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Áherslur skólaárið 2015 - 2016 

 

Skólaárið 2015-2016  gegndi Guðbjörg Grímsdóttir starfi forvarnar- og 

félagslífsfulltrúa.  

Nýtt nemendaráð hóf störf á starfsdögum í byrjun ágúst. Það voru keyptir nýir 

stólar í kringum fundarborðið og skipulagður ratleikur fyrir nýnema á nýnemadaginn. Nú var 

það nýmæli að nýnemar voru í Bragahópum sem er nýtt kerfi sem tók við af umsjónarkerfinu. 

Markmiðið var að skapa bekkjaranda og bjóða nýnemana velkomna í skólann. Samhliða þessu 

var einnig sú hugmynd að vera með Mentora, þ.e. eldri nemendur sem væru þá tveir og tveir 

saman með hvern Bragahóp ásamt kennara. Þetta var hugmynd fyrrverandi formanns NFSu, 

Halldóru Írisar Magnúsdóttur, sem fylgdi hugmyndinni úr hlaði. Hún var yfirmentor og vann 

með umsjónarmanni Braga og SKOH hópi að því að styrkja mentora og skipuleggja starf þeirra. 

Stjórn nemendafélagsins var sammála SKOH hópi og öllum þeim sem komu að Bragahópunum 

með einum eða öðrum hætti að vel hefði tekist til og að það yrði að halda Bragastarfinu áfram. 

Það krefst mikils af öllum þeim sem koma að Braga með skipulagningu, jákvæðni og 

utanumhaldi en skilar meðal annars aukinni virkni og jákvæðni inn í félagslíf nemenda. 

Í stjórn nemendaráðs sátu:  

Þorkell Ingi Sigurðsson, formaður 

Elsa Margrét Jónasdóttir, varaformaður 

Unnar Magnússon, gjaldkeri 

 

Aðrir í nemendaráði: 

Elvar Guðberg Eiríksson, vefstjóri 

Birta Sólveig Söring, formaður skemmtinefndar 

Jökull Hermannsson, formaður íþróttaráðs 

Þóra Jónsdóttir, formaður ritráðs 

Elísa Dagmar Björgvinsson, formaður leikráðs 

Arnór Daði Jónsson/Árni Busk, formaður tækniráðs 

Jóhann Halldór Pálsson, markaðsstjóri 

Alexander Freyr Wium/Þórunn Ösp Jónasdóttir, fulltrúi nýnema 

Jóhann Karl Ásgeirsson , formaður málfundafélagsins 

 

Valgeir Bachman, jafnréttisfulltrúi 
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Nemendaráðið fór geyst af stað með nýnemakvöldvöku og nýnemaball stuttu síðar.  Í kjölfar 

nýnemaballsins var ljóst að endurskoða þyrfti skólaböll, gæslu og fleira. Í skólareglum er meðal 

annars kveðið á um að viðburðir á vegum FSu eigi að vera áfengislausir. Skerpa þurfti á þessari 

skólareglu og með það að markmiði var keyptur nýr áfengismælir, upplýsingastreymi eflt enn 

frekar varðandi allt utanumhald, gæslu og framkvæmd. Lögreglan var afar ánægð með þetta 

framtak og lýsti yfir stuðningi sínum við þetta, fannst kominn tími til. 

Á næsta balli fór allt upp í loft, margir látnir blása og skapaðist ófremdarástand. Það má segja að 

nemendaráðið hafi verið allt skólaárið að vinna úr afleiðingum þessa balls. Í kjölfarið var unnið 

enn betur að aðgerðaráætlun fyrir böll, gæsla endurskoðuð og hver ætti að sjá um áfengismæli, 

upplýsingastreymi eflt og fleira.  

Umræða um þetta málefni hefur verið sem rauður þráður í allri umræðu þetta skólaárið. Allir 

framhaldsskólar á landinu eru að framfylgja lögum og reglum ásamt stefnu heilsueflandi 

framhaldsskóla. Þar kemur þetta skýrt fram, bæði hvað varðar að böll eigi að vera áfengislaus og 

einnig lengd þeirra ásamt fleiru. Á haustdögum fór SKOH hópurinn ásamt formanni NFSu, 

núverandi og fyrrverandi á ráðstefnu HEF (heilsueflandi framhalsskóla) og þar kom þessi 

umræða upp enn einu sinni. Mjög greinilegt er að framhaldsskólar eru að fara eftir stefnu HEF 

með misgóðum árangri, en stefnan er skýr og vinna við hana verið lengi en orðið sýnilegri með 

árunum. 

Stjórn NFSu hélt sínu striki og hélt söngkeppni, góðgerðarviku og fleira. Hefðbundir viðburðir 

voru á dagskránni nema á vordögum litu stjórnmáladagar FSu dagsins ljós. Þessi hugmynd kom 

frá formanni NFSu sem fylgdi henni úr hlaði.  

Stjórn þessa árs notaði Netið (facebook, snap, twitter ...) sem aðal auglýsingamiðil. Allir 

viðburðir voru auglýstir á netinu þannig að auglýsingar innanhús var lítið um – nema fyrir 

árshátiðina, þá birtist stór og glæsileg auglýsing fyrir framan anddyrið.  

 

Viðburðir á vegum NFSu 

 

Böll 

Tvö böll voru haldin á haustönn. Nýnemaball í september og Halloweenball í október. Það hefur 

verið lögð vinna í það að framfylgja skólareglunni betur sem kveður á um að allir viðburðir á 

vegum FSu skuli vera áfengislausir. Það kom í ljós á nýnemaballinu þar sem ölvun var töluverð 

inni á ballinu að gera þurfti enn betur.   
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Í ljósi þess keypti skólinn áfengismæli sem væri auðveldari í notkun en sá sem við höfum notað, 

fundað um skólareglur og farið yfir hvernig gæsluu skyldi háttað. Það kom í ljós á Halloween 

ballinu að nemendur trúðu því ekki alveg að fara ætti eftir skólareglunni þrátt fyrir að það hefði 

verið tilkynnt. Í kjölfarið var farið enn betur yfir alla þættina, aðgerðaráætlun gerð einfaldari og 

skýrari og rædd á skólaráðsfundi með fulltrúum nemenda. Mikil áhersla lögð á að nauðsyn þess 

að á ballfundinum sem haldinn yrði fyrir árshátíðina, þá yrðu fulltrúar frá öllum þeim sem koma 

að ballinu á einn eða annan hátt. Það var gert og skilaði töluvert betri árangri en áður. 

