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................................................................................................................................................................... 
 

Dagskrá fundar:  

1. Kynnt voru drög að stefnu og helstu verkefnum MMS (sjá meðfylgjandi glærur).  

Fram komu sjónarmið m.a. varðandi eftirfarandi :  

Þörf er fyrir meiri stuðning við innra mat skóla 

Velferðarmál: athuga samstarf við landlækni vegna heilsueflandi skóla 

 Samhæfing á ólíkum þáttum starfseminnar, t.d. varðandi mat, námsgögn, þjónustu og ráðgjöf.  

2. Hlutverk ráðgjafarnefndarinnar. 

Rætt um umboð og stöðu nefndarinnar. Samkvæmt lögum um stofnunina hefur nefndin ekki 

formlegt vald en getur haft áhrif og veitir ráðgjöf á helstu málefnasviðum stofnunarinnar. Rætt að 

meginreglan væri sú að forstjóri setji mál á dagskrá en meðlimir geti einnig óskað eftir umræðu um 

tiltekin málefni. Ályktanir og afstaða nefndarinnar gætu komið fram í fundargerðum, en skrá þarf 

viðfangsefni nefndarinnar og niðurstöður. Ræða þarf frekar hvers konar mál væri æskilegt að taka 

upp.  

Nefndin var sammála um að byrja af krafti og vill ræða málefni með ítarlegri hætti, t.d. með tveimur 

fundum næsta haust. Síðan má meta í framhaldinu hver væri besti farvegur fyrir nefndina. Athuga 

þarf tengsl nefndarinnar við fagráð. Ekki er gert ráð fyrir að sett sé reglugerð um starf nefndarinnar.  

Nefndin óskaði eftir að fá sent efni fyrirfram fyrir fundinn þannig að umræða yrði markvissari. 

Tillaga um fundartíma og efni fyrir næsta fund verði send fljótlega. Efni sem nefnd voru sem 

mögulegt umræðuefni á næstu fundum voru velferðarmál og sjálfstæði kennara og skóla í faglegu 

starfi.  

Næsti fundur: í haust 

Undirskrift/upphafsstafir fundarritara: AG 
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