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14. fundur skólanefndar

 

 

Mættir: 

Flosi Eiríksson, Halldóra Guðmundsdóttir,  Jóhann Ísak Pétursson f
Margrét Friðriksdóttir skólameistari, Þóra Elfa Björnsson, Hilma Fr
nemenda og Andrés Pétursson. Þar að auki tók Finnur Beck þátt í fu
síma.

Forfallaðir: Guðrún Möller fulltrúi foreldra og Kolbeinn Óttarsson Proppé boðuð
forföll.                                                                                                           

Staður: Þjónarými   

Tími: Kl. 12:00-13:00 Dags.: 4. nóvember 2015  

    

 

Nr. Atriði Ábyrgð Tími

  

Flosi Eiríksson formaður setti fundinn.

FE  

1.       Niu mánaða rekstrarstaða MK MF 20 mín.

 Skólameistari fór yfir stöðuna. Staðan ekki góð.
Stefnir í töluverðan halla. Launaliðurinn
hefðbundin dagvinna  hækkað mikið. Gæti orðið
50 milljónir. Búið að biðja um fund með
ráðuneytinu og mun formaður fara með. Ekki
verið að auka stöðugildi, 4 kennarar hættu í
sumar en eingöngu ráðið 1,8 stöðugildi í staðin.
Umræða um einstaka liði. Rætt um erlent
samstarf og gildi þess. Styrkir á móti þeim
kostnaði. Einkum raungreinakennarar farið út í ár.

  

2. Fjárlagafrumvarpið 2016 MF 15 mín.

 Skólameistari dreifði ljósriti úr fjárlögum 2016. Þar
kemur fram að MK fái 1.090,3 til rekstur á næsta
ári. Þetta er um 10% aukning frá 2015. Þrátt fyrir
þessa hækkun er erfitt að sjá að reksturinn gangi
upp. Umræða um rekstur skóla og innritun
nemenda. Einnig rætt um kostnað við eintaka
nemendur sérstaklega um hlutfall
verknámsnemenda við skólann. Skólanefnd
þakkar fyrir veittar upplýsingar í lið 1 og 2 og lýsir
yfir áhyggjum yfir þessari stöðu.
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Nr. Atriði Ábyrgð Tími

3. Endurskoðaðar skólareglur MK MF 15 mín.

 Skólameistari dreifði drögum af nýjum
skólareglum til kynningar.  Skólameistari sagði frá
tilurð þessara reglna vegna námsskrárkrafna frá
ráðuneytinu. Búið að kynna og ræða á
kennarafundi. Meðferð ágreinismála er nýr kafli.
Skólanefndin er ánægð með þessi drög.Verður
unnið áfram m.a. í skólaráði og síðan lagt aftur
fyrir skólanefndina.

  

4. Spjaldtölvuvæðing MK MF 5 mín.

5 Allir nemendur á mið- og efrastigi í grunnskólum
Kópavogs munu vinna með spjaldtölvur á næstu
misserum. Samið við Apple um 50 spjaldtölvur
fyrir MK. Kennarar í MK hafa val að nýta sér
þessi tæki. Þróunarverkefni næstu 2 ár í gangi
núna varðandi innleiðingu spjaldtölva. Búið að
ráða verkefnastjóra Írisi Mjöll Ólafsdóttur.
Umræða um stafræn kennslugögn. Ekki mikið
úrval en menntamálastofnun og aðrir útgefendur
eru að taka við sér.

  

5. Önnur mál  5 mín

 Hilma sagði frá félagslífi nemenda. Gengur vel.   

 Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:00 FE  

 

 

                                                                                  Andrés Pétursson

 

                                                                                  ritaði fundargerð

Uppfært mánudagur, 09 nóvember 2015 14:18


