
Skólaráðsfundur í Skóla Ísaks Jónssonar fimmtudaginn 15. október 2015 kl 08:40 í stofu 8. 

Mætt: Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Margrét Björk Kristinsdóttir, Aðalsteinn Sigurðsson , Erla Sif 

Leósdóttir og Þóra Elísabet Kjeld, 

1. Skólaráð kynnt 

Sigríður Anna kynnti lauslega nýtt Skólaráð Ísaksskóla.    

Í því eru:  

 

Sigríður Anna Guðjónsdóttir, skólastjóri 

Þóra Elísabet Kjeld, fulltrúi kennara 

Matthías Guðmundsson, fulltrúi kennara  

Þröstur Gunnar Sigvaldason, fulltrúi starfsmanna 

Margrét Björk Kristinsdóttir (mamma Aleksanders Snæs 8 ára HTH) 

Aðalsteinn Sigurðsson (pabbi Amöndu Brákar í 6 ára HÞ) 

Gunnhildur Óskarsdóttir (fulltrúi grenndarsamfélagsins)  

Erla Sif Leósdóttir (fulltrúi nemenda, 8 ára HTH) 

 

Varamenn: 

Hugrún Tanja Haraldsdóttir, fulltrúi kennara 

Sunna Jónina Sigurðardóttir (mamma Stefáns Ísaks í 6 ára HKJ) 

G. Rósa Eyvindardóttir (mamma Eldeyjar Gígju í 6 ára HK og Braga Bergþórs í 5 ára EÁK) 

2. Skólaárið 2015- 2016 

Ráðið mun hittast kl. 8:40 í vetur á mismunandi dögum. Ekki er nauðsynlegt nema eitthvað 

sérstakt komi upp að funda oftar en 5-6 sinnum á ári. 

Sigríður Anna kynnti rekstur skólans og fór yfir síðustu 14 ár.  Vantar uppgjör frá árinu 2002. 

Ernst & Young sjá um bókhaldið.   

Tæpar 1.700.000 kr. fara í leigu á mánuði.  Eftir 15 ár er vonandi hægt að kaupa skólann aftur. 

Í 2 ár er skólinn búinn að skila góðum rekstrarafgangi og staðan sú að tekjur eru meiri en 

kostnaður.   

3. Þjónustusamningur við Reykjavíkurborg vegna grunnskóla 

Stendur til að gera þjónustusamning við borgina. 

Sigríður fór í undanfara aðeins yfir rekstur skólans. Þóra bað um útskýringar á því hvernig fjöldi 

nemenda per. starfsmann er reiknaður. Sigríður Anna fór yfir það.  Ekki sundurgreint eins og er í 

töflu samkvæmt ársreikning, þ.e.a.s. fagmenntaðir, stuðningsaðilar o.fl.. 

Sigríður Anna fór yfir fjölda nemenda við skólann frá árinu 2002.  Hún benti á að stundum þyrfti 

að bæta við mannskap þegar líða tekur á veturinn þar sem stundum koma upp vandamál hjá 

nemendum sem þarf að bregðast við.   

Sigríður Anna fór yfir fjölda nemenda og benti á fjölgun í 6, 7 og 8 ára.  Hins vegar fækkun í 9 ára 

og færri teknir inn í 5 ára.  Hún fór líka fyrir fjölda starfsmanna en þar er líka fjölgun í takt við fleiri 

nemendur. 



Sigríður Anna útskýrði að það væri þak á fjölda nemenda í Reykjavík í nýja þjónustusamningi er  

161 nemendagildi. 

  

 

4. Fulltrúi nemenda 

Erla Sif fulltrúi nemenda kom í heimsókn og kynnti sig og aðrir ráðsmeðlimir kynntu sig líka. 

 

5. Frístundaheimili Ísaksskóla – Næsta baráttumál við borgina 

Sigríður útskýrði að Ísaksskóli fengi ekki greitt aukalega fyrir að vera með frístundarheimili.  Aðrir 

skólar hljóta fá það og því mun hún kynna sé málin næstu mánuði og sækja  þessa leiðréttingu 

fyrir hönd skólans. 

 

6. Önnur mál 

Niðurstöður lesskimunar árið 2015.  84% nemenda við Ísaksskóla geta lesið sér til gagns. 
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