
Fundargerð Nemendaráðs ÖSE
Miðvikudagur 1. febrúar 2023

Mætt voru:
Kennarar: Anna Pála, Ragnheiður
8.bekkur: Bergur.
9.bekkur: Hugrún, Danijela, Embla, Aðalheiður  og Elísabeth
10.bekkur: Arnaldur, Auður, Ninja, Styrmir, Helga, Tómas og Margrét.

Málefni fundar:
● Fundur var settur kl.12:00
● Umræður um öskudaginn.

○ Upp kom hugmynd um að hafa photobooth.
■ Arnaldur, Margrét og Danijela eru í Pegasusráði og ætla að athuga á fundi

á morgun hvort Pegasus vill hjálpa til við það.
○ Veltum fyrir okkur hvernig uppbrot yrði á öskudag. Hvort það yrðu stöðvar?

Athuga hvernig uppbrot krakkarnir vilja og hvort þeir myndu taka þátt í því.
○ Byrja að hita upp á samfélagsmiðlum fyrir öskudaginn í næstu viku.
○ Búningakeppni

■ Vinningar
● 1.-3. sæti einstaklings.
● Flottasta parið.
● Flottasti hópurinn.

■ Dómnefnd: Auður, Danijela, Ninja og Arnaldur.
■ Helga, Auður, Ninja og Danijela reyna að redda einhverjum vinningum.
■ Styrmir, Tómas og Arnaldur ætla að hafa samband við Iceland varðandi

vinninga.
● Umræður um klósettin hélt áfram.

○ Nú eru nemendur farnir að fara með mat úr matsalnum inn á klósett.
○ Henda jafnvel disknum í ruslið þar.

● Búið var til tíðavöru-tiktok. Til að upplýsa nemendur um að góssið sé komið til Maríu
ritara.

● Klukkan 12:20 kom póstur frá stjórnendum þar sem var verið að biðja um hugmyndir fyrir
öskudaginn.

○ Við settum þessar hugmyndir inn í það skjal.
■ Búningakeppni
■ Slá köttinn úr tunnunni
■ Hringekja.

● Reipitog
● Söngkeppni
● Perla og lita
● Dúkkulísugerð.
● Just dance.
● Kahoot/pub quiz.
● Borða lakkríssreimar án þess að nota hendur.



● Minute to win it.
● Brandarakeppni.
● Boðhlaup (þrautabraut)
● Limbó-keppni.
● Hópeflisleikir.
● Eldhnöttur.
● Halda blöðru á lofti með því að blása.
● Ef það verður vont veður að henda öllum út og sjá hver endist

lengst úti (hunger games).
● Handabandamorðingja.

● Hópefli Margrét Ólöf
● Fundi slitið kl.13:02

Framundan:
● Árshjólið.
● Vinna með fyrirmyndir.
● Sjoppa í matsal.
● Spil í álmu.
● Skólahreysti?
● Öskudagur.

○ Byrja að hita upp á samfélagsmiðlum fyrir öskudaginn í næstu viku.
● Athuga hvernig uppbrot krakkar vilja hafa á öskudaginn og hvetja þá til að taka virkan

þátt í því.
● Elisabeth og Hugrún, hópefli 8. febrúar.

Fundarritari: Margrét.


