Fyrsti fundur nýstofnaðs skólaráðs við Þelamerkurskóla (ÞMS)
Haldinn í skólanum 10. okt. 2018 kl. 12-13
Mættir: Ragnheiður Lilja skólastjóri, Margrét og Anna Rós fulltrúar kennara, Sigga Hrefna fulltrúi
annars starfsfólks, Andrea Keel fulltrúi foreldra og Anna Kristín og Heiðdís fulltrúar nemenda.
Jóhanna María fulltrúi foreldra boðaði forföll.
Dagskrá
1. Farið yfir hlutverk skólaráðs. Ragnheiður Lilja fór yfir reglugerð um skólaráð við
grunnskóla og hlutverk þess og verkefni voru kynnt og rædd.
2. Fundaplan vetrarins - starfsáætlun
a. Ákveðið var að halda þrjá fundi yfir skólaárið. Til viðbótar við þennan fyrsta fund
ráðsins verður fundað um miðjan mars og svo aftur í lok maí. Skólastjóri getur
boðað til auka fundar ef tilefni þykir til.
b. Málefni sem ráðið mun taka til umfjöllunar í vetur, auk þeirra málefna sem
skólastjóri setur á dagskrá eru: skóladagatal, breytingar innan veggja skólans sem og á skólalóð, umræður um skipulag námshópa, félagsstörf fyrir unglingana
utan skóla, stefnur og sérkenni skólans, s.s. jákvæður agi og Olweus, útskrift 10.
bekkinga og kvöldmatur
3. Umræða um agastefnuna Jákvæður agi og eineltisverkefið Olweus. Rætt var um
aðkomu starfsfólk íþróttahúss- og sundlaugar og skólabílstjóra að agastefnu skólans,
Jákvæður agi. Megintilgangur aga-og uppeldisstefna skóla er að samræma áherslur í
samskiptum og viðbrögðum gagnvart nemendahópnum og er því nauðsynlegt að allir
sem starfa með nemendum á skólatíma komi að innleiðingu þeirrar agastefnu sem
skólinn hefur valið og séu í takti hver við annan. Það sama gildir um eineltisáætlun
Olweus. Skólaráð bókar eftirfarandi ályktun:
Skólaráð Þelamerkurskóla leggur til að skólabílstjórar sem og starfsfólk
íþróttahúss og sundlaugar sæki námskeið í Jákvæðum aga og Olweus og fylgi í
kjölfarið því ferli sem skólinn leggur upp með í vinnu með stefnuna. Skólastjóra er
falið að fylgja þessari ályktun eftir.
4. Kosning fulltrúa nærsamfélags. Tilnefndir voru þrír fulltrúar og var skólastjóra falið að
óska eftir því við Odd Bjarna Þorkelsson prest á Möðruvöllum að taka setu í skólaráði
sem fulltrúi nærsamfélagsins.
5. Önnur mál
a. Skóladagatal 2018-2019. Foreldrafélag skólans hefur óskað eftir breytingu á
skóladagatali yfirstandandi skólaárs á þá leið að skólaslit færist frá föstudeginum
31. mai yfir á miðvikudaginn 29. maí kl.16. Rök: fimmtudaginn 30. maí er
uppstigningardagur og föstudaginn 31. maí er starfsdagur kennara. Nemendur
eru því búnir í skóla á hádegi miðvikudaginn 29. maí (vorhátíð) en þurfa að bíða
til kl. 16 tveimur dögum síðar með að mæta á skólaslit. Búið er að samþykkja
þessa breytingartillögu á starfsmannafundi ÞMS og skólaráð samþykkir þetta fyrir
sitt leyti. Tillagan verður lögð fyrir fræðslunefnd Hörgársveitar á næsta fundi þess.
Fundi slitið kl 12.35, fundarritari var Ragnheiður Lilja

