
Fundargerð Nemendaráðs ÖSE
Miðvikudagur 8. febrúar 2023

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

Málefni fundar:
● Fundur var settur kl.12:03
● Umræður um öskudaginn.

○ Helga reddaði gjafabréfi í Keiluhöllina.
○ Danijela reddaði Subway gjafabréfum.
○ Tómas, Arnaldur og Styrmir fara í Iceland að athuga með vinninga fyrir

öskudaginn eins og áætlað var á síðasta fundi.
■ Þeir senda póst á engihjalli@iceland.is

○ Rætt var photobooth fyrir öskudaginn og hvernig hann yrði gerður.
■ Allir fóru að kasta fram hugmyndum og teikna á töfluna.
■ Athuga hvort við fáum að kaupa blöðrur.
■ Auður ætlar að athuga hvort hún getur reddað ljósi.
■ Svört karton og gylltar blöðrur.
■ Gæti mögulega kennari verið á þeirri stöð?
■ Athuga hvort það má hafa þetta inni í kósý. Annar möguleiki að hafa þetta

í skotinu fyrir framan námsráðgjafa. (Gæti verið hluti af hringekju ef
öskudagurinn verður skipulagður þannig, þá fara allir í myndatöku áður en
þeir fara á stöð í stofu 5).

○ Dómnefnd: Auður, Danijela, Ninja og Arnaldur.
■ Vinningar

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

● Auður póstar á instagram reikning nemendaráðsins og spyr nemendur hvort þeir vilji spil
í álmu.

● Umræður um skólahreysti.
○ Fá fjólubláa boli
○ Andlitsmálningu.
○ Athuga hvort það sé hægt að hittast í skólanum og fá rútu á keppnina.

● Hópefli Elisabeth og Hugrún
● Fundi slitið kl. 13:00

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

○ Byrja að hita upp á samfélagsmiðlum fyrir öskudaginn í næstu viku.
○ Athuga hvort við fáum að panta efni í photobooth.
○ Athuga hvort það er komið skipulag fyrir öskudag og hvar við getum haft

photobooth.
○ Athuga hvort það er komið svar frá Iceland.

● Athuga hvort það er kominn póstur frá stjórnendum í sambandi við skólahreysti.
● Aðalheiður og Embla, hópefli 15. febrúar.

Fundarritari: Margrét og Þórunn.


