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1. Bréf til skólaráðs
Afgreiðsla umsókna um leyfi verður send á netfang viðkomandi nemenda.
Skólaráð ítrekar að leyfi eru ekki gefin vegna ferða nema um sé að ræða keppnisferðir á vegum íþróttafélaga og/eða
námsferða en bendir á að leyfi eru veitt í annarlok ef skólasókn er að öðru leyti góð – miðað er við 96% skólasókn fyrir utan
þá daga sem sótt er um leyfi fyrir. Skólaráð ítrekar að leyfin eiga við um mætingu en ábyrgðin á náminu og skilaverkefnum
er hjá nemandanum.
A.

Umsóknir um mat á íþróttum:
Umsóknum um mat á íþróttum er vísað til kennslustjóra í íþróttum til afgreiðslu

B.

Önnur bréf:
Nemandi sækir um undanþágu frá stærðfræði til stúdentsprófs – vísað til kennslustjóra í stærðfræði
Nemandi sækir um undanþágu frá dönsku til stúdentsprófs – vísað til skólameistara
Tveir nemendur segja sig frá námi.
Staðfesting skólameistara á undanþágu frá stærðfræði til stúdentsprófs.
Tveir nemendur kvarta yfir stuttum matartíma.
Tilvalið að ræða þetta á opnum fundi nemenda sem verður 3.10. Kannski er hægt að gera lagfæringar þannig
að röðin í hádeginu verði styttri. Málið verður skoðað frá sem flestum hliðum.

2. Félagslíf og fjármál NFFG
Rætt var um nýnemaferðina og ratleikinn.
Nýnemaballið gekk vel skv. nemendum en sitthvað mátti betur fara. Allir af vilja gerðir að láta næsta ball takast betur.
Nýnemavikan var æðisleg og NFFG á mikið hrós skilið fyrir flottar skreytingar og að hafa skapað góða stemningu í
skólanum.
Farið var yfir komandi viðburði nemendafélagsins.
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