Árshátíðin var haldin í Hvíta húsinu í fimmtudaginn 4. febrúar,  veislustjórar voru tveir 

nemendur úr skólanum, Elvar Guðberg Eiríksson og Richard Sæþór Sigurðsson. Þeir stóðu sig 

með mikilli prýði eins og þeirra var von og vísa. Árshátíðin var fámenn, nemendur enn pirraðir 

yfir nýjum áfengismæli og því að skólareglu númer 11 skyldi enn verða framfylgt. Lítið var fyrir 

gæsluna að gera enda fáir sem komust inn undir áhrifum. Þeir sem mættu skemmtu sér vel.  

Gæsla. Nemendafélagið fær fulltrúa frá Björgunarsveitinni til að koma og vera á böllum og er 

það afar jákvæð og nauðsynleg viðbót við aðra gæslu. Gæsla frá skemmtistaðnum hefur verið 

efld (fleiri í gæslu) og gæslumenn af báðum kynjum leita á nemendum þegar þeir mæta á svæðið. 

Ekki hefur gengið að manna foreldrarölt frá foreldraráði þetta skólaárið en vonandi verður 

breyting þar á næsta skólaár. 

Sú gæsla sem hefur verið notuð í vetur þykir ekki nógu góð. Viðhorfið er svolítið að ,,spjalla sig út 

úr aðstæðum“ í staðinn fyrir að taka á þeim. Umræðan fyrir ball hefur ekki verið fagleg og fulltrúi 

gæslunnar hefur ekki mætt á ballfundi sem er afar nauðsynlegt. Ekki er því hægt að nota þessa 

gæslu aftur heldur þarf að finna aðra aðila sem geta sinnt henni. 

Reykingasvæðið hefur verið girt af með tvöfaldri girðingu. Lögreglan hefur látið sjá sig af og til 

og þannig hefur allt verið gert sem mögulegt er til að allt fari vel fram. Það var tekin sú ákvörðun 

að hætta að hafa reykingasvæði með tvöfaldri girðingu. Það var prófað í fyrsta skipti á 

árshátíðinni að sleppa því og það gekk vel. Á lokaballinu var það ekki heldur enda ekki hægt að 

koma því við á froðuballi. Mælum með að sleppa því að hafa reykingasvæði. 

Lokaball var þetta skólaárið fimmtudaginn 23. apríl. Froðuball og Óli Geir. Nú var nýtt 

nemendaráð tekið við og þetta var fyrsti stóri viðburðurinn þeirra. Ballið var fámennt og 

góðmennt. Það sem var gagnrýnt var að upplýsingastreymi var ekki nógu gott frá Hvíta húsinu til 

nemendaráðs, þau fengu að vita allt of seint hvað það var sem þau áttu að redda fyrir ballið og þá 

var fyrirvarinn ansi lítill. Það er því umhugsunarvert að hafa ballfundi viku fyrr þannig að hægt 

sé að bregðast við ef einhverju er ábótavant. 
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Góðgerðardagar  

Góðgerðarvika nemendafélagsins fór fram dagana 5. – 9. október. Virkni í áheitum var mikil og 

alls safnaðist um tvö hundruð þúsund til styrktar barnaþorpi SOS sem FSu styrkir ár hvert. 

Þorpið er í Jos í Nígeríu og hugmyndin er að reyna að efla samstarf og gera „þorpið okkar“ 

sýnilegra nemendum skólans. Þannig verður styrktarstarfið vonandi nærtækara og nemendur 

geta betur tengt við góðgerðarhluta vikunnar. Gleðin er við völd þessa daga, blöðrur um allan 

skólann og áheitin mörg hver farin að nálgast velsæmismörk. Allt gott og blessað, en sjálfsagt að 

muna líka hver tilgangurinn er. Nú í ár var áberandi hversu margar áskoranir komu frá 

nýnemum og þökkum við það Bragastarfinu.  

 

Söngkeppnin  

Söngkeppni FSu var haldin í nóvember. Þemað var ,,suðrænt og seiðandi“ og skipulagning og 

heildarmynd var til fyrirmyndar. Í ár komust 12 atriði áfram í keppnina og sigurvegari varð Elísa 

Dagmar Björgvinsdóttir sem keppti síðan fyrir hönd skólans í stóru keppninni á vorönn. Þar 

komst Elísa Dagmar því miður ekki í úrslitin. 

 

Leikrit 

Leikráð setti ekki upp sýningu þetta skólaárið. Þar komu nokkur atriði til en aðalmálið var mikill 

kostnaður vegna söngkeppninnar og ekkert húsnæði fannst sem hentaði verkefninu.  
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Nýtt sem vert er að  halda í 

 

Stjórnmálavika 

Formaður NFSu kom með þá hugmynd snemma á skólaárinu að vera með stjórnmálaviku í FSu. 

Tilgangurinn var að vekja áhuga ungs fólks á pólitík og þá í leiðinni mikilvægi þess að nýta 

atkvæði sitt í kosningum. Hafði hann kynnt sér norska fyrirmynd sem hefur verið með slíka viku 

á dagskrá í mörg ár. Þar er heil vika lögð undir og hefðbundið skólastarf brotið upp með ýmsum 

hætti; fræðslu, skemmtun og fróðleik. Þessari hugmynd var vel tekið og fékk hann grænt ljós á að 

útfæra hugmyndina betur og leggja fyrir stjórnendur og félagslífsfulltrúa. Þrátt fyrir hvatningu 

leit skipulagið dagsins ljós afar seint. Stjórnmálavikan var í apríl og það sem var á dagskránni 

tókst með ágætum. Það er ekki spurning að þessi hugmynd á að fá að lifa, þarf að vinna hana 

betur svo að markmiðin séu skýrari og öllum ljós. Kynning á vikunni þarf að fara fram með 

góðum fyrirvara þannig að kennarar geri ráð fyrir henni í sinni kennslu þar sem þetta málefni 

kemur öllum við, það eru alltaf jákvæðari viðbrögð og betri undirtektir ef hlutirnir eru gerðir 

með góðum fyrirvara. Góð hugmynd sem má ekki gleymast. 

 

Nýtt kosningafyrirkomulag 

 

Breytt fyrirkomulag var á kosningu til stjórnar NFSu þetta skólaárið. Kosið var tvisvar sinnum. 

Fyrst var kosið um hlutverkin í framkvæmdastjórn: formann, varaformann og gjaldkera. Allir 

gátu boðið sig fram og að þessu sinni var framboð einungis tilkynnt til félagslífsfulltrúa. Það 

skapaði ákveðna spennu sem var jákvætt. Þegar framboðsfresturinn rann út sendi 

félagslífsfulltrúi framboðslista á stjórn NFSu sem birti hann á facebook og á plakati í skólanum 

morguninn eftir. Framboðsræður voru haldnar degi fyrir kosningar og síðan var kosið í 

gryfjunni.  

