd en 
það var ekki hreinsað upp inn í veggnum. Það greindir mygla í einangrun úr einu sýni af 
þremur. Nú er búið a hreinsa það og verið að klára. Síðan er búið að taka sýni úr fleiri stofum 
og við erum að bíða eftir niðurstöðum. Síðan verða glugganir á unglingagangi sem snú inn í 
u-ið endurnýjaðir því þeir leka.  
 
Styrkir í sjóði. 
Sóttum um styrk fyrir námsvers- og ísat kennurum. Sprotasjóður. 
Endurmenntunarsjóður styrkur fyrir kennslu í gerð kennsluáætlana og fjölbreytta 
kennsluaðferða.  
 
Við fáum ekki styrk í Okkar Kópavogur. 
 
Við fengum 10 milljónir til að setja í skólalóðina. 
 
……… 
‘ 
Birgir talar um að í næsta mánuði verður skólaþing. Væri gott að fá skólaþing á 
unglingastigið - Skoða skipulag með Birgir og Dóra. 
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