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3. fundur skólanefndar

 

 

Mættir: 

Finnur Beck, Gunnar Þór Gunnarsson fulltrúi
foreldra, Halldóra Guðmundsdótir, Jóhann Ísak
Pétursson fulltrúi kennara, Kolbeinn Óttarson
Proppé, Margrét Friðriksdóttir skólameistari,
Metúsalem Björnsson fulltrúi nemenda, Sigurður
Konráðsson og Ýr Gunnlaugsdóttir.

Forfallaðir:  

Staður: V24   

Tími: Kl. 12:00-13:00 Dags.: 22. október
2013

 

    

 

Nr. Atriði Ábyrgð Tími

  

Finnur Beck stýrði fundi í forföllum Flosa Eiríkssonar,
formanns skólanefndar.  Hann bauð fundarmenn
velkomna og sérstaklega nýjan fulltrúa foreldra,
Gunnar Þór Gunnarsson.

 

FB  

1.       Fjárlagafrumvarp 2014   
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Nr. Atriði Ábyrgð Tími

  

Skólameistari dreifði útprentun á þeim hluta
fjárlagafrumvarps ársins 2014 sem fjallar um
framhaldsskóla.  Jafnframt fór skólameistari ítarlega
yfir þau atriði sem snúa að Menntaskólanum í
Kópavogi.  Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir
að ársnemum fjölgi um 14 og verði 1070.  Þröngt var
nú bekkurinn setinn fyrir og því óljóst hvernig skólinn
á að geta mætt þessum aukna nemendafjölda. 
Lítilsháttar hækkun á fjárframlögum milli ára dugir
engan veginn til að mæta því tapi sem verið hefur á
síðustu árum.   Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að
hætta með verkefnið Nám er vinnandi vegur, sem
gengið hefur mjög vel.  Þetta gæti leitt til þess að
einhverjir sem eru í því úrræði lendi upp á skeri ef
ekki er gert ráð fyrir fjárveitingum vegna þeirra eftir
vorönn 2014 svo þeir megi ljúka námi sínu.  Útlit er
fyrir að sértekjur skerðist verulega.  Skólanefnd lýsir
yfir miklum áhyggjum og telur einsýnt að skerða
verði námsframboð til að koma í veg fyrir tug milljóna
halla á rekstri skólans á næsta ári.

 

MF 45 mín.

2. Bréf frá formanni skólanefndar MA   

  

Formaður skólanefndar MA hefur gert drög að bréfi
til mennta- og menningarmálaráðherra vegna
fjárveitinga til framhaldsskóla.  Skólanefndarmönnum
höfðu borist þessi drög fyrir fundinn.  Skólanefnd
Menntaskólans í Kópavogi tekur undir þau sjónarmið
sem fram koma í drögunum.  Sérstaklega varðandi
launastikuna sem notuð er við fjárlagagerðina. 
Nefndin felur Finni Beck, í forföllum formanns, að
koma þessum sjónarmiðum á framfæri og undirrita
bréf til mennta- og menningarmálaráðherra fyrir hönd
skólanefndar Menntaskólans í Kópavogi.

 

MF 10 mín.

3. Valdagar í MK MF 5 mín.
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Nr. Atriði Ábyrgð Tími

 Þessa vikuna eru valdagar í MK.  Skólameistari gerði
grein fyrir þeim val áföngum sem nemendum standa
til boða á vorönn.  Áfangarnir eru margir og mjög
fjölbreyttir.

  

4. Önnur mál   

 a)      Engin   

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

 

                                                                                  Sigurður Konráðsson

 

                                                                                  ritaði fundargerð

Uppfært fimmtudagur, 31 október 2013 12:51


