
 

 

Skólaráð Rimaskóla   2014 - 2015 
          

                                    4. fundur haldinn 22. apríl frá kl.8:15 - 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. 

Hrafnhildur Inga Halldórsdóttir, deildarstjóri verkefna, sat fundinn undir 

dagskrárliðum 1 - 4  

 

1. Tillaga að skóladagatali Rimaskóla 2014 - 2015 lögð til umsagnar . 

Skólastjóri dreifði tillögu að skóladagatali sem tekin hefur verið til 

umfjöllunar á fundum skólastjórnenda og stigstjóra, stigsfundum og 

kennarafundi. Skóladagatalið á að telja 180 skóladaga, þar af 10 

óhefðbundna, sem eiga að gefa möguleika á að brjóta upp skólastarfið. 

Fimm starfsdagar eru á kennsluárinu og er samkvæmt samþykkt Skóla-og 

frístundaráðs skólum og leikskólum hverfis skylt að samræma 3 af 5 

starfsdögum hverfisins *. Skóla-og frístundaráð hefur einnig ákveðið að 

brýnt sé að festa fimm daga í vetrarfrí á skólaárinu og ákveðið þær 

dagsetningar; 23. - 27. október og 25. og 26. febrúar. Eftir að skólastjóri 

hafði fylgt tillögunni úr hlaði og farið yfir fjölda skóladaga í hverjum 

mánuði, samtals 180 daga ákváðu allir skólaráðsmenn að veita tillögunni 

jákvæða umsögn og samþykkt.   

*Bókun skóla- og frístundaráðs: 

Skóla- og frístundaráð telur brýnt að festa vetrarfrí í sessi sem samverutíma fjölskyldna og leggur því 
áherslu á að samræma þau yfir borgina alla. Markmiðið er að auðvelda fjölbreyttum fjölskyldum 
samtímans að skipuleggja samveru barna og foreldra. 
Ráðið hvetur önnur svið til að taka sérstaklega til greina þessar dagsetningar og standa jafnvel að 
sérstökum viðburðum eða uppákomum fyrir fjölskyldur á meðan haust- og vetrarfríum stendur. 
Áheyrnarfulltrúi foreldra grunnskólabarna í skóla- og frístundaráði lagði fram svohljóðandi tillögu: 
Fulltrúi foreldra grunnskólabarna leggur til að gerð verði könnun meðal foreldra um nýtingu vetrarfrísdaga. 
Samþykkt. 
Jafnframt  er minnt á að skólum og leikskólum hvers hverfis er skylt, samkvæmt samþykktinni að 
samræma 3 af 5 starfsdögum á skólatíma.  Æskilegt væri að samræma alla fimm ef hægt er. 
  
Meðfylgjandi texti fylgdi skóladagatali 2012 – 2013: 
Starfsdagar kennara á starfstíma nemenda eru fimm, jafn margir og starfsdagar í leikskólum. 
Stefna skóla- og frístundasviðs er að í hverju hverfi leitist skólastjórnendur leik- og grunnskóla 
við að samræma starfsdaga og skipulagsdaga til hagræðis fyrir fjölskyldur í Reykjavík. Miða skal 
við að aðlágmarki þrír af fimm starfsdögum verði samræmdir í grunnskóla og leikskólum í næsta 



nágrenni. Skólastjórnendur eru hvattir til að stefna að því að samræma alla fimm starfs- og 
skipulagsdagana.  
  
Það var sem sagt skóla- og frístundaráð sem ákvað vorið 2013 að samræma vetrarleyfi en 
samræming starfsdaga hafði verið ákveðin árið áður. Rökin fyrir þessari samræmingu eru fyrst 
og fremst vegna hagræðis fyrir fjölskyldur í borginni. Einnig eru samræmdir starfsdagar gjarnan 
notaðir til samstarfs milli leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs í hverfum en sú áhersla 
styrktist eftir að skóla- og frístundasvið var formlega stofnað árið 2012. 
 

2. Uppfærsla á skólanámskrá  
Hrafnhilldur Inga deildarstjóri verkefna og fulltrúi skólans í sameiginlegum 

stýrihóp grunnskólanna í Grafarvogi og á Kjalarnesi, fór yfir sameiginlega 

innleiðingaráætlun skólahverfisins að nýrri aðalnámskrá og lýsti þeirri vinnu 

sem unnin var með hverja kennslugrein í nóvember 2014 – febrúar 2015. 

