
 

 
Opinn fundur með stjórnendum skólans, stjórnendum 

NFFG. leikfélagsins og nemendum skólans 
haldinn í Urðarbrunni miðvikudaginn 17. febrúar 2016. 

 
Kristinn Þorsteinsson skólameistari setti fundinn og bauð nemendur velkomna.  
 
Að þessu sinni snerist fundurinn fyrst og fremst um árshátíðarvikuna, imbrudaga og 
fleira sem stjórn nemendafélagsins kynnti. 
 
Imbrudagar 
Kennararnir Fríða Gylfadóttir og Tinna Ösp Arnardóttir kynntu imbrudagana og 
þemað Hollywood. Fram kom að búið er að stofna síðu á Facebook og munu 
nemendur geta skráð sig rafrænt á viðburði. Skráning hefst á morgun. 
 
Leikfélagið 
Örn Gauti Jóhannsson kynnti söngleikinn South Park sem leikfélagið mun frumsýna á 
árshátíðardaginn, 24.febrúar n.k. Sérstakt kynningarmyndband var sýnt. 
 
NFFG 
Páll Marís Pálsson forseti NFFG fór yfir dagskrá næstu vikna. Í hönd fer 
árshátíðarvikan, skíðaferð er fyrirhuguð í byrjun mars svo og verður Laser Tag í 
skólahúsnæðinu. Árshátíðin kynnt með sérstöku myndbandi. 
 
Kormákur Sigurðarson sagði nánar frá skíðaferðinni. Hún er fyrirhuguð 2.-4.mars og 
farið verður til Akureyrar eins og undanfarin ár. Nemendur skrá sig og þurfa að 
greiða fyrir 2.mars. 
 
Daníel Kristinn Pétursson formaður skreytinganefndar sagði frá starfi nefndarinnar 
og bað nemendur um að ganga vel um verkin og sýna þroska. Mikil vinna væri lögð í 
þetta. Jafnframt auglýsti hann eftir áhugasömum nemendum til að skreyta. 
 
 
Skólameistari þakkaði fyrir kynningarnar og opnaði fyrir spurningar úr sal. 
 

 Verður Gillari? 
Í máli skólameistara kom fram að slík uppákoma verður aðeins ef nemendur 
semja við lögreglu um framkvæmdina. 

 Hvenær hefst miðasalan á árshátíð? 
NFFG-ingar geta keypt miða í dag, síðan tekur við sala fyrir nemendur utan 
skólans. 

 Er hægt að stofna sérstaka nefnd fyrir myndlistarbraut? 
Skólameistari benti á að ekki eru sérstakar nefndir fyrir hverja braut fyrir sig 
en óskaði eftir að allar tillögur um slíkt komi til hans.  

 Af hverju er bílastæðið ekki sandað þegar mikil hálka er? 



 

Reynt hefur verið að sanda og salta bílastæðið eins og kostur er.Ef rignir þá 
rennur allt í burt. Garðabær bregst vel við þegar hringt er en hafa ber í huga 
að við búum á Íslandi. 

 Nemandi benti samnemendum sínum á að menn eigi að hætta að leggja í tvö 
stæði og ganga betur um skólahúsnæðið. 

 Af hverju er aðeins hægt að tilkynna veikindi fyrir kl.11:00? 
í máli skólameistara kom fram að það sé sjálfsögð krafa að láta vita um 
veikindi í upphafi skóladags. 

 Spurt var um læknisvottorð. Af hverju duga þau ekki í stað innhringinga? 
Skólinn fer ekki fram á læknisvottorð. Það er sjálfsögð krafa að láta vita um 
veikindi í upphafi skóladags. 

 
Að lokum kynnti Rögnvaldur Ágúst Ragnarsson niðurstöður í badmintonmóti í 
tvíliðaleik og veitti verðlaun. Í fyrsta sæti hjá stúlkum voru þær Kristín og Ástríður, í 
2.sæti Arna Sif og Sandra. Hjá strákum voru Sverrir og Sigurður í fyrsta sæti og 
Guðmundur og Aron í fyrsta sæti.  Tilkynnt var að liðakeppni milli námsbrauta yrði í 
imbruviku.  

 
Kristinn Þorsteinsson skólameistari þakkaði nemendum fyrir góðan fund. 
Fundi slitið kl.10:50. 
 
 
Elísabet Siemsen aðstoðarskólameistari ritaði fundargerð. 