Seinni kosningin var viku síðar. Þá var kosið af lista, nú skiptu svæðin á milli sín fulltrúum 

samkvæmt fjölda nemenda frá hverju svæði. Þetta var til að auka áhuga nemenda á kosningum, 

útrýma klíkuskiptingu í stjórn og uppræta ríg á milli svæða. Að þessu sinni fékk Selfoss 3 

fulltrúa, Þorlákshöfn/utankjörstaða/BES 2 fulltrúa og Hveragerði/Ölfus, Hella/Hvolsvöllur, 

Flói/uppsveitir og Flúðir fengu 1 fulltrúa hver.  

Þetta gafst vel. Frambjóðendur voru fleiri en vanalega og það var einungis frá einu svæði sem var 

sjálfkjörið, alls staðar þurfti að kjósa á milli fólks. Einnig höfðu þeir sem ekki náðu kjöri 
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formanns, varaformanns og gjaldkera tækifæri til að bjóða sig fram aftur og nú á lista. Þetta var 

afar jákvætt og mælt er með að þessu fyrirkomulagi verði haldið.  

Þar sem kosningum var flýtt urðu stjórnarskipti fyrr en vanalega. Þetta var afar jákvætt. Þá var 

hægt að koma nýrri stjórn inn í málin á meðan skólinn var enn í gangi. Þetta var skemmtilegt og 

mikill munur á að byrja með þessum hætti. Félagslífsfulltrúi var afar ánægður með þetta 

fyrirkomulag og mælir sterklega með því áfram. 

 

Sælan 
 

Sælan gerðu lag í samvinnu við Ingó veðurguð 

sem FSu lag, lagið heitir ,,Draumaland“ og sló 

algerlega í gegn. Það hefur verið mikið spilað, 

bæði innan skólans og utan. Nám- og 

starfsráðgjafar hafa notað lagið við kynningu á 

skólanum og hefur það reynst vel. Þetta verkefni 

var frábært og afar gott fordæmi. 

 

Ný stjórn bretti strax upp ermarnar og kom nokkrum málum strax í gang. 

Vefsíða NFSu leit dagsins ljós en lengi var búið að bíða eftir henni. www.nfsu.is  

Miðvikudagsgöt lifnuðu við. Tónlist heyrðist og í eitt skiptið kom Hamborgarabúllan á 

svæðið og í annað skipti bakaði stjórn NFSu vöfflur og gaf nemendum og kennurum í 

miðrými. Mjög skemmtileg stemming. 

App er í vinnslu við að selja miða á viðburði hjá NFSu. 

Að auki eru margar hugmyndir á borðinu hjá þeim og það verður gaman að sjá þær verða að 

veruleika. 

 

Skólafundurinn 

Skólafundur var haldinn þriðjudaginn 19. Apríl. Yfirskrift fundarins var ,,Hvað get ég gert fyrir 

skólann minn?“ og komu margar góðar hugmyndir fram sem farið verður yfir og unnið markvisst 

að koma einhverjum þeirra í framkvæmd. 

http://www.nfsu.is/
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Morfís, Gettu betur og Boxið 

 

Nemendaráð réð  þjálfara fyrir Morfís-liðið og hópurinn komst áfram í 8-liða úrslit, sem má 

teljast nokkuð góður árangur hjá reynslulitlu liði. Lið Morfís var þannig skipað: Andrea 

Victorsdóttir (meðmælandi), Gabríel Werner Guðmundsson (frummælandi), Ingveldur Anna 

Sigurðardóttir (liðsstjóri) og Ragnheiður Inga Sigurgeirsdóttir. 

Gettu betur-liðið komst því miður ekki áfram en meiri áhugi er í skólanum gagnvart þessari 

keppni en verið hefur. Hannes Stefánsson stjórnar og þjálfar liðið. Nemendaráð gerði tilraunir til 

að auka stemningu í kringum þátttöku í þessum keppnum. 

Boxið, framkvæmdakeppni framhaldsskólanna nýtur æ meiri vinsælda. Liði FSu hefur gengið 

mjög vel í keppninni og stefnir að sjálfsögðu á sigur á næsta ári. 

Viðburðir sem þessir sem taldir eru upp hér að ofan eru upplagt tækifæri til að efla samstöðu og 

skólastolt.  Það er áskorun fyrir nemendaráðið að koma meira að þessum keppnum, finna nýjar 

leiðir til að efla áhugann og fleria.  

Kátir dagar og Flóafár voru í febrúar að vanda og gengu sérlega vel. Nánar um það í sérstökum 

skýrslum nefndanna, sem fylgja.  

 

SKOH 

 

SKOH hópur skilar sérstakri skýrslu og því óþarfi að tíunda starfið hér. Forvarnar- og 

félagslífsfulltrúi sitja í SKOH hópi og er það nauðsynlegt upp á allt upplýsingaflæði að gera.  

Nauðsynlegt að geta samræmt hugmyndir SKOH hóps við viðburðadagatal NFSu þannig að ekki 

verði árekstrar. Einnig þarf að virkja NFSu betur í starfi SKOH hópsins. Það var erfitt í vetur og 

verður því áskorun fyrir næsta starfsár. Mikilvægt að SKOH hópur verði sýnilegur með forvarnir, 

regnbogadaga og þemu frá HEF. 
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Flóafár 

 

Flóafár var haldið föstudaginn 26. febrúar í kjölfar tveggja Kátra daga. Í Flóafársnefnd voru 

kennararnir: Kristjana Hrund Bárðardóttir, Linda Rut Larsen og Ronald Guðnason. Nemendur 

íþróttaráðs í  nefnd voru: Arilíus Óskarsson, Guðmundur Sveinsson, Írena Björk Gestsdóttir, 

Jökull Hermannsson og Sigríður Steinunn Einarsdóttir. 

 

Í lokin voru liðin 5 talsins, Casino (liðsstjórar Elsa Margrét Jónasdóttir og Þórunn Ösp 

Jónasdóttir), Hafnarbolti (liðsstjórar Edda Björk Pétursdóttir, Sigurbjörg Agla Gísladóttir og 

Þóra Jónsdóttir), Hawaii (liðsstjórar Eva Rún Eiðsdóttir og Eysteinn Aron Bridde), The 

Incredibles (liðsstjóri Elvar Guðberg Eiríksson og Jóhann Halldór 

Pálsson), Lögreglan (liðsstjórar Katrín Stefánsdóttir og Kolbrún Olga Reynisdóttir.  

 

Nefndin klæddist „hvar er Valli“ að þessu sinni.  

