Stjórnarfundur
Fundur settur 8.2.2018 16:20 (Kári mætti 16:26)
Mál á dagskrá:
1. Nóbel
1.5. Næsti skólafundur
1.5 (b) Lagnó
2. Skólaþing miðvikudaginn 14.
3. Opið hús (fólk úr Stjórn + fleiri)
4. Sófar
5. Árshátíð (15. feb!!
6. Dýrar hugmyndir til að framkvæma
8. Færa fund í næstu viku eða sleppa?
9. Páskaplanið, sófar og mála
Nuddarar eru ekki mætt, fyrsta skipti.

1. Nóbel.
a. Þurfum að finna einstaklinga til að bjóða starf sem kennara.
Þetta er listi yfir fólk, sem við munum senda á Nóbel námsbúðir.

Birna Særós - líffræði
Snædís Björnsdóttir - íslenska
Auðunn Orri Elvarsson -stærðfræði
Vífill Harðarson - Efnafræði/stæ/IB?
Magnús Thorlacius - líffræði
Bjarki Gönn - stærðfræði
Jónatan Victor - saga
Sindri Már Fannarsson- saga
Kristinn Már Bjarnason - náttúrufræði (m.a. eðlisfræði)
Arnar Skarphéðinsson - saga, spænska
Díana rós Breckmann- íslenska
Flóki Larsen - íslenska
Melkorka Gunborg - ísl/enska
Hólmfríður Hafðliðadóttir- ísl
Ásdís sól - franska
María Ása - franska
Líba - ítalska
Dima - enska

Kári Arnarsson - danska
Valgerður - danska
Flóki Larsen - danska
Katrín - sálfræði 100
Anna Kristín - líffræði
Dagmar Linda - Íslenska
Lilja Guðrún Stefáns - félagsfræði
Vífill harðarsson, IB Stærðfræði
Magnús Thorlacius, Lífffræði
Kristinn már bjarnarsson, jarðfræði, stærtðfræði, saga, efnafræði, eðlisfræði
Ásdís Sól , Íslenska
Skjöldur berg Hlynsson, stærðfræði, Eðlisfræði
Stephania Adriana Vasi, Spænska
Ísabella Lena, Danska
Anna Eva, Franska, Íslenska
Jakob Van Oosterhout, hvað sem er (semi dúx)
Katrín Sigríður, Sálfræði 100
Tómas Ken Magnússon, Stærðfræði
1.5
Næsti Skólafundur
Eftir gott ár verður uppskeruhátíð á skólafundinum. Þar sem við ætlum að nota pítsuveisluna
samninginn okkar með Dominos. Einnig ætlum við að fá Bubba Morthens til að taka 3 lög.
Nökkvi er að ræða við umboðsmann hans.
1.5b Lagnó
Stjórn ætlar að hjálpa að stimpla á kort og að skreyta fyrir árshátíðina.
2. Skólaþing
Það þarf að finna hópastjóra fyrir skólaþingið, annað hvort taka það á okkur eða finna fólk fyrir
það. Það þarf 9 Hópstjóra.
Umræðurnar sem verða tekin upp á skólafundinum eru:
a.Umhverfið í Mh
b.Stuðningur við félagstörf frá skólanum
c.Samræmt Námsmatskerfi Punktar til að taka upp á skólaþinginu:
Bygging skóladagsins. 3 ára kerfið. Vinna með skóla + full stundarskrá. Hver er ástæðan fyrir
dvínandi aðsókn fyrir MH? Afnot af húsnæði. Hvernig Eldri Kór hefur aðgang af öllu svæðinu, á
meðan að við hin fáum ekki afnot af nánast neinu?
(Kári mun ekki hvetja litlu systkyni sín á að fara í MH)

3. Opið Hús (Fólk úr stjórn + fleiri)
Það er opið hús 1.mars. Stjórn þarf að sjá um það. 10.Bekkingar mæta og þarf að setja upp
prógram sem fer með þau um skólann. Plönum það á næsta skólafundi.
4. Sófar
Í páskafríinu verður sett upp sófana. Stjórn þarf að mæta og taka NKJ í gegn og síðan verður
málað. Síðan þarf að færa alla sófana inn. Fólk sem hefur áhuga að gera listaverk kemur síðan
og málar. Förum yfir það á stjórnarfundi þegar nær dregur. Það þarf að fylla inn í það verkið eftir
styrmi á hliðarveggnum. Ákveðum dagsetningu þegar nær dregur. Laugardagur 1. Í fríinu þá
tökum við til. Síðan daga eftir það koma málarar og listamenn.
5. Árshátíð
Árshátíð verður haldin næsta fimmt. Það verður hjálpað til við að setja upp. Það eru tvær
árshátíðir á sama tíma, hjá MS og MR. Budgetið er komið upp í 50k. Herbert Guðmundsson
mætir. Það verður 80’s þema, og matur verður frá Vinyl eða Mandí.
6. Dýrir hlutir til að framkvæma.
Hugmyndir:
Dróni
Erlendur Artist
MH - MR Ball, plana fund með MR í næstu viku. Auglýsing í strætóskýli. 5 skilti í viku á 200k
7. Færum næsta fund yfir á Mánudaginn. Eftir skóla.
Fundi slitið 17:45

