
Skólaráðsfundur Mánudag 3. desember 2018 Kl. 16:15 

Mættir: Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri, fulltrúar foreldra: Ólöf Kristín Sívertsen og Kristín Ásta 

Ólafsdóttir, fulltrúar kennara: Sigríður Halldórsdóttir og Guðrún I. Stefánsdóttir, fulltrúi annarra 

starfsmanna: Erla Björnsdóttir, fulltrúi grenndarsamfélags: Jóhanna Lilja Hjörleifsdóttir. Fulltrúar 

nemenda: Elfa Sif Hlynsdóttir og Kolbrún Jónsdóttir. 

 

Dagskrá fundar: 

1. Kynning á fjárhagsáætlun 2019 - Jóhanna kynnir fjárhagsáætlun Lágafellsskóla , 

Höfðabergs og Frístundar fyrir árið 2019. Farið er yfir hverja áætlun fyrir sig og er 

hækkun í þeim öllum, meðal annars vegna kjarasamninga sem og annarra einstakra 

liða. Fjárhagsáætlun 2019 hljóðar upp á 1.314.378.684 kr. fyrir Lágafellsskóla, 

Höfðaberg og Frístundsel skólans sem er hækkun um 72.027.362 kr. frá áætlun ársins 

2018. 

2. Snemmtæk íhlutun – kynning á þróunarverkefni í leikskólum Mosfellsbæjar - 

Þróunarverkefni í leikskólum Mosfellsbæjar, Snemmtæk íhlutun með áherslu á 

málþroska og læsi, sem er samstarfsverkefni Menntamálastofnunar og 

Mosfellsbæjar. Tveggja ára þróunarverkefni og taka allir leikskólar Mosfellsbæjar þátt 

í því.  

3. Tillaga um breytingu á skóladagatali leikskóla 18. janúar - Jóhanna leggur til breytingu 

á skóladagatali leikskólans. Föstudaginn 18. janúar verður starfsdagur frá kl. 12:00 

þar sem leikskólastarfsmenn munu fá kynningu á þróunarverkefninu Snemmtæk 

íhlutun með áherslu á málþroska og læsi . Breytingin samþykkt. 

4. Handbók skólaráðs - Verður rætt á næsta skólaráðsfundi þann 28. janúar. 

5. Bréf ráðuneytis vegna ytra mats - Bréf hefur borist frá Menntamálaráðuneyti með 

staðfestingu um að það hafi móttekið upplýsingar um framkvæmd umbótaáætlunar 

vegna ytra mats sem fram fór 2016 og var það sýnt skólaráðinu. 

6. Lesfiminiðurstöður frá september - Lágafellsskóli kom mjög vel út í lesfimiprófunum 

MMS í september og er skólinn yfir landsmeðaltali í öllum árgöngum.  

7. Niðurstöður samræmdra prófa í 4. og 7. bekk – Niðurstöður kynntar. Í 7. bekk eru 

nemendur yfir landsmeðaltali í íslensku. Í stærðfræði eru skólinn einnig yfir 

landsmeðaltali en raðtala þó lægri en þegar nemendur voru í 4. bekk. Í íslensku í 4. 

bekk er skólinn við landsviðmið en er undir þeim í stærðfræði. Farið hefur verið yfir 

það með fagstjóra og kennurum hvernig verður brugðist við. 

8. Höfðaberg – leikskóladeildir – Leikskólinn Hulduberg mun nýta eina stofu í 

Höfðabergi, að hluta til, sem eins konar“ útistofu“ fyrir fjögurra ára börn á vorönn.  

9. Önnur mál 

 Vinaliðaverkefninu hrósað. Spurt hvort hægt væri að færa þetta verkefni yfir í 

Höfðaberg. 

 Jólaball í unglingadeild verður 19. desember 

 Leiklistavalið er farið af stað. Verið er að skoða hvaða leikrit verður sett upp.  

 

Fundi slitið kl. 18:00 
Fundarritari: Sigríður Halldórsdóttir 