 

Verkefnið gengur út á að kennarar í pörum leggja þrautir fyrir nemendur sem keppa um að leysa 

þrautirnar bæði hratt og vel. Fyrir það fá liðin stig og það lið sem fær flest stigin vinnur og hlýtur 

leirbikar. Aukalega eru veittar viðurkenningar fyrir búninga, heróp, borðlagningu, 

svæði, skemmtiatriði, auk þess sem bestu búningar kennara að mati nemenda (tískulögga) hljóta 

verðlaun.  

 

 

Kostir Flóafárs sem verkefni:  

Verkefnið er heildstætt, raunverulegt, þematengt þar sem nemendur bera ábyrgð frá A-Ö, setja 

sig í spor ýmissa sérfræðinga, hafa samband við marga aðila úti í bæ til að leita styrkja/þjónustu, 

samvinna innan liðs, hugsa hlutina fram í tímann, gera verkáætlun og fylgja henni eftir, gera 

fjárhagsáætlun og fylgja henni vonandi eftir annars reka þau sig á. Verkefnið er skapandi og 

krefst hugvitsemi. Verkefnið krefst skipulags á mannafla, tíma, svæðum, fjármunum, æfingum 

(verkfræði). Verkefnið krefst þrautseigju og dugnaðar. Verkefnið krefst samskiptahæfni, að 

nemendur geti leyst ágreining og tekist á innbyrðis og milli liða um hvað er 

„sanngjarnt“.  Verkefnið reynir á samþættingu og líkist í mörgu fremur raunverulegum 

verkefnum sem nemendur gætu þurft að glíma við fremur en afmörkuð „þekkingarinntök“ 

einstakra námsgreina. Kannski er þetta verkefni það sem kemst næst því að innihalda alla 

grunnþættina í skólastarfinu þ.e. sköpun, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði, sjálfbærni og læsi.  
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Framkvæmd á Flóafársdag 2016:  

 Við ákváðum að hafa öll svæðin á fyrstu hæð, en það hefur gengið vel síðustu tvö ár. 

 Í hverju liði voru tveir liðsstjórar, í einu tilfelli voru þeir þrír. 

 Liðin voru látin koma eitt og eitt í einu niður stiga og inn í sal. Það kom vel út og myndaði 

stemmningu. Íþróttaráð sá um að kalla liðin niður.   

 Íþróttaráð sá um að láta liðin fara með herópin sín og ræsa þau af stað í þrautina. 

 Í stigagjöf voru veitt stig, en ekki tekin af refsistig. Þó var ein undantekning, refsistig fyrir 

að leysa ekki þraut voru 10 stig, svo það borgaði sig ekki að sleppa þraut. 

 Viðurkenningarskjöl voru veitt fyrir kennara og þau lið sem hlutu sérverðlaun. 

Íþróttaráð sá um að gera nýtt útlit á skjölin og prenta út.   

 Íþróttaráð var með hljóðnema og stjórnaði öllu uppi á sviði, það gekk vel. 

 Guðbjörg Helga og Ægir Sig. sáu um stigagjöf. Þau gættu þess vel að íþróttaráð gæti ekki 

séð stigagjöf á tölvuskjá svo ekkert myndi fréttast til vina og vandamanna. 

 Vel gekk að ná stigmiðum úr stofum, íþróttaráð safnaði á 2. hæð og kennarar á þeirri 

fyrstu og þriðju.  

 Liðin máttu safnast inni í sal þegar leið á þrautina en hins vegar ekki fara að kalla heróp 

og hvatningaróp fyrr en fánaberi var kominn í mark. 

 Þegar fánberi kom í mark setti hann fánann í stand og þar með var liðið formlega komið í 

mark.  

 Skemmtiatriði voru sýnd eftir að öll lið voru komin í mark.  Dregið var um röð liðanna á 

síðasta fundi með liðsstjórunum.  

 Kústar, moppur og ruslaílát voru aðgengileg fyrir liðin til að þrífa eftir sig. Við losuðum 

rusl daginn áður þannig að nóg pláss var fyrir nýtt rusl.  

 Íþróttaráð sá um að prófa græjur eins og hljóðnema kvöldið áður. 

 Myndataka af liðum var færð inn í hús og fór fram áður en keppnin hófst. Sú nýbreytni 

var tekin upp að verðlaun voru veitt fyrir frumlegustu myndina. 

 Liðsstjórar sendu tvær glærur til að kynna liðið sitt. Þær voru prentaðar út og hengdar 

upp frammi á göngum. Það gafst vel og ætti endilega að endurtaka að ári og hér eftir.   

 Linda sá um að kynna Flóafárið og liðin fyrir nemendum starfsbrautar, það þarf að hafa 

það til eftirbreytni áfram að það sé kennari, starfsmaður sem þau þekkja og tengjast. Hér 

gafst vel að hafa glærur frá liðunum sem settar voru saman í eina glærukynningu. 

 Bæði nemendaráð og skólinn tóku þátt í að greiða fyrir pizzuveislu fyrir 

sigurvegarana. Skólinn greiddi 15.000 kr. og nemendaráð rest.   

 Pantaðar voru 40 pítsur, ekkert gos var keypt. 
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 Íþróttaráð sá um að panta pítsur daginn fyrir Flóafár og sækja pítsurnar á milli klukkan 

10:30 og 11, en íþróttaráði þótti mikilvægt að missa ekki af skemmtiatriðum liðanna og 

því var farið snemma. 

 The Incredibles hlaut verðlaun fyrir bestu búninga, frumlegustu liðsmyndina og sigruðu 

Flóafársþrautina. Lögreglan hlaut verðlaun fyrir borðlagningu. Casino hlaut verðlaun 

fyrir besta svæðið og besta herópið. Hafnarbolti hlaut verðlaun fyrir besta 

skemmtiatriðið.  

 Verðlaun fyrir bestu kennarabúninga unnu Helga Dögg Sigurðardóttir, Inga Magnúsdóttir 

og Nanna Þorláksdóttir en þær mættu sem Bakkabræður.   

 Mismunandi aðilar ákváðu hverjir fengu sérverðlaun. Helga Dögg, Inga og Nanna, 

starfsmenn á skrifstofu, sáu um að velja bestu búninga. Olga og Tóti völdu besta 

skemmtiatriðið, kennarar í Flóafársnefnd völdu besta herópið, íþróttaráð valdi besta 

svæðið og Elín og Örlygur völdu bestu borðlagninguna þar sem þemað var Eurovision.  

Ágústa valdi frumlegustu hópmyndina sem liðin skiluðu inn á Facebook síðu. 

