Ársskýrsla foreldraráðs Sjálandsskóla
skólaárið 2007-2008
Kynnt á aðalfundi þann 21. maí 2008

Aðalfundur 2007 var haldinn 26.5.2007 og var eftirfarandi stjórn þar kjörin til starfa.
Guðmundur Guðnason, var áður varamaður
Ragný Þóra Guðjohnsen, var áður formaður
Hjördís Líney Pétursdóttir, kom ný inn
Bjarney Björnsdóttir, kom ný inn
Á fyrsta fundi skipti stjórn með sér verkum. Guðmundur formaður, Ragný ritari,
Hjördís varaformaður og Bjarney varamaður. Auk þess var komið að Sjálandsskóla að
vera með fulltrúa í skólanefnd Garðabæjar og tók Guðmundur þar sæti og Hördís
varamaður. Sem fulltrúi í skólanefnd var Guðmundur einnig formaður svæðaráðs en
það er sameiginlegur vettvangur foreldraráða og foreldrafélaga í Garðabæ.
Sem fyrr starfaði foreldraráð Sjálandsskóla með skólaráði Sjálandsskóla en skólaráð
skipa skólastjóri, foreldraráð, kennararáð og tveir fulltrúar starfsmanna.Tilgangur
þessa fyrirkomulags er að tengja betur saman starfsfólk skólans og foreldra. Fundir
foreldraráðsins voru alls 7 á skólaárinu þar af 3 með skólaráði.
Í upphafi vetrar fór foreldraráð yfir gátlista frá Heimili og skóla varðandi starfssemi
foreldrarráða almennt og efnistök funda vetrarins ákveðin með hliðsjón af þeim lista.
Neðangreind er áætlun foreldraráðs fyrir veturinn:
Verkefni
Skoða fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og bera saman framlög til
skólamála miðað við aðra málaflokka og miðað við framlög
annarra sveitarfélaga að svipaðri stærð.Bera einnig saman
framlög til skóla innan sveitarfélagsins
Lesa grunnskólalög, reglugerðir og reglur um skólahald frá
menntamálaráuneytinu og bera saman við áætlanir sveitarfélags
Lesa skólanámskrá og bera saman við aðalnámskrá og
grunnskólalög. Skila umsögn um skólanámskrá til skólastjóra og
skólanefndar
Fara yfir skóladagatal, aðgæta hvort skóladagatal er samræmt
milli allra leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu. Senda umsögn
um skóladagatal til skólastjóra og skólanefndar
Fara yfir stundaskrár (tímamagn sbr. Aðalnámskrá) og aðrar
áætlanir skólans
Skoða niðurstöður kannana og samræmdra prófa og fá skýringar
hjá skólastjóra
Skoða skólahúsnæði, tækjakost skólans, bókasafn og annan
búnað sem og almennan aðbúnað nemenda
Skoða mötuneyti og matseðla, fá upplýsingar um hve margir
kaupa mat og hvetja til þess að viðhorf nemenda og foreldra til
matarmála sé kannað reglulega
Skoða húsnæði og dagskrá heildagsskólans, fá upplýsingar um

Tekið fyrir
Október 2007

Apríl 2008

febrúar 2008

Mars 2008
Janúar
Apríl 2008
Apríl 2008

Apríl 2008

starfmannahald heildagsskólans sem og nýtingu og ánægju með
þjónustuna.
Skoða íþróttaaðstöðu. Kanna hvernig gæslu í sturtum er háttað í
leikfimi og sundi
Spyrja út í starfsmannastefnu, starfsmannahald og
endurmenntunaráætlun skólans
Spyrja út í eineltisstefnu, áfallaáætlun og forvarnir

Fara yfir stöðu valgreina í unglingadeild og framboð á
félagsstarfi fyrir alla nemendur
Fá upplýsingar um sjálfsmatsáætlun skólans, fylgjast með
framgangi hennar sem og niðurstöðum kannanna sem gerðar eru í
tengslum við sjálfsmat
Kynna sér stefnu skólans um samstarf heimila og skóla sem og
upplýsingagjöf til foreldra
Heimsækja skólann á skólatíma
Tala við og hlusta eftir röddum foreldra, nemenda, kennara og
annarra starfsmanna
Kynna sér skólaakstur t.d. með því að fara í skólabílnum. Skoða
ferðir til og frá sundi, athuga hver fylgir börnunum sem og hver
annast sturtugæslu
Koma með tillögur til úrbóta um það sem betur má fara ef þörf
krefur
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Eftirfarandi eru helstu mál sem hafa verið á döfinni hjá skólaráði þennan veturinn.
Almennt samstarf við skólayfirvöld
Almennt verður að segjast að samstarf við skólastjóra, skólayfirvöld og starfsfólk
skólans hefur gengið mjög vel. Skólastjóri hefur á fundum með foreldraráði kynnt það
helsta sem er í gangi hverju sinni í rekstri skólans. Þar má nefna:
• Markmiðasetningar fyrir skólaárið og hvernig ætlunin sé að ná þeim
markmiðum.
• Fjárhagsáætlun fyrir árið 2008 kynnt
• Umræður um breyttar stundartöflu og breyttan tíma í upphafi dags
• Vinaleið
• Viðhorfskönnun til foreldra
• Samræmd próf og niðurstöður þeirra
• Eineltisáætlun bæjarins og hvernig Sjálandsskóli starfar eftir henni
• Forvarnarstarf í skólanum
• Undirbúningur fyrir unglingastig og kynning á starfi vinnuhóps sem
• Aðstaða skólans, kringum skólann og umferðarmál í kringum skólann.
• Áætlun um nýtingu skólans á næsta skólaári.
• Áætlun um fjölda nemenda fyrir næsta skólaár
• Staða á starfsmannahaldi
• Umræður um námsmat
• Skólanámsskrá fyrir næsta skólaár
• Mat á skólastarfi og áætlanir um að fá ytra mat á skólanum á næsta ári.

