Fundargerð stjórnar Skólaskrifstofu Austurlands b/s 61.
stjórnarfundur.
Stjórnarfundur var haldinn í stjórn Skólaskrifstofu Austurlands þann 23. nóvember 2006, í
Hermes á Reyðarfirði. Fundurinn var fyrsti fundur nýrrar stjórnar og hófst hann kl. 16:30.
Mætt voru:
Svanhvít Aradóttir, Þráinn Lárusson, Einar Bj. Kristbergsson, Halldóra Dröfn
Hafþórsdóttir og Páll Baldursson. Auk þess sat fundinn Sigurbjörn Marinósson
forstöðumaður.
Dagskrá:
1.
Stjórn skiptir með sér verkum.
2. Kynning á starfsemi SKA.
3. Önnur mál.
1.

Stjórn skiptir með sér verkum.
Svanhvít, sem kosin var formaður á síðasta aðalfundi, gerði tillögu um Þráinn
Lárusson sem varaformann og Halldóru Dröfn sem ritara. Það var samþykkt
samhljóða.

2.

Kynning á starfsemi SKA.
Sigurbjörn bauð fundarmenn velkomna og sagði frá því að þetta væri í fyrsta skipti
sem algerlega hefði verið skipt um stjórn á aðalfundi. Hann afhenti fundarmönnum
samninginn um Skólaskrifstofu Austurlands og fór yfir hann. Hann sagði frá húsinu,
að byggðasamlagið ætti það skuldlaust. Hann sagði að húsið væri mjög gott en mætti
ekki vera minna fyrir starfsemina. Öll tölvugögn eru hýst hjá Tölvusmiðjunni og geta
því starfsmenn unnið heima þegar það hentar.
Stöðugildin eru auk forstöðumanns:
1,5 stöðugildi sálfræðingar, kennsluráðgjafar eru í tæpum 3 stöðugildum,
talmeinafræðingur í 20% stöðugildi og skrifstofumaður í 60%. Skólaskrifstofan hefur
milligöngu um að útvega námsráðgjafa þar sem þess er þörf.
Skrifstofan vinnur eftir tilvísanakerfi. Starfsfólkið raðar verkefnum niður á
teymisfundum. Sálfræðingar og kennsluráðgjafar fara út í skólana og síðan er
niðurstöðum skilað í skólunum.
Eftir áramót fara kennsluráðgjafar út í skólana og kynna hvaða þætti er boðið upp á í
þjónustunni.
Fundarmenn ræddu mikilvægi þess að starfsemi skrifstofunnar væri ekki síður
fyrirbyggjandi.
Rætt var um hlutverk hennar, hlutverk skólans, foreldra o.fl.
Stjórn SKA þarf að velta fyrir sér hvert hennar hlutverk á að vera í framtíðinni.
Sigurbjörn sagði frá því að starfsmenn SKA ætli að heimsækja fræðslu- og
skólanefndir sveitarfélaganna. Skrifstofan hefur staðið fyrir endur- og
símenntunarnámskeiðum, aðallega sumarnámskeið. Þau eru fjármögnuð m. styrkjum
og þátttökugjöldum. Um 250 kennarar sóttu námskeið sl. sumar. Nú þegar er farið
að undirbúa námskeið á næsta ári.
Svanhvít hafði orð á því að nauðsynlegt væri að hafa annan fund hjá stjórninni á
næstunni, e.k. vinnufund.

3.

Önnur mál.

a)

Fundartími.
Sigurbjörn innti fundarmenn eftir því hvaða fundartími hentaði best. Fimmtudagar
eru æskilegastir, á bilinu þrjú til fjögur.
Fulltrúi skólastjóra.
Fulltrúi skólastjóra á seturétt á fundum. Sigurbjörn ætlar að senda þeim erindi svo
þeir geti sent sinn fulltrúa.
Grunnskólaskýrsla 2006.
Samband ísl. sveitarfélaga er búið að gefa hana út. Sigurbjörn mæltist til að stjórnin
kynnti sér hana.
Grunnskólalögin.
Forstöðumaður vakti athygli á breytingum sem verða á þeim um áramótin.

b)
c)
d)

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 17:40.
Fundargerð ritaði Halldóra Dröfn.
Halldóra D. Hafþórsdóttir (sign)
Páll Baldursson (sign)
Svanhvít Aradóttir (sign)
Þráinn Lárusson (sign)
Einar Björn Kristbergsson (sign)
Sigurbjörn Marinósson (sign)

