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Forsetaávarp
„Mér langar að þakka ykkur fyrir vel unnin störf seinustu tvær vikur. Það voru allir virkilega sáttir,
allt starfsfólk.
Steinn talaði við mig og þetta var metaðsókn á opnu húsi frá upphafi skólans.
Takk fyrir þetta.”
Fá flott fólk til að bjóða sig fram
Það þarf að fá flott fólk sem myndi standa sig vel í því, og segja það við fólk og peppa þau að
bjóða sig fram.
Gott ef við höfum yfirsýn yfir hvort það vanti í eitthvað.
Skulum setja upp skjal til að fylla út framboð til að passa að það vanti ekki í neitt.
Kosningar NFMH, kosninganefnd og Skuggakosningar
Við erum búin að setja saman kosningarnefnd, og mun kosningarnefndin, Hrói og Enar funda
með þeim á mánudaginn.
Það þarf að fá fleira fólk til að sækja um og þarf að fá þannig hugsun í skólann að allir geta
myndað sér ráð og ekki vera hrædd við mótframboð.
Hægt er að gera plaggöt og drita þeim á göngum skólans. Birna snillingur hannar það.
Fá fólk í ráð. Pósta þarf í stórfélagið að gefa öllum skyldu að finna fólk til að sækja um sama
framboðið.
Páskaplanið: mála, listaverk og sófar
Páskafrí er frá 24.Mars - 3.Apríl
Miðvikudagurinn 21.Mars verður tæmt NKJ, það þarf að láta fólk vita af því
Það þarf að fá meindýraeiði til að skoða nkj.
Það þarf að setja upp auglýsingu og minna alla á að taka allar eigur úr NKJ.
Tölum við fólkið persónulega sem á sófa í texas og tölum við þau.
Það verður síðan málað á fimmtudeginum og FDöstudeginum, síðan verður málað listaverk um
helgina til mánudags.
Upplýsinga- og regluskjöl fyrir ráðin sem taka við
Almenn upplýsingaskjal fyrir næstu ráð til að gera nemendafélagið betra og koma sér meira inn í
það á betri máta, þetta þarf að koma í lögin. Þetta verður tekið upp á næsta skólafundi.
Katrín hefur reynslu á svona málum og hún setur saman skjal sem verður tilbúið í lok vikunar.
SÍF
SÍF var búin að tala við einnhverjar kjarnastjórnir, varðandi það að auglýsa eitthvað prógram.
Enar var örruglega búin að fá eitthvað varðandi þetta. Uppfært: fékk ekki. Þetta er á vegum
menntastofnanirnar og er til að efla kosningarþáttöku. Enar er búinn að posta á NFMH fb síðuna
um þetta.

Bene
Það verður pantað bene í vikunni og þau verða í gryfjunni og síðan verður líka online hægt.
Kaupa fleiri poka og hafa þá í sómalíu
Miðgarðsormur settur til baka
Búin að því.
Endurskoðun á lögum NFMH
(sjá annað skjal)

