Opinn fundur á vegum skólaráðsins (12. fundur ráðsins). Haldinn í
Tjarnarskóla í maí 2013
Nemendur, foreldrar og kennarar ræddu og komu með tillögur út frá ábendingum Skólaog frístundasviðs í kjölfar heildarmats sem unnið var á haustmisseri 2012. Þess má geta að
það sem er undirstrikað hefur þegar verið framkvæmt .

Að gera gott starf enn betra – með ykkar hugmyndum,
samantekt af „opnum fundi á vegum skólaráðs“:

Aukin hreyfing
Kramhúsið  Blanda saman félagsstarfi og hreyfingu, t.d. hjólaferðir, gönguferðir. Gott að leggja
árherslu á annað en hefðbundnar íþróttir, eins og fótbolta. Hlaup í kringum Tjörnina, útileikir, ganga
með gæludýr, t.d. gæludýradagur.
Okkir líst mjög vel á samstarf við Samfés. Spurning hvort íþróttakennarinn geti aðstoðað við að
undirbúa Skólahreysti. Okkar reynsla: Öflugra foreldrafélag sem stendur fyrir samveru utan skólans,
fjalla einnig um mataræði, nýta Mæðragarðinn markvisst, hafa sérnestistíma, sérfrímínútur, þar sem
gefst tími til að fara út, hafa ávexti í boði (Ávaxtabíllinn, Hollt og gott), fá íþróttafólk til að kynna
íþróttina sína, hvetja til hreyfingar utan skóla, sund, auka samvinnu við Kramhúsið, Klifurhúsið,
Skautahöll, skemmtigarður í Grafarvogi, leikfimi inni í stundatöflu, ekki í lok dags, fá fræðslu um
næringu og hreyfingu, þátttaka í Náttúruskólanum, ganga eða hjóla meira,
Val: Skólahreysti, tungumál, Nauthólsvík (bátar í samstarfi við ÍTR), víkingatímabilið, trúarbrögð til
forna, handavinna. Hafa áhugakönnun meðal krakkanna. Heimsókn í Listaháskólann, Ræða við
listnema, tónlistartengt nám, viðburðastjóri til að stýra atriðum; eins og í Skrekk, Hljómskálinn –
tónlistarviðburðir, smíði, heimilisfræði, handavinna, tölvukennsla, Skólahreysti, þematengd valfög
(lönd, borgir...), framhaldstungumálanám, spænskukennsla, forritun, tölvuleikjagerð, þriðja
tungumál, norræn goðafræði, keramik (Keramikhúsið á Laugavegi, hópar geta komið á námskeið),
fatahönnun (Alda með hugmynd að kennara), skapandi skrif (biður bókasafnið upp á það?), meiri
fjölbreytni í myndmennt, prjónanámskeið, saumar (Heimilisiðnaðarskólinn, rétt hjá, fín aðstaða),
Suðurhlíðaskóli (góð aðstaða fyrir heimilisfræðslu), myndbandatímar, tungumálaklúbbur,
andlistmálun, styrtifræði, saumar eða prjón, forritun, leikjagerð.
Félagsstarf:
Skrekkur, gera viðhorfskönnun meðal nemenda, vinaböll, bekkjarkvöld, opið hús (ath. með
félagsmiðstöð), hvatning að hausti til að taka þátt í skólahreysti, fara saman á skauta, vinaböll með
öðrum skólum, bekkjarfulltrúar komi með hugmyndir að atburðum til nemendafélags, nemendur vilja
hittast meira, fastur tími á stundatöflu þar sem félagsstarf er skipulagt eða í námstíma, skólahreysti,

leiklistarkennari hjálpi í Skrekk, bekkjarkvöld, karoki og Wii... ath. með Facebokargrúppur, þegar
viðburðir eru er gott að senda mail á foreldra og nemendur svo allir muni.
Annað:
Gott að geta boðið upp á mat í hádeginu (x 2). Sleppa 5 mín. frímínútum, setja sund og leikfimi í
fyrsta tíma, byrja skólann fyrr á morgnana, verklegar æfingar í náttúrufræði, nemendur taki þátt í
sætaskipan, hafa próf í fyrsta tíma á morgnana, fá nemendaeldhús. Starfskynningar fyrir 10. bekk,
tengjast betur atvinnulífinu, nýta foreldrana. Hvetja til útivistar í íþróttum, meira verklegt nám, ath.
landafræðibók (skemmtilegar bækur).

