
Skólaráð Rimaskóla   2014 - 2015 
 

2. fundur haldinn 2. desember frá kl.8:20 - 9:30 
 

Mættir: Helgi Árnason skólastjóri, Baldvin Örn Berndsen foreldri,  Bjarney 

Bjarnadóttir kennari, Ester Árnadóttir stuðningsfulltrúi, Haraldur Hrafnsson 

kennari, Ísak Ólafsson nemandi, Njörður Njarðarson fulltrúi grenndarsamfélagsins, 

Stella A. Norðfjörð foreldri og Tinna Björk Rögnvaldsdóttir nemandi 

 

1. Starfsáætlun Rimaskóla. Þær Marta Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri og 

Hrafnhildur Inga Halldórsdóttir deildarstjóri verkefna sátu fundinn undir þessum 

lið. Þær hafa ritstýrt starfsáætluninni saman sl. tvö ár. Skólastjóri sendi fulltrúum í 

skólaráði Starfsáætlunina til kynningar og kallaði eftir viðbrögðum í formi tillagna 

eða athugasemda. Stella A. Norðfjörð fulltrúi foreldra í ráðinu sendi inn skjal sem 

hún kallar "Rýni á Starfsáætlun Rimaskóla 2014 - 2015", tékklista um hvað 

starfsáætlun á að innihalda og tekin er úr aðalnámskrá grunnskóla. Listinn er í 20 

liðum. Stella kemur með ábendingar og athugasemdir í kjölfar lesturs á 

starfsáætluninni. Hrafnhildur Inga deildarstjóri sendi skólastjóra svör við 

ábendingum og athugasemdum Stellu og lagagrein Mennta-og 

menningarmálaráðuneytisins um "Skólanámskrá og starfsáætlun skóla“. Skólastjóri 

fór í stuttu máli yfir helstu atriði tékklistans og Hrafnhildur Inga og Marta komu 

með innlegg um vinnu þeirra við starfsáætlunina. Fram kom að Starfsáætlun 

Rimaskóla var samþykkt af Skóla-og frístundaráði Reykjavíkurborgar án 

athugasemda í júní sl. Fundarmenn þökkuðu Stellu fyrir yfirlesturinn og 

athugasemdirnar. Þær verða teknar til greina við áframhaldandi uppfærslu á 

starfsáætlun. 

Skólaráð Rimaskóla samþykkir að taka Starfsáætlun Rimaskóla til umræðu að nýju 

fyrir lok skólaársins 2014 - 2015. 

 

2. Ný heimasíða - Valgreinar Fundarmenn lýstu ánægju sinni með nýja heimasíðu 

Rimaskóla sem birtist í nóvember, bæði v. útlit og efni. Heimasíðan er ennþá í 

mótun og skólastjórnendur að finna til efni til viðbótar og staðsetja það, þar sem 

við á. Skólaráð leggur til að fundargerðir ráðsins verði birtar á nýju heimasíðunni. 

Nokkur umræða varð um valgreinar nemenda á unglingastigi, hvort ekki væri rétt 

að upplýsingar um valið væru settar beint inn í starfsáætlun eða á heimasíðu. 

Fulltrúar nemenda nefndu að þeir söknuðu þess að ekki tækist að koma á valgrein í 

tónlist líkt og var skólaárið 2012 - 2013. Skólastjóri upplýsti að lágmarksfjöldi í 

valgrein þyrfti að jafnaði að vera 12 nemendur eða fleiri. 

 

 



3. Önnur mál   

a) Skólastjóri greindi frá stöðu fjárhagsáætlunar Rimaskóla árið 2014. Í lok október 

var staða fjárhagsáætlunar neikvæð um 1,4 milljónir. Hún var í kringum 7 milljónir 

í mínus í upphafi skólaársins. Skólastjóri er bjartsýnn á að Rimaskóli verði réttu 

megin við núllið í lok ársins. Nýgerðir kjarasamningar við KÍ ofl. stéttarfélög gera 

upplýsingar um fjárhagsstöðu grunnskólanna erfiða þar sem þættir eins og afnám 

kennsluaflsáttar standa kennurum til boða allt til 31. des. þessa árs.  

b) Skólastjóri greindi frá því að nýtt starfsmat skólaliða, stuðningsfulltrúa og 

annarra starfsmanna skólans lægi nú fyrir og gerði ráð fyrir launaflokkahækkun um 

2 - 7 flokka. Nýja starfsmatið gildir frá 1. feb. 2014.  

 

Fundi slitið kl. 9:45     Fundargerð ritar Helgi Árnason, skólastjóri 

 
 
 
 

 

 

 

 


