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Skólaráðsfundur í Víkurskóla 08.12 2022 

Fundarstaður: Víkurskóli. Mættir eru: Björn Vignir Ingason fulltrúi nemenda, Olof Johann Ísólfur Karlsson 

fulltrúi nemenda, Þuríður Lilja Valtýsdóttir kennari, Helga Halldórsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags, Sif 

Hauksdóttir, grunnskólakennari, Stefán Daníel Kristjánsson stuðningsfulltrúi, Bergný Ösp Sigurðardóttir 

fulltrúi foreldra og Elín Einarssóttir, skólastjóri sem stýrði fundi. Sif Hauksdóttir skrifaði fundargerð. 

Dagskrá 

Elín byrjaði fundinn á því að fara yfir starfsáætlun Skólaráðs.  

1. Endurskoðun á umbótaáætlun Víkurskóla vegna ytra mats kynnt.  

Umbótaáætlun Víkurskóla er unnin í framhaldi af ytra mati Menntamálastofnunar sem unnið var í 

mars 2021. Elín fór yfir stöðuna á umbótaáætlunni  og sést þar að heilmikið hefur verið gert til að 

bæta enn frekar skólastarfið. Byrjuð er vinna við allflesta þætti sem komu fram.  

Endurmatið hefur jafnframt verið sent  til Menntamálastofnunar og Mýrdalshrepps. 

Menntamálastofnun hefur sent inn jákvæð viðbrögð við áætluninni en ekki hefur borist viðbragð 

frá sveitarfélaginu þegar þessi fundargerð er rituð.  Endurskoðun fer aftur fram að ári liðnu.  

2. Húsnæði Víkurskóla 

Húsnæðið er komið til ára sinna og þarfnast úrbóta. Elín hefur óskað eftir því við sveitarstjórn að 

keypt verði húsgögn í eina yngri barna stofuna, endurnýjuð verði gólf á snyrtingum og þvagskálar 

verði teknar út og í framhaldi af því yrðu salerni gerð kynlaus.  

Hafist verður handa við að endurnýja glugga á vestur og suðurhlið skólans og lagað undirlag á 

skólalóð. Auk þess þarf að endurnýja bókasafnstölvuna.  

3. Skólareglur Víkurskóla –endurskoðun (ath ekki farið fram enn) 

Létt umræða um skólareglurnar. – Yfirfarnar skólareglur eru á teikniborðinu.  

Önnur mál 

Engin önnur mál 

Fundi slitið kl. 16:55 

Næsti fundur er í febrúar og þá er stjórn foreldrafélagsins boðin á fundinn og kynnt verður m.a. 

námsmat Víkurskóla.  
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