Niðurstöður settar í lokað umslag og svo í sérstakt ílát uppi á sviði. Það var 

leyndarmál hver valdi hvað. Þetta var spennandi og skemmtilegt og kom í veg fyrir að 

hægt væri að saka Flóafársnefnd og íþróttaráð um samantekin ráð.  

 Kennarar sem höfðu fengið öll lið í þraut skiluðu þrautamiðum til stigaverða. 

 Námsráðgjafar voru saman með þraut og framvegis er gott að svo sé. Þá getur einn þeirra 

stokkið til ef á þarf að halda t.d. ef nemanda líður illa þennan dag.  

 Við leituðumst við að hafa á silfurtæru hvernig stigagjöf væri háttað.  

 Samskipti fóru fram á Facebook. Það er frábær miðill og öll skilaboð fljót að komast til 

skila.   

 Flóafársdagurinn byrjaði með því að nemendur mættu til umsjónarkennara niðri á fyrstu 

hæð til að láta merkja við sig. Það var heilmikið kaos og ekki allir sem fundu sinn 

kennara. Eftir það söfnuðust liðin saman og tóku hópmyndina.  

 Rútur fóru heim klukkan 13:30.  

 

Atriði til að hafa í huga næst:  

 Brýna fyrir starfsmönnum að tilkynna forföll tímanlega. Of mikið var um forföll eftir að 

búið var að deila út þrautum. Þetta flækti vinnu starfsmanna í Flóafársnefnd. Í ár 

skipuðum við í fyrsta sinn varamann sem gat fyllt í skarð kennara á Flóafári. Það gafst vel 

og ætti að hafa áfram.  

 Brýna fyrir kennurum að ganga frá á sínu svæði/stofu áður en skólinn er yfirgefinn.  

 Hafa hurðir opnar þegar þraut er ekki í gangi. 
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 Brýna fyrir kennurum að hafa þrautir tilbúnar fyrir liðin. Í einu tilfelli þurfti að undirbúa 

þraut eftir hvert og eitt lið sem mætti. Þetta varð til þess að eitt liðið þurfti frá að hverfa 

þar sem þrautin var ekki tilbúin þegar það mætti. Þau fengu afslátt á mínútum vegna 

þessa. 

 Miðum utan á stofum má snúa við eftir að öll lið hafa mætt.  

 Passa að liðin (allir) viti hverjir eru í Flóafársnefnd.  

 Passa þarf að stigamiðar séu í öllum stofum. Þeir sem eru á opnum svæðum fá sína miða 

afhenta að morgni Flóafárs.  

 Passa upp á að „we are the champions“ sé á tölvu eða cd.  

 Minna stigaverði á að hafa sýningu á lokatölum undirbúna.  

 Í ár var alveg skýrt hvað reiknaðist til stiga í Flóafársþrautinni. Einn aðili í íþóttaráði 

gekk hart eftir að skemmtiatriði og svæði færi inn í þrautina. Ekki er talið æskilegt að 

setja aukastig fyrir svæði og búninga því hætt er við að nemendur fari að leggja of mikið í 

þá hluti ef svo er. Kannski er best að allar þrautir sem hljóta sérverðlaun fari út úr 

þrautinni, sú hugmynd kom upp í fyrra en var ekki framkvæmd. Það myndi þýða að 

skemmtiatriði og borðlagning færi út úr þrautinni.  

 Passa upp á að verðlaunabikar sé kominn í hús fyrir Flóafárið.   

 Flóafársnefnd þarf að stýra íþróttaráði betur um þeirra hlutverk og virkja það betur. 

 Passa að allt sem tengist hljóði sé prófað daginn áður. Núna gleymdist að prófa hátalara 

inni í sal.  

 Myndataka liðanna seinkaði því að liðin voru kölluð inn í sal og bætti ef til vill auka álagi 

á liðin. Ef myndatakan á að halda sér þarf að hugsa tímaplanið upp á nýtt. Of knappur 

tími er að láta merkja við sig og vera með myndatöku á tæpum hálftíma. 

 Hugsa þarf betri leið til að merkja við nemendur. Það gekk ekki nógu vel eins og það var í 

ár. Hugsa mætti að hver kennari hefði ákveðinn stað (líkt og þegar prófsýning er) og 

staðsetningar kennara væru vel auglýstar.  

 Eitt liðið lenti í vandræðum með að fá borgað fyrir búninga. Um var að ræða nemendur 

sem höfðu pantað búning en svo ekki mætt og neituðu að borga. Aðstoðarskólameistari 

sendi út póst til þess að hjálpa til við að innheimta. Þetta þarf að hafa í huga næst og vara 

liðsstjóra við svo þeir geti skipulagt sig þannig að þetta endurtaki sig ekki.  

 Hugsa vel hvernig skráningu og söfnun á lista verður háttað næst. 

 Reyna að ná 6 liðum hið minnsta svo liðin verði ekki of fjölmenn.  

 Passa að liðin safni ekki of mörgum á lista. Núna mátti safna 70 og það var hæfilegt. 

 Eitt liðið hélt áfram að safna í liðið þegar það þótti fullt. Það skapaði óánægju meðal  t.d. 

annarra liðstjóra. 
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 Ef til vill þarf að taka upp refsistig fyrir að safna of mörgum í lið. 

 Söfnun í lið er alltaf hitamál. Eins og þessu er háttað núna eru liðin oft ekki nógu jöfn 

hvað varðar fjölda virkra meðlima. 

 Skoða mætti að stokka upp hlutina og prófa nýtt fyrirkomulag á hvernig liðin eru 

búin til.      
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Kátir dagar 

 

Kennarar sem voru Kátudaga nefnd innan handar voru Guðbjörg Grímsdóttir og Tómas 

Davíð Ibsen Tómasson. Kátir dagar 2016 gengu vel að mörgu leyti.  

Það var almenn ánægja með það sem var á dagskránni, fyrirlestra, námskeið og 

utanumhald. Jákvætt hvað margt var um að vera í húsinu og margir nemendur á 

svæðinu, sérstaklega á miðvikudeginum. Athygli vakti hvað fimmtudagurinn var öflugur 

og mikið í boði þann dag. Því miður voru ekki eins margir nemendur þann daginn.  

Lokahnykkurinn var í Iðu á fimmtudeginum klukkan 12 og eftir það tók 

Flóafársundirbúningur við. Kveikt var í kolunum klukkan 11 og byrjað að afgreiða pylsur 

klukkan 11:45 og það var frábær tímasetning. 

