Skýrsla Kátudaganefndar
Við undirrituð sátum nokkra fundi með Kátudaga-nefndinni sem Guðlaug
Guðmundsdóttir var í forsvari fyrir. Nemendur höfðu mjög margar og góðar hugmyndir
að því sem hægt væri að gera. Við vorum sammála um að byrja undirbúninginn nógu
snemma og byrjuðum í janúar. Það voru að mestu 2 stúlkur í Kátudaga-nefndinni sem
unnu mest alla vinnuna og áttu erfitt með að virkja strákana með sér. Við bendum á að
það verða allir nemendur sem taka að sér að vera í Kátudaga-nefnd að vera með að fullu.
Við urðum vör við skipulags- og undirbúningsleysi, þá sérstaklega í sambandi við
morgunmatinn og lokahnykkinn. Hugmynd um að hafa fleiri í Kátudaga-nefnd eða
jafnvel auglýsa eftir nemendum sem vilja taka þátt í undirbúningi og skipulagningu. Við
viljum einnig benda á að það þarf að panta kynningar og fyrirlesara með góðum
fyrirvara.
Kátudagapressan kom út með góðum fyrirvara, en kynning á henni hefði mátt vera meiri
og betri. Það gafst ekki tími til að ritskoða hana og var í henni málfar sem fór fyrir
brjóstið á sumum. Pressan, var eins og lagt var upp með, vel skipulögð og aðgengileg.
Það var gott að finna í henni það sem var í boði og tímasetningar.
Nýjungar voru ekki margar fyrir utan að það var ákveðið að hafa lagakeppni fyrir
nemendur. Hún fór vel af stað en varð frekar endasleppt. Það hefði mátt byrja fyrr að
skipuleggja, kynna og fylgja henni betur eftir. Allir sem komu að þessari keppni voru
jákvæðir, bæði nemendur, kennarar, fyrirtæki og Hollvarðasamtökin. Við mælum með
að þessi keppni verði árlegur viðburður sem verði ekkert endilega tengdur Kátum
dögum, heldur jafnvel miðvikudagskassa eða kvöldvöku.
Haldið var áfram með nýjungar frá því í fyrra, eins og t.d. Manntaflið og Quidditch-ið og
skemmti fólk sér vel, þá sérstaklega í LARP-inu sem var nýtt, þar sem nemendur og
kennarar börðust með sverðum. Þetta uppátæki vakti mikla kátínu bæði hjá nemendum
og kennurum. Þetta er eitthvað sem koma skal; ýmiskonar „keppnir“ á milli nemenda og
kennara.
Kaffihúsið var aftur sett á laggirnar í nemendamötuneytinu og gafst vel

Það er okkar mat að Kátudagarnir 2012 hafi bara tekist vel og allir verið sáttir. Engin
stórvægileg mál komu upp þó að aðeins hefði vantað upp á undirbúning og skipulag. Það
tókst að leysa allt á staðnum sem kom upp.
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