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1. Bréf til skólaráðs  

A. Umsóknir um leyfi:   

Afgreiðsla umsókna um leyfi verður send á netfang viðkomandi nemanda.   

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 97% 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.   

C. Önnur bréf:   

Samþykkt umsókn um undanþágu frá dönsku til stúdentsprófs frá síðasta fundi. Umsókn frá 

síðasta fundi um undanþágu frá stærðfræði og skyldum greinum til stúdentsprófs frestað til 

seinni tíma. 

2. Félagslíf og fjármál NFFG   

Kosningar til stjórnar NFFG á rafrænu formi í gegnum Innu í gangi til kl. 16 í dag. 

Kosningaþáttaka nú þegar orðin sú besta til þessa. Lítið í gangi annars í félagslífi nemenda. 

3. Önnur mál  

Nemendur sem eru í fyrsta sinn að fara í fjarnám finnst það miserfitt. Bæði kennarar og 

nemendur eru að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Ýmsar hugmyndir um útfærslu á 

brautskráningu eru í gangi. Hreyfilukkuleikur er í gangi meðal nemenda sem gengur út að 

ganga 4 km og hjóla 8 km. Nemendur hala niður STRAVA forritinu og skila inn niðurstöðu 

eftir að hafa hreyft sig  - fínir vinningar í boði foreldrafélagsins. Leikurinn verður í gangi fram 

að skólalokum og dregið verður u vinninga í beinni útsendingu. 
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