Vegabréf voru notuð til að merkja mætingar og það gekk afar vel. Nemendur tóku þetta 

alvarlega og skiluðu vegabréfinu til umsjónarkennara eða inn á skrifstofu á 

fimmtudeginum. Mjög mikilvægt næst að afhenda vegabréfin einungis á 

skrifstofunni og skila þeim einnig þangað. Einnig geta þeir tveir kennarar sem eru 

kátudaganefnd innan handar afhent vegabréf. Enginn annar, þá gengur þetta enn 

betur. 

 

Það sem tókst afar vel: 

 Dagskrá var góð, gott utanumhald og vel stjórnað. 

 Fimmtudagurinn var með öfluga dagskrá. 

 Mjög vinsælt að hafa svona ,matarstöð“ eins og Dons donuts og Joe the juice. 

 Mjög gott að dagskrá var tilbúin viku fyrr. 

 Flott að hengja upp skráningarmiða fyrir framan skrifstofu. Það var góð auglýsing 

að hafa KD miða og upplýsingar þar. 

Endilega koma því á framfæri að hlutverk mötuneytis breytist þessa daga. Þar sem 

verið er að selja pizzu og fleira (núna kleinuhringi!) þá þarf afar lítinn mat í 

mötuneyti. Spurning um að nýta starfskraftinn í eitthvað annað. 
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Annað: 

 Gera meira kósý í maraþon-stofunum (nem. geta komið með eitthvað sjálfir). Það 

voru settir sófar núna og það kom vel út. 

 Muna að vera í góðu sambandi við starfsmenn mötuneytis og Iðu. 

 Tæknimaður þarf að vera fastur frammi. 

 Einhver með míkrófón þarf einnig að vera til staðar allan tímann. 

 Passa að hafa ekkert í gangi frammi (sem er með hávaða) þegar eitthvað er í 

gangi í salnum. 

 Passa að hafa stemningu í miðrými. Eins og t.d. með kollhnísakeppni og 

stoppdans. 

 

 

Fyrir kennara að muna: 

 Hvetja kennara til að mæta á þær stöðvar sem þeir eru settir á. Ef þeir komast 

ekki, geta þeir skipt innbyrðis. 

 Gott var fyrir þá tvo kennara sem eru nemendum innan handar að skipta með sér 

verkum – annar kennarinn ber ábyrgð á matnum og þá um leið snúa þeir 

nemendur sér til hans sem sjá um matinn. 

 Hugleiða hvort að frekari skiptingar (samskipti og svoleiðis) væri heppilegt. 

 Reyna að koma í veg fyrir flakka nemenda. Ef fyrirlestur er byrjaður, þá er ekki 

við hæfi að yfirgefa svæðið. 

 Tímarammi – skoða hann vandlega. Bæði hvað varðar að byrja svona seint sem 

þykir ekki heppilegt. Eins að slíta flóafár og kátu daga sundur. 
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Skreytingar 

 Þarf að skreyta skólann daginn áður. 

o Blöðrur – út um allt !!! 

o Manntafl (teipa á gólfið).  

o Karnival. 

 

 Merkja stofur daginn áður. 

o Prenta út merkingar fyrir fimmtudaginn. 

 

 Auglýsingar eiga að fara upp með fyrirvara – auglýsa viðburði vel. Hreinsa 

auglýsingatöflu frammi, þá verður sýnilegra það sem sett er upp á hana fyrir Káta 

daga. 

 

 Virkja alla betur – nemendaráð, íþróttaráð, skreytingarnefnd, gjaldkera, formann 

... 

Matur 

Það eru þrjár máltíðir: 

1. Hádegismatur á miðvikudegi: pantaðar pizzur frá Dominos (80 stk. ... 17 voru 

eftir). Sneiðin seld á 150 krónur, heil pizza á 1200 krónur, þrjár sneiðar og gos á 

500 krónur. Gos á 100 krónur. 

. 

2. Morgunmatur  á fimmtudegi. Frítt fyrir nemendur.  

Morgunmatur á fimmtudegi: Hann var flottur! Ávextir í glasi (frá Gurrý og 

matreiðslunemum) – þetta var árið 2015. 

Almar bakari gaf afganga af brauði, snúðum og fleira. Var ekki nóg. 

Panta pylsubrauð af Guðna. 

Ostur, smjör, skinka. 

Passa frágang. 

Fá hnífa frá mötuneyti F.Su.  
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Nú í ár voru engir drykkir en það hafa stundum verið gefnir drykkir með pylsunum. 

Guðnabakarí gaf rúnstykki. Hefur alltaf verið þannig. En nú í ár var skipt við Almar. 

 

Spurning um að gefa nemendafélaginu það hlutverk að bera fram morgunverðinn. Þá 

getur kátudaganefnd einbeitt sér að því að starta deginum og taka á móti fyrirlesurum. 

 

3. Grillaðar pylsur í hádeginu á fimmtudegi. Það eru kennarar úr Hamri sem 

grilla fyrir framan Iðu – á fimmtudeginum þegar lokahátíðin er í Iðu. Frítt. 300 

pylsur grillaðar. Brauð 

Alltaf að gera ráð fyrir 300 manns þegar verið er að panta.  

Árið 2015 tókst að fá 30% af öllu frá MS! 

Þarf að biðja um að vörurnar séu sendar á Selfoss. 

Lítill afgangur. 

Panta af heildsölum. 

 

Kaffihús í mötuneyti. Það gekk ekki vel. Fáir sem fóru alveg inn í enda þar sem alltaf 

var eitthvað um að vera í miðrýminu. Hafa eitthvað einfaldara? Kleinur og ... hugmynd. 

Sleppa kaffihúsinu, þær mega fara í frí (mötuneytið getur jafnvel alveg lokað). 

Athuga – þarf að taka VEL til eftir allt saman!!! 
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Hvernig undirbúum við Káta daga? 

1. Fáum hugmyndir frá nemendum í umsjónartíma. 

a. Semja texta og senda á Bragakennara. Þarf að gera þetta með fyrirvara 

þannig að gert sé ráð fyrir umræðu um Káta daga í Bragatímum. 

b. Hvetja nemendur til að koma með alls konar hugmyndir, sama um hvað 

það snýst. Ekki vera feimin! 

 

2. Vinna úr þeim hugmyndum sem koma frá nemendum. 

a. Setja allar hugmyndir í excel.  

b. Fara yfir allar hugmyndir og flokka þær. 

c. Skipta með sér verkum og fara að hringja. 

 

3. Þegar hringt vegna fyrirlestra eða námskeiða þarf að spyrja um: 

a. Kostnað. 

b. Lengd fyrirlesturs/námskeiðs. 

c. Hvaða þarf að nota (tölva, ritföng ...). 

d. Dagsetning og tími dags. 