Allir kennarar hafa komið að þeirri vinnu innan sinnar námsgreinar og er nú 

verið að lesa yfir afrakstur vinnunar. Stefnt er að því að námskráin verði 

tilbúin fyrir næsta skólaár. Mikil ánægja hefur verið með samstarf þessara 

skóla og samþykkt að halda samstarfinu áfram varðandi vinnu með 

námsmat.  

 

3. Starfsáætlun Rimaskóla 

Hrafnhilldur Inga deildarstjóri verkefna hefur ásamt Mörtu Karlsdóttur 

aðstoðarskólastjóra unnið að uppfærslu á starfsáætluninni í vetur og hafa þær 

nýlega sent Skóla-og frístundasviði starfsáætlunina til umsagnar. Mörgum 

þáttum hefur verið bætt inn í starfsáætlunina í vetur og einnig nokkrum 

niðurstöðum prófa og viðhorfskannanna. Skólastjóri lýsti ánægju sinni með 

uppfærslu starfsáætlunar í vetur og þakkaði einstökum skólaráðsmönnum 

fyrir aðstoð í formi fyrirspurna og upplýsinga.  

 

4. Þróunarstarf í 1. og 4. bekk 

Skólastjóri og deildarstjóri verkefna veittu upplýsingar um hið nýja skipulag 

og þá breyttu kennsluhætti sem lagt hefur verið af stað með í 4. bekk í tvö ár 

og 1. bekk í eitt ár. Var það samdóma álit þeirra að samstarf þessara kennara 

væri miklu meira og veitti þeim aukna starfsánægju. Nemendur ná betri 

tengslum og vináttu við samnemendur og hægt er að skipta bekknum upp í 

fleiri mögulega hópa en áður út frá færni ofl. Nýjustu rannsóknir á 

kennsluháttum benda til þess að samkennsla innan árgangs eða stigs sé 

árangursríkari og kalli á aukna samvinnu í þessu samhengi er fyrst til að 

nefna niðurstöður úr rannsókninni „Starfshættir í grunnskólum við upphaf 

21.aldar (2014)“. Rannsóknin náði yfir viðhorf til skóla og skólastarfs, 

námsumhverfis, stjórnunar og skipulags, kennsluhætti, nám nemenda og 



samstarf foreldra og grenndarsamfélags Fulltrúar foreldra nefndu vandamál 

sem komið hefðu upp í 1. bekk varðandi að bjóða í afmæli og voru 

fundarmenn hlynntir því að kennarar eða skólinn væru tilbúnir að koma að 

lausn þeirra mála innan faglegra marka.  

 

5. Skólastarfið framundan 

Skólastjóri greindi frá nokkrum viðburðum í skólastarfi Rimaskóla fram að 

skólalokum. Nemendur 6. bekkjar setja upp leiksýningu í Grenndarskógi í 

byrjun júní, Foreldrafélag Rimaskóla verður með vorhátíð 28. maí og 

útskriftarhátíð 10. bekkjar verður þriðjudaginn 9. júní. Varðandi næsta 

skólaár þá mun reyna á nýja aðalnámskrá grunnskóla í öllum 

kennslugreinum og nýtt vinnumat kennara samkvæmt samþykktum 

kjarasamningum við KÍ frá 1. apríl 2014.  

 

6. Önnur mál 

Baldvin fulltrúi foreldra og formaður Foreldrafélags Rimaskóla greindi frá 

samstarfi Samgraf og Kiwanis um afhendingu á reiðhjólahjálmum, gjöf 

Kiwanis til nemenda 1. bekkjar. Formleg afhending fer fram á svæði OLÍS 

við Fjallkonuveg á morgun, sumardaginn fyrsta, kl. 10:00.  

Fundarmenn fögnuðu framtaki Kiwanis í þágu grunnskólabarna og foreldra 

þeirra og sögðu vel af þessu verki staðið að hálfu foreldrafélaganna í 

hverfinu. 

 

Fundi slitið kl. 9:30     Fundargerð ritaði Helgi Árnason, skólastjóri 
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