Skólafundur 22.2.18
Fundur settur 22.2.18
Allir mættir úr stjórn, Nökkvi og Nikulás fara snemma

Fundarmál:
1.Niðurstöður skólaþings - hvernig bætum við það sem má bæta?
2.M.a. Gera fjármálayfirlit aðgengilegt öllum?
3.Kynning - Birna og Hrói:
4.Grunnskólaferðir
5.Tölvupóstar fyrir leikritið
6.Síminn Pay, skólakort
7.Skuggakosningar fimmtudaginn 12. Apríl?
8.Boð á tónlistar-uppistandssýningu:
9.Punktar frá Kára:
10.Annað:
11.Hugmynd fyrir næsta fund:

1.Niðurstöður skólaþings - hvernig bætum við það sem má bæta?
Slæmar niðurstöður úr skólaþingi, aðalega í félagsmálum. Hópstjórar úr þeim hópum sem voru
með félagslíf voru ósatt með fundargerð ritara og þáttöku einstaklinga í hópnum sjálfum.
Nokkrir punktar sem komu úr þinginu var að nemendum finnst félagslífið óáhugavert / vita ekki
af viðburðum, Hvernig væri hægt að ná til þeirra nemenda?
Ein hugmynd var að setja upp skjá til að auglýsa félagi, eins og skólinn er með.
Hugmynd sem Kári kom með var að mynda ráð eða embætti sem ætti að eigna sér það verkefni
að koma fréttum og viðburðum saman. (Fréttaráð eða eitthvað slíkt)
Watchbox er einnhver skjár sem hægt væri að setja upp til að bæta upplýsingarflæði. Katrín og
Óðinn geta sent póst á félagsmiðstöðina þeirra til að fá fleiri upplýsingar.
(https://watchboxapp.com/)
Önnur hugmynd var að hafa “allir ekki á sínu borði dag” en okkur finnst það vera hugmynd sem
mun ekki virka á neinn hátt.
Hægt væri að hafa kannanir, gert til að fólk gæti svarað um hvernig þau myndu vilja bæta
félgaið og hvernig.
2.M.a. Gera fjármálayfirlit aðgengilegt öllum?
Er hægt að gera fjármálin opinber og alltaf uppfæra skjalið. Það þarf að setja upp tillögu af
framkvæmd að því máli fyrir næsta skólafund. Þarf að skoða það betur í meiri smáatriðum þegar
nær dregur.

3.Kynning - Birna og Hrói:
Birna og Hrói hittast í sömu viku og fundurinn og skipuleggja aðra kynningu sem fer öðruvísi
fram þar sem krakkarnir hafa öll fengið sömu kynningu í grunnskólunum.
4.Grunnskólaferðir
Það gengur vel og margir skólar eru enn að bætast við. Aðalkrítíkin er að þetta er of lengi svo
það þarf að bæta það. Allir þurfa að vera meðvituð um að halda sig við í kringum 20.mín.
5.Tölvupóstar fyrir leikritið
Senda allsherjarpóst fyrir leikritið. Senda líka fyrir Beneventum.
Nökkvi sendir kannski á Helga í GO.
6.Síminn Pay, skólakort
já ef við megum það, nökkvi tjékkar á pabba sínum.
7.Skuggakosningar fimmtudaginn 12. Apríl?:
Skuggakosningarnar eru í sömu viku og NFMH kosningarnar. Til að skapa ekki rugling þarf að
færa nfmh kosningarnar.
Ef fært er kosningarvikuna um viku þá þarf að færa líka útvarpsvikuna. Óðríkur er með
lagasmíðakepnina á þriðjudeginu, það þarf að tjékka á þeim hvort þau væru til í að halda
keppnina vikuna á undan. Stjórnarskiptargrillið verður líka fært um viku og verður miðvikudaginn
eftir það.
8.Boð á tónlistar-uppistandssýningu:
Kári Viðarson sendi töluvpóst á Enar að bjóða þeim á sýningu í Tjarnarbíó 21, en sá það ekki
fyrr en sýningin var búin. En alltilagi, skrítið að senda út boð daginn fyrir sýninguna.
9.Punktar frá Kára:
Umhverfisráð kom í tíma í dag og skrapaði niður tyggjó en notuðu einnota plast hanska og setti
tyggjóið í plastpoka, ekki alveg í anda umhverfisráðs.
10.Annað:
Gettu betur keppnin á föstudaginn í næstu viku á móti MR.
Stjórn þarf að mæta og taka vini sína með, 70 miðar í boði.
Síðan er Morfís á móti ML, annað hvort hérna eða á Laugarvatni, það kemur í ljós á næstunni.

11.Hugmynd fyrir næsta fund:
Ræða ráð og tilgang þeirra, fara yfir ráðin og sjá hvað hægt er að bæta.
Gera drög að lögum fyrir næsta skólafund.

Það sem þarf að gera:
Óðinn og Katrín skoða watchbox mál í gömlu félagsmiðstöðinni sinni.
Birna og Hrói gera nýja kynningu fyrir opna húsið.
Nökkvi heyri í helga Go varðandi fjölpóst fyrir Bene og Leikritið.
Nökkvi tjékkar á pabba sínum varðandi lögmál Síminn Pay með tillit til Vodefone samning.
(Það þarf að láta nökkva vita hann fór snemma af fundinum.)
Tala við Óðrík hvort hægt væri að færa lagasmíðakepnina, ef það er vesen þá er í lagi að það
sé á sama tíma og það er núna.
Skólafundarmál: Gera drög að verkskipulagi milli ára, í samvinnu við Hrafnkel. Gera drög að
lögum varðandi opinber fjármál.