 

4. Skipta með sér verkum 

a. Einn sem heldur utanum skráningu. 

b. Einn sem heldur utanum kostnað (t.d. gjaldkeri nemendaráðs). 

c. Setja skiladag á hugmyndir vegna dagskrár. 

d. Auglýsa viðburði með fyrirvara. Jafnvel útskýra þá í Bragatíma eða á 

facebook! Auglýsingastjóri! 

e. Skráningar á fyrirlestra og viðburði með fyrirvara. Muna að auglýsa, t.d. á 

FB.  

f. Skráningarmiðar voru hengdir upp á töflu fyrir framan skrifstofuna og það 

gekk vel. 
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Kennarar 

 Senda út lista með viðveru kennara með nokkurra daga fyrirvara. Kennarar geta 

skipt innbyrðis. 

 Hafa pósta skýra og góða sem sendir eru umsjónarkennurum. 

 Skrifa leiðbeiningar um það til hvers er ætlast af umsjónarkennurum og einnig 

þeim kennurum sem sjá um skráningar og fleira á Kátum dögum (skráningar og 

fleira). 

Það sem þarf að muna fyrir næsta skipti: 

 Vera með plan B fyrir miðrými. Það var mjög leitt að fusball var ónýtt og þá 

vantaði allt fjörið í miðrými. 

 Hafa ,,kallara“ sem er með míkrafóninn og tilkynnir hvað er um að vera. Það hefur 

gríðarlega mikil áhrif á þátttöku nemenda í viðburðum. 

 Hengja dagskrá í A3 á töfluna frammi við skrifstofu, plakat er óþarft. 

 Nemandi sem tekur á móti gesti(um) sjái einnig um að kveðja og heyra hvernig 

viðkomandi fannst takast til. 

Hugleiðingar ... 

Á að taka Flóafár og Káta daga í sundur? Flytja Káta daga í apríl? Þá er meiri möguleiki á 

því að vera úti; kraftakeppni, hjólabrettabraut og fleira. 

Framlag frá skóla og nemendaráði þarf að vera skýrt í upphafi skipulagningar. 

Er kominn tími til að breyta fyrirkomulagi Kátra daga? Hvernig þá?  
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DAGSKRÁ KÁTRA DAGA FEBRÚAR 2016 

MIÐVIKUDAGURINN 24. FEBRÚAR 2016 

MIÐVIKUDAGUR 09.45-
15.00 

Klukkan Staður  ALLUR DAGURINN (frá 10.15) Staður 

Venjuleg rútína 08:15 FSu  Spákona 209 

Umsjón, vegabréf Kl 10.30 ..  Friends, maraþon 203 

Konfektnámskeið Kl 10.30 Eldhús  Hunger games, maraþon 205 

Brjóstsykurnámskeið Kl 10.30 202  Skotbolti Iða 

Manntafl hjá Lárusi Kl 11.40 Miðrými  Texas Hold’em (1000 kr) 103 

Larp Kl 11.00 207  Opið hjá Ágústu (200 kr) 301 

Vetrar leikir Kl 11.00 Hestasvæðið    

Sigga Dögg Kl 11.00 Salurinn  CARNIVAL  MIÐRÝMI 

    Dons donuts Miðrými 

    Joe and the Juice Miðrými 

MATUR Kl 12 - 13 Miðrými  Lukkuhjól Miðrými 

Forritunarnámskeið Kl 13.00 204  Íssmökkun Miðrými 

Vertu næs Kl 13.00 201  Lukkuhjól Miðrými 

Stúdíó stund Kl 13.00 204    

Maggi Mix Kl 13.00 Salurinn    

Kleinubakstur Kl 13.00 Eldhús    

Brjóstsykurgerð Kl 13.00 202    

Singstar Kl 14.00 208    

Kynnig á laganámi HÍ Kl 14.00 206    
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DAGSKRÁ KÁTRA DAGA FEBRÚAR 2016 

 

FIMMTUDAGURINN 25. FEBRÚAR 2016 

FIMMTUDAGUR 8.30-11.00 Klukkan Staður  ALLUR DAGURINN Staður 

Morgunmatur Kl 8.30 Miðrými  Friends maraþon 203 

Konfektnámskeið Kl 9.00 Eldhús  Hunger games maraþon 205 

Kínverska Kl 9.00 204  Tauþrykk 305 

Upplestrarstofa Kl 9.00 207    

Fatahönnun Kl 9.00 206  CARNIVAL MIÐRÝMI 

Ingólfsfjall Kl 10.00 Iða  Minute to work it Miðrými 

Hláturjóga Kl 9.30 Salurinn  Dons donuts  

Táknmálnámskeið Kl 10.00 210  Framhald að skotbolta Iða 

Hulda Sóley, Förðun Kl 10.00 201    

Kilroy Kl 10.30 202    

Dale Carnegie Kl 11.00 208    

Mæting til umsjónarkennara, skila 

vegabréfi 
Kl 12.00     

Íþróttamót í IÐU Kl 12.00     
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Það sem þarf að skoða – vinnulisti næsta skólaárs 

 

Margt er vel gert og gengur vel. En það er alltaf eitthvað sem lærist af reynslunni, nýir 

möguleikar láta á sér kræla og svo framvegis. Þetta stendur upp úr eftir skólaárið sem skoða þarf 

áfram á því næsta: 

o Hlutverk jafnréttisfulltrúa nemenda er frekar óskýrt og nauðsynlegt að SKOH hópurinn 

styðji við bakið á jafnréttisfulltrúa. Hafa það í huga í haust þegar nýr fulltrúi verður 

kosinn. 

o Efla félagslíf innan skólans; kvöldvökur, tónleikar, leikrit, uppákomur í 

miðvikudagsgötum og fleira. Sleppa hugmyndafluginu lausu! 

o Nota Bene – skipuleggja útgáfu mun betur (safna efni á haustönn og gefa út í febrúar). 

