21. fundur

31.10.2018

21. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd haldinn Strandgötu
38, 30. ágúst 2018
og hófst hann kl. 17:30.

Fundinn sátu:
Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), Nancy Rut Helgaóttir (NRH), Jenný Lára
Magnadóttir (JLM) og Sigurður Örn Leósson (SÖL).
Fundargerð ritaði: Eva Dögg Jóhannesdóttir, Formaður
Formaður bauð fundarmenn velkomna en sérstaklega nýráðin skólastjóra
Tálknafjarðarskóla.
Dagskrá:
1. Fulltrúi kennara - 1808026
Kosning fulltrúa kennara hefur ekki farið fram og er því Elísabet Kjartansdóttir fulltrúi
kennara enn sem komið er. Kosning mun fara fram á kennarafundi þann 4. september
nk.
2. Íþrótta- og tómstundafulltrúi: Starf - 1808027

Páll Vilhjálmsson íþrótta- og tómstundafulltrúi Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps
gat ekki setið fundinn en sendi nefndinni erindi þar sem farið var yfir starf hans.
Íþróttaskólinn er að hefjast en enn vantar einn kennara og mun skólastjóri leysa málið
með íþróttafulltrúa. Einnig óskar íþrótta- og tómstundafulltrúi eftir aðstöðu hjá
sveitarfélaginu til að hafa viðveru í Tálknafirði einu sinni í viku. Verður honum veitt
aðstaða í Tálknafjarðarskóla.
3. Skólanámsskrá: Tálknafjarðarsóla 2018-2019 - 1808028
Tekin var fyrir starfsáætlun Tálknafjarðarskóla sem inniheldur skóladagatal og
skólanámskrá skólans. Rætt var að útbúa einnig sérstakt skóladagatal fyrir
tónlistaskólann sem skólastjóri tók vel í.
Tekið hefur verið upp nýtt námsblokkakerfi í skólanum sem einkennist af áherslu á
ákveðið fag í eina til tvær vikur í senn. Grunnfögin; stærðfræði, íslenska og enska eru þó
kennd jafnt yfir allar vikur.
4. Starfsáætlun: Tálknafjarðarskóla 2018-2019 - 1808029
Tekin var fyrir starfsáætlun Tálknafjarðarskóla sem inniheldur skóladagatal og
skólanámskrá skólans. Rætt var að útbúa einnig sérstakt skóladagatal fyrir
tónlistaskólann sem skólastjóri tók vel í.
Tekið hefur verið upp nýtt námsblokkakerfi í skólanum sem einkennist af áherslu á
ákveðið fag í eina til tvær vikur í senn. Grunnfögin; stærðfræði, íslenska og enska eru þó
kennd jafnt yfir allar vikur.
5. Skóladagatal: Tálknafjarðarskóla 2018-2019 - 1808030
Farið var yfir skóladagatalið verður tekið fyrir á næsta fundi.
6. Skólasetning: Tálknafjarðarskóla 2018 - 1808031
Tálknafjarðarskóli var settur 21. ágúst sl. í Tálknafjarðarkirkju. Ræddar voru
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breytingar á fyrirkomulagi skólasetningar í framtíðinni og yrðu með öðrum hætti
næsta haust.
7. Foreldrafélag: - 1808032
Aðalfundur verður haldinn fyrir lok september þar sem kosið verður í stjórn. Fræðslu-,
menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefnd hvetur foreldra barna í Tálknafjarðarskóla að
bjóða fram til setu í stjórn Foreldrafélagsins á aðalfundi sem auglýstur verður von
bráðar.
8. Nemendafélag: - 1808033
Rætt var um að koma á nemandafélagi í Tálnafjarðarskóla þar sem fulltrúar yrðu
kosnir af samnemendum í lýðræðislegum kosningum.
9. Sérfræðiþjónusta: við Tálknafjarðarhrepp - 1808037
Rætt var samstarf við Tröppu varðandi sérfræðiráðgjöf og talþjálfun. Þörf skólans
liggur í talþjálfun en ekki þykir þörf á sérstakri ráðgjöf varðandi önnur mál er lúta að
starfi skólans. Það er því álit nefndarinnar að óskað verði eingöngu eftir samningi um
talþjálfun við Tröppu.
10. Fundartímar:Fræðslu-,menningar-,íþrótta og æskulýðsnefndar - 1808035
Rætt var að setja fastann fundartíma nefndarinnar einu sinni í mánuði. Fundartími
nefndarinnar yrði því fastur síðasta þriðjudag hvers mánaðar kl. 17:30.
11. Upplýsingagjöf: skólastjóra - 1808036
Skólastarf fór vel af stað og tilfinning skólastjóra er sú að bæði börn og kennarar séu
ánægð.
Lítið er til af verkfærum fyrir verklega kennslu sem verður bætt hægt og rólega í
framtíðinni. Mikilvægt er að koma smíðastofu eða verkstæði á laggirnar. Mjög
mikilvægt er að efla verlega þætti í skólastarfinu.

Vegna misskilnings var varamaður E lista ekki boðaður til fundarins og því
mun formaður leggja fundargerð þessa fundar fyrir á 22.fundi nefndarinnar.
Þar mun nefndarfólki og áheyrnafulltrúum gefast tækifæri til að fjalla um þau
mál sem tekin voru fyrir á 21.fundi nefndarinnar.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:00.
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