Skólaráðsfundur 6. nóvember 2013
Fundurinn var haldinn í Klettaskóla kl. 11:30
Mættir voru: Lára Magnea Jónsdóttir og Ágúst Kristmannsson, foreldrafulltrúar; Kolfinna
Bergþóra Bustos kennsluráðgjafi í þjónustumiðstöð Miðborgar/Hlíða, fulltrúi
grenndarsamfélags; Guðbjörg Sól Sigfúsdóttir (8. bekk) og Árni Elvar Hafsteinsson (10.
bekk), fulltrúar nemenda; Hrefna Pedersen og Björn Eiríksson, fulltrúar fagfólks; Sölvi Már
Thorarensen fulltrúi almennra starfsmanna og Erla Gunnarsdóttir skólastjóri.
1.

Nýir skólaráðsfulltrúar voru boðnir velkomnir. Skólaráðsfulltrúar kynntir. Hlutverk
skólaráðs kynnt og dreift upplýsingum um skólaráð (af heimsíðu SAMFOKS). Það
þarf að setja flipa á heimasíðu Klettaskóla með upplýsingum um skólaráðið.

2. Skólaárið 2013-2014
- Nemendur eru alls 109 (einn nemandi bættist við um þessi mánaðarmót, fluttist frá
útlöndum). Það eru 35 nemendur á yngsta stigi (21 drengir og 14 stúlkur), 32
nemendur á miðstigi (23 drengir og 9 stúlkur), 42 nemendur unglingastigi (23
drengir og 19 stúlkur).
- Það hefur gengið vel að ráða starfsfólk, fullþröngar starfsmannaheimildir, töluvert
um langtímaforföll. Pláss er lítið, fullmargir nemendur fyrir skólahúsnæðið, mikið
af hjálpartækum.
- Búnaður - við vorum að ná því marki að eiga eina spjaldtölva (ipad) á árgang og
áfram er markmið að fjölga þeim. Einnig þarf að fjölga gagnvirkum töflum. Það er
vilji til að fjölga sérútbúnum rólum s.s. hjólastólarólu, hreiðurrólu og rólu með
stuðningi sem umlykur nemandann. Verið er að huga að fjármögnun.
3. Viðbygging við Klettaskóla
Það er búið að samþykkja nýtt deiliskipulag í umhverfis- og skipulagsráði og er nú hjá
Skipulagsstofnun.
Spurt um endurbætur á lóð skólans. Reyna er að bæta úr eins og hægt er og ætlun að
fá sértækar rólur. Í kjölfarið viðbyggingar verður lóðin tekin í gegn.
Bent er á að skoða nýuppgerða lóð við Laugarnesskóla.
4. Þátttökubekkur
Þátttökubekkur hóf starfsemi í haust í Árbæjarskóla. Starf þátttökubekkjar hefur farið
vel af stað. Við erum afar heppin með samstarfsaðila. Formleg opnun
þátttökubekkjarins verður á mánudaginn 11. nóvember.
5. Skólanámskrá
Skólanámskrá Klettaskóla er í vinnslu. Í skólastarfinu hefur verið stuðst við námskrár
gömlu skólanna. Út hefur verið gefin ný aðalnámskrá sem hefur áhrif á skólanámskrá.
Byrjað að skrifa almennan hluta námskrár og síðan námsgreinahluti.
6. Ytra mat á skólastarfi - heildarmat. Starf Klettaskóla verður metið á þessu skólaári.
Það er Skóla- og frístundasvið sem sér um það. Matið er umbótamiðað.
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7. Önnur mál
- Foreldrafélagið óskar eftir að skólinn verði virkari á Mentor. Það verður skoðað.
Skoða hvaða upplýsingar. Einnig hvaða upplýsingaleiðir eru bestar.
Fara yfir málin með Foreldrafélagi Klettaskóla varðandi Mentor.
- Foreldrafélagið óskar eftir að fá yfirlit frá félagsmálanefnd skólans yfir áformaða
viðburði nefndarinnar.
- Spurt um aðgerðir vegna nemenda sem áreita aðra - aðgerðaráætlun er gerð fyrir
þá nemendur sem stríða, hrekkja og/eða segja ljót orð.
- Foreldrafélagið verður með grímuball laugardaginn 9.nóvember.
- Félagsgjöld verða rukkuð fyrir foreldrafélagið.
Spurt var um þátttökubekk og val á samstarfsskóla. Skólastjóri gerði grein fyrir
störfum undirbúningsnefndar um stofnun þátttökubekkjar og skilyrðum sem hún vann
út frá við val á samstarfsskóla, s.s. heildstæður skóli, skóli sem var aflögufær um
pláss, skóli sem ekki var fyrir með sértæk verkefni (s.s. einhverfudeild), áhugi á
samstarfi o.fl. Gagnkvæmur ávinningur sérskóla og almenns grunnskóla á að vera af
svona samstarfi. Áform eru um að þátttökubekkir verði í fjórum hverfum borgarinnar
með tímanum.
Fundi slitið kl. 12:30
Fundarritari: GG
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