Forvarnarfulltrúi mun vinna að því hörðum höndum að á vorönn verði kenndur 

blaðaútgáfuáfangi sem mun þá vinna náið með ritráði NFSu. 

o Peningamál. Félagslífsfulltrúi á að fá upplýsingar reglulega um stöðu NFSu. 

o Böll.  

o Ekki láta umræðuna festast í því fari að allt sé ómögulegt og neikvætt. Berjast 

fyrir því sem hægt er að ná árangri í en ekki eyða tíma og orku í annað. 

o Ballfundir þurfa að vera viku fyrir ball þannig að hægt sé að bregðast við því sem 

þarf að gera með góðum fyrirvara. 

o Samstarf við aðra framhaldsskóla? 

o Nota annað húsnæði? 

o Viðburðadagatal. Skipuleggja vel, hafa sem flest á dagskránni og fjölbreytt. 

o Bragi. Nota viðburðardagatal NFSu og samræma við starf Braga í sambandi við mentora 

og fleira. Gott að ekki verði árekstrar. Einnig þarf stjórn NFSu að fá að vita hvað er í gangi 

hjá Bragahópunum. 

o Leikráð. Styðja vel við bakið á leikráði, finna leikrit og gera samning við leikstjóra að 

hausti. Einnig að finna húsnæði. Nýta þekkingu Guðfinnu Gunnarsdóttur sem veit allt um 

þetta. 

o Lög NFSu. Þarf að endurskoða þau, fara vel yfir og vera með breytingartillögur sem passa 

við nýtt kosningafyrirkomulag. Hefur til dæmis komið til tals að breyta fyrirkomulagi 

varðandi kosningar í nefndir og ráð. 

 

  



25 
 

Forvarnir og samstarf við foreldraráð FSu 

 

Undirrituð sat mánaðarlega fundi með forvarnarhóp Árborgar, en í honum eiga sæti fulltrúar 

lögreglu, heilbrigðisstofnunnar, félagsþjónustunnar, íþrótta- og tómstundaráðs o.fl. Sjálfsagt er 

að efla enn frekar samstarf við þessa aðila sveitarfélaga og ríkis og auka enn frekar árangursríkt 

samtal á milli stofnanna.  

Samstarf við foreldraráð er gott, en það hefur verið lítið sýnilegt í vetur. Illa hefur gengið að fá 

foreldra til að mæta á foreldrarölt á skólaböll og nemendafélagið hefur ekki nýtt sér stuðning 

foreldraráðs. Undir vorið þegar ný stjórn var kosin hitti nýja stjórnin foreldraráð og kom þeirri 

hugmynd á framfæri að foreldraráð aðstoðaði varðandi vinninga í edrúpotti á skólaböllum. Vel 

var tekið í þetta og ætlar foreldraráð að verða við þessari bón. 

Félagslífsfulltrúi skrifaði reglulega inn á facebooksíðu foreldraráðs (foreldrar í FSu) og greindi 

frá því sem var á döfinni hverju sinni hjá nemendum. Mikilvægt að þessu hlutverki sé sinnt 

þannig að sýnileikinn sé sem bestur og upplýsingaflæði gott.  
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Lokaorð 

 

Stjórn nemendafélagsins þetta skólaár hefur fengið margar áskoranir. Þær stærstu hafa verið að 

hlusta á þær leiðbeiningar sem hafa verið gefnar úr ýmsum áttum og skipuleggja vinnu sína fyrir 

viðburði. Það hefur oft á tíðum reynst þeim erfitt, vinnan hefur farið seint af stað og verið unnin 

með litlum fyrirvara. Það er mikil áskorun og lærdómur að kynnast því hvernig innra skólastarf 

er og vera allt í einu staddur beggja vegna borðs, að vinna að innra starfi með stjórnendum, 

kennurum og starfsfólki og hins vegar standa skil á sinni vinnu gagnvart nemendum. Þetta er 

mikill skóli og oft á tíðum erfiður.  

Stjórnin hóf starfið með margar hugmyndir í farteskinu og mörg góð áform. Sum þeirra urðu að 

veruleika en önnur ekki eins og gengur og gerist. Ballumræða tók allt of mikið af vetrarstarfinu 

og margir voru fastir í því fari allt skólaárið sem var mjög leiðinlegt því það bitnaði á 

framtakssemi annarra þátta og viðburða. Þetta gerði það meðal annars að verkum að í lok 

skólaárs var stjórnin helst gagnrýnd fyrir það að fátt hefði verið á dagskránni. Margt jákvætt var 

rætt og ánægjulegt var að sjá hvað sumir læra mikið í þessu starfi og þroskast við aukna ábyrgð.  

Hlutverk forvarnar- og félagslífsfulltrúa er spennandi starf. Þetta er hlutverk sem fer vaxandi að 

mínu mati. Verksviðið er vítt; samskipti nemenda innan skólans og á netmiðlum, undirbúningur 

og skipulagning viðburða og aðhald á ýmsum þáttum starfs fulltrúa nemenda í nemendafélaginu. 

Ef vel á að vera þarf fulltrúinn að fylgjast vel með, bæði innan skólans og utan, geta rætt við 

nemendur og komið með ábendingar um það sem betur mætti fara. Hvetja nemendur áfram og 

styðja eftir þörfum. Þetta er starf sem er mikilvægt og á eftir að aukast. Einnig gaman að sjá hve 

nemendur vaxa og dafna sem eru tilbúnir að leggja sitt af mörkum í þágu allra nemenda skólans, 

þetta víkkar bara hugann og eykur líkurnar á því að geta hugsað út fyrir kassann sinn og tekið 

tillit til allra – virða alla sama hvernig þeir eru. 

Mér þótti hlutverk forvarnarfulltrúa stundum vera sett á pásu því yfrið nóg var að gera sem 

félagslífsfulltrúi. Undirrituð hélt skrá yfir tímana í excel sem fóru í þessi hlutverk, allt 

sundurliðað til að geta gert sér grein fyrir því í hverju starfið felst, hvað þarf að laga og bæta og 

svo framvegis. Ljóst að viðtöl við nemendur taka æ meira pláss í stundaskránni og er ánægjulegt 

að sjá hvað nemendur eru duglegir að sækja styrk, ráð og stuðning til félagslífsfulltrúa. Sá hluti 

starfsins hefur aukist og er það vel. Forvarnarfulltrúi vann með SKOH hópi og er búið að setja á 

dagskrána að október á næsta skólaári verður tileinkaður forvörnum. Að þessu sögðu ákvað 

undirrituð að segja upp starfi félagslífsfulltrúa en starfa áfram sem forvarnarfulltrúi. Það er mikil 

tilhlökkun að halda áfram að vinna með nemendum og nýjum félagslífsfulltrúa og er fullviss um 
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að samstarfið eigi eftir að ganga vel. Mikill styrkur fyrir þessa tvo fulltrúa að starfa saman, geta 

stutt hvor annan í starfi, leitað ráða og stutt hvor annan eftir þörfum. 

Að vinna með nemendum sem forvarnar- og félagslífsfulltrúi er þroskandi, gefandi, erfitt, 

skemmtilegt og upplífgandi. Nemendur í FSu eru frábært fólk sem sýnir hvað í því býr þegar á 

reynir.  

 

Selfoss, 25. maí 

Fögnum fjölbreytileikanum,  

Guðbjörg Grímsdóttir 

Forvarnar- og félagslífsfulltrúi 

 

 