Viðhorfskönnun
Eins og undanfarin ár var ákveðið að senda út viðhorfskönnun til foreldra og var hún
að mestu óbreytt frá fyrri árum til að auðvelda samanburð. Foreldraráð yfirfór könnun
með skólastjóra áður en hún var send út.
Helstu niðurstöður sem kalla á athygli eða aðgerðir voru þessar:
• Enn nokkur óánægja með gæði matarins og einnig þætti foreldrum matur helst
til of dýr.
• Einhver óánægja var með að hefja skóladaginn 10 mínútum fyrr en á síðasta
skólaári
• Auka mætti upplýsingagjöf skólans um námsstöðu nemenda.
Viðhorfskönnunin gefur stjórnendum skólans ómetanlegar upplýsingar um hvar
áherslur til umbóta þurfa að vera en ekki styður einnig við gott starf með jákvæðu
viðhorfi í flestum þáttum könnunarinnar.
Svæðaráð
Formaður skólaráðs og fulltrúi foreldrafélags störfuðu í svæðaráði í vetur. Svæðaráðið
hittist á 2 formlegum fundum en þess utan var samráð í tölvupóstsamskiptum og
undirbúningur fyrir fræðslufund sem var á vegum fulltrúa foreldrafélaganna í
svæðaráðinu.
Matarmál
Sígilt umræðuefni og málefni sem krefst stöðugrar eftirfylgni fjallar um matinn sem
nemendum Sjálandsskóla býðst að borða í hádegishléi. Fyrirkomulagið er þannig að
Garðabær er með samning við Skólamat ehf. sem sér öllum grunnskólum Garðabæjar
fyrir hádegismat fyrir nemendur. Um er að ræða mat sem er að mestu eldaður í
Reykjanesbæ og svo fluttur tilbúinn í skólana. Í skólunum er hann svo fulleldaður og
framreiddur. Foreldraráð hefur má segja frá opnun skólans fjallað um þetta málefni
með það fyrir augum að auka gæði matarins og þar með ánægju nemenda og foreldra
en þetta atriði er eitt af fáum atriðum sem hefur komið illa út í viðhorfskönnunum hjá
foreldrum. Í upphafi vetrarins fékkst það staðfest að Garðabær hefði framlengt
samning sinn við Skólamat ehf. en með viðaukum sem fjalla um auknar kröfur til
næringarinnihalds með hliðsjón af leiðbeiningum Lýðheilsustöðvar. Foreldraráð leit á
þetta sem áfangasigur en þörf væri á áframhaldandi vinnu í þessu máli.
Það sem hefur svo áunnist í vetur er að starfandi er mötuneytisnefnd sem hittist í hvert
sinn sem Skólamatur leggur fram nýja matseðla og auk þess hefur Garðabær fengið
óháðan næringarfræðing til að meta matseðlana í hvert skipti með tilliti til þess hvort
næringarinnihald sé að standast kröfur samningsins. Skólamatur hefur einnig aukið
fjölbreytni matseðils með því meðal annars að bjóða þemavikur og með því að bjóða
rétti í samstarfi við Móðir náttúru. Gert er ráð fyrir því að þetta starf muni halda áfram
til að bæta enn frekar gæði þess matar sem börnunum býðst í skólanum. Haustið 2009
er svo áætlað að ný álma skólans verði tekin í notkun ásamt framleiðslueldhúsi sem
gefur fyrirheit um breytt fyrirkomulag á matarmálum.

Foreldraráð vill fyrir hönd allra foreldra þakka mjög gott við skólann sem við teljum
að sé að mörgu leyti einstakt. Það að til staðar sé skólaráð sem telur bæði fulltrúa
starfsmanna, stjórnenda og foreldra ber vott um framsýni skólastjórnenda þar sem
einmitt slíkt fyrirkomulag er hluti af frumvarpi til breytinga á grunnskólalögum.
Foreldraráð þakkar einnig ykkur foreldrum frábært samstarf og hlakkar til frekara
samstarfs næsta ár.
F.h. foreldraráðs Sjálandsskóla skólaárið 2007-2008.
Guðmundur Guðnason
Ragný Þóra Guðjohnsen
Hjördís Líney Pétursdóttir
Bjarney Björnsdóttir

