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Skólastjóri setti fundinn og ræddi markmið og tilgangi með nemendaráði. 
 

1. Skólalóð 
Nemendur ánægðir með nýju leiktækin sem komu í haust. Nemendur segja að þeir vilji 
gervigrasvöll (battavöll) en þau viti að það hefur verið reynt að biðja um hann síðustu ár. 
Nemendur óska eftir því að netin verði löguð á fótboltamörkum og hugsanlega á 
körfuboltaspjöldunum. Nemendur leggja til að einn af boltavöllunum á efra svæði verði 
körfuboltavöllur þ.e. nýjar körfur settar upp og á móti hvor annarri svo hægt sé að spila í 
tveimur liðum. Aðstoðarskólastjóri ætlar að skoða þessi mál. 
Vinaliðaverkefnið einnig rætt, nemendur ánægðir með verkefnið og leikina. Einnig pókó 
og leikina sem voru málaðir á lóðina við skólabyrjun. 
 

2. Skólareglur 
Rætt um nokkrar grunnreglur í skólanum t.d. nemendur eiga það til að hlaupa á 
göngunum. Nemendur telja að það þurfi að fara yfir reglurnar en stundum hlaupa 
nemendur ef þeir eru seinir. Nemendur komu með hugmynd um að setja fótspor á 
gangana og stigann sem minna nemendur á að ganga og einnig að ganga hægra megin. 

 
3. Matarmál 

Skólastjóri minnir á matarsóunarátakið sem hefst í dag og verður út vikuna. Mikið hent af 
mat á hverjum degi eftir hádegismat. Nemandi kom með þá hugmynd um að vera með 
hænur, það væri hægt að gefa þeim afganga og fá jafnvel egg. Nemendur eru spenntir 
fyrir verðlaununum sem er kaka fyrir bekkinn sem stendur sig best í átakinu. 
Fulltrúar í nemendaráði ætla að minna bekkjarfélaga sína á átakið og biðja stýrur um að 
minna kennara á það líka. Þær segjast ætla að gera það. 



Skólastjóri ræðir um möguleikann að nemendur fái að velja matseðilinn eina viku eftir 
áramót. Nemendur taka vel í þessa hugmynd og ákveðið er að taka þetta fyrir á næsta 
fundi sem verður í janúar. 

 
4. Ýmis mál 

Nemandi spyr hvort það sé hægt að leyfa bekkjunum að fá verðlaun sem felast í því að 
fara inn á sal og horfa á bíómynd. 
 
Næsti fundur verður um miðjan janúar. 
 

 
Ekki fleira rætt, fundi slitið. 
 
 
 
 
 


