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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.

Önnur bréf:

Nemandi sækir um undanþágu frá dönsku – vísað skólameistara
Staðfesting skólameistara á tveimur undaþágubeiðnum frá dönsku til stúdensprófs
Þrír nemendur fá samþykkt að taka stöðupróf í dönsku
Tveir nemendur fá samþykkt að taka stöðupróf í spænsku
Þrír nemendur fá samþykkt að taka stöðupróf í þýsku
Einn nemandi segir sig frá námi:

2. Félagslíf og fjármál NFFG
Ekki verður farin verð í Þórsmörk á vegum NFFG en haldin vökunótt í skólanum í staðinn. Nýnemaballið kom vel út og næsta
verður haldið Salsaball 8. nóvember. Fótboltamót FG verður haldið 5. Október og svo verður FG – Flensborgardagurinn
haldinn 19. október í Mýrinni. Prufur eru í gangi fyrir söngleikinn Clueless sem verður settur upp á vorönn.

3. Önnur mál
Umgengni o.fl. varðandi mötuneyti nemenda rætt. Kallað er eftir hugmyndum frá nemendum um hvernig við getum bætt
umgengni. Stofnuð verður mötuneytisnefnd með 2 fulltrúum nemenda, 1 fulltrúa DAGA og svo forvarnafulltrúa fyrir hönd
skólans.
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