Skólaráð Tjarnarskóla
fundargerð 6. fundar
( 3. fundur á skólaárinu 2010-2011)
mánudaginn 4. apríl 2011 kl. 15:00
Mættir voru:
Margrét Theodórsdóttir, skólastjóri
Helga Júlía Vilhjálmsdóttir, kennari
Viktoría Gilsdóttir, kennari
Anna Laufey Þórhallsdóttir, ritari
Ragnheiður Hanson, grenndarsamfélagi / foreldrahópi
Kristín Ingvadóttir, foreldri
Níels Adolf Guðmundsson, foreldri
Unnur Agnes Níelsdóttir, nemandi
Sturla Einarsson, nemandi

Fundarritari var Anna Laufey Þórhallsdóttir

1.

Farið var yfir fundargerð 5. fundar

2.

Skóladagatal skólaársins 2011 - 2012

Drög að skóladagatalinu kynnt. Helsta breyting frá núgildandi skólaári: Margrét sagði
frá tillögu kennarafundar um að gera tilraun á næsta skólaári þar sem miðað yrði við að
skipta skólaárinu í þrjár annir í stað fjögurra. Öllum leist vel á þessa breytingu. Farið var
yfir skráningu á skóladagatalinu að öðru leyti og var skóladagatalið 2011 – 2012 síðan
samþykkt samhljóða.
3.

,,Opinn fundur“ = leikhúsferð Tjarnskælinga

Á síðasta fundi skólaráðs var ákveðið að í stað ,,opins fundar“ að þessu sinni yrði
skipulögð leikhúsferð nemenda og fjölskyldna þeirra. Haft var samband við Dóru
Hafsteinsdóttur hjá Þjóðleikhúsinu og hún sendi okkur ágætt tilboð. Það felur í sér
skoðunarferð um Þjóðleikhúsið föstudaginn 6. maí kl. 17:30. Síðan gæti verið valkostur
að fá sér eitthvert snarl í kjölfarið. Leiksýningin „Bjart með köflum“ eftir Ólaf Hauk
Símonarson hefst klukkan 20.00 en leikhúsmiðinn býðst með ágætum afslætti.
Ragnheiður Hanson tók að sér að tala við veitingafólk á Sólon og athuga tilboð í mat.
Öllum leist mjög vel á þetta. Næsta skref verður því að senda út tölvupóst og kanna
þátttöku svo við getum fest miðafjölda.
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4.

Önnur mál.

Umræðupunktar:
Margréti sagði frá árshátíð Tjarnarskóla sem haldin var í Iðnó fimmtudaginn 31. mars.
Hrósaði hún krökkunum fyrir kurteisi og prúðmennsku en allt yfirbragð árshátíðarinnar
var nemendum til mikils sóma. Kennararnir í hópnum voru á því að um hefði verið að
ræða jafnvel bestu árshátíðina og besta kennaragrínið til þessa.
Einhver stemmning hafði skapast meðal eldri nemenda um að panta ,,limosínu“ til þess
að aka nemendum á árshátíðina. Umræður sköpuðust um þetta. Það er auðvitað ekki á
valdi skipuleggenda skólastarfsins að sjá um akstur á staðinn en það komu fram sterkar
skoðanir á að fyrirkomulag af þessu tagi væri ekki við hæfi grunnskólanemenda. Sú
skoðun hefur gilt lengi í skólanum af hálfu kennara. Rætt var um að taka þetta
umræðuefni upp á fundi með foreldrum síðar og fá sjónarmið fleiri foreldra til þess að
leggja línurnar fyrir næsta skólaár.
Kristín kom með spurningu um kröfur um íþróttaföt í íþróttatímum og skyldu um að
nemendur fari í sturtu eftir íþróttatíma. Hún lýsti áhyggjum sínum af því að það væri
ekki gott að nemendur fari mjög sveittir úr tíma út í kulda og frost. Margrét upplýsti að
eftir að íþróttatímarnir voru fluttir í lok skóladagsins hafi nemendur fengið valkost um að
fara í sturtu í íþróttahúsinu eða heima. Það koma alltaf upp tilvik þar sem unglingum
finnst erfitt að berhátta sig fyrir framan aðra. Rætt verður við íþróttakennara um kröfur
um íþróttaföt og skó í kjölfar fundarins og spurningu hvað þetta varðar komið á framfæri.
Ragnheiður spurði um forvarnaumfjöllun í skólanum. Ljóst væri á fréttaflutningi að
kannabisefnanotkun væri að aukast í efri bekkjum grunnskóla. Einnig sagði hún að
sumarið eftir tíunda bekk væri sérstaklega hættulegur tími fyrir unglinga varðandi þetta.
Einnig ræddi hún um eftirlitslaus partí unglinga á framhaldsskólaaldri og fregnir um að
foreldrar framhaldsskólanema keyptu jafnvel vín fyrir unglingana. Margrét upplýsti að
þetta hefði einmitt verið umræðuefni á kennarafundi nýverið og að forvarnaumfjöllun
yrði á dagskrá eftir páskafrí. Sú tímasetning er einmitt með hættur sumartímans í huga.
Þessi fundur var síðasti formlegi fundur skólaársins samkvæmt áætlun í byrjun skólaárs.
Fleira ekki gert, fundi slitið eftir rétt rúmlega klukkustund.

Fylgiskjöl á fundinum:
Dagskrá 6. fundar.
Fundargerð 5. fundar.
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