
                                                                                          
Stuðboltarnir 

4. fundur 
Nemendafulltrúaráð 4. – 6. bekkja 

Fundur 21. mars 2019 
 

 

1. Helga Fríður Garðarsdóttir bauð Stuðbolta velkomna á fjórða fund vetrarins og byrjuðum við á 

að rifja upp hvert hlutverk okkar er sem Stuðboltar. Fundurinn gekk vel og voru eftirfarandi mál 

á dagskrá: 

 

2. Vorhátíð skólans. Eru nemendur ánægðir með fyrirkomulag Vorhátíðar eða vilja þau sjá 

einhverjar breytingar?  

Eftirfarandi hugmyndir og umræður komu fram:  

 

• Hafa aftur kexleik eins og var síðast, þá sestur maður kex á ennið og á að reyna að koma 

því í munninn  

• Það var ekki það skemmtilegt í fyrra, alltof margir og það var mikill troðningur á 

göngunum 

• Ekki hafa tombólu aftur, alla vega ekki að hafa það sem skyldu að 4. bekkur sjái um hana.  

• Hafa tombólu en þá bara í mesta lagi í 20 mínútur svo þeir sem haldi hana missi ekki af 

öðru 

• Ekki hafa bara eina pylsu á mann 



• Hafa stultur og golf                

• Hafa sjoppu og bjóða uppá heitt kakó með rjóma og snúð 

• Hafa hátíðina tvískipta, 1. -5. bekkur og svo 6. – 10. bekkur svo það sé ekki eins mikill 

troðningur 

• Hafa vorhátíðina alveg eins og hún var í fyrra 

• Hafa fleiri leiki og meiri mat 

• Bjóða upp á ís 

• Kahoot 

• Stinger 

• Teikna 

• Fótbolti 

• Asni 

• Smíðastöð 

• Myndasýning  

• Búa til slím 

• Feluleik 



• Púsla                  

• Spila 

• Hugsa um náttúruna 

• Föndra  

• Tví tví eða vikni vinki pottinn 

• Leikir 

• Þruman 

• Almenn ánægja með vorhátíðina. Umræða um tombólu, margir vilja hafa hana en þó 

ekki í langan tíma til að missa ekki af öðru. 

• Hafa pizzu í stað pylsu 

• Bjóða leikskólabörnum á hátíðina 

• Hafa hátíðina lengur, t.d til 14:00 

• Hafa ein stöð þar sem væri vatnsblöðru – og vatnsbyssustríð 

• Lögð áhersla á að ef ætti að hafa slímstöð þá þyrfti að passa hvað væri sett í slímið 

• Hafa körfuboltamót 

• Skotbolta/Dodgeball 



• Kúrí kúrí klapp klapp     

• Þrautabraut  

• Tarsan 

• Api í jörðu 

• Skreyta bollakökur 

• Step by step drawing 

• Hafa hana eins og hún er 

• Grilla pylsur og hamborgara 

• Paint ball 

• Hafa hana bara á Ásabraut 

• Lasertag 

• Hafa kökur/bakkelsi 

• Hoppukastali 

• Bandývöll 

• Kapphlaup í kringum skólann 

• Hafa asna (fótbolti) 



 

• Búa til stóra rennibraut í brekku (plast með sápuvatni)  

• Leikur með egg (hafa egg í skeið í munninum og keppa) 

• Það sem alls ekki má sleppa: fótbolti, hjólabrettin, pylsurnar, tombóla, slímið, 

andlitsmálning, minute to win it þrautir, stultur, körfubolti 

3. Önnur mál sem rædd voru um bættan skólabrag:   

• Hafa dótadag í skólanum og hafa þá leyfilegt að hafa síma 

• Af hverju mega sumir 4. bekkingar vera í símanum sínum áður en bjallan hringir á 

morgnanna en aðrir ekki? 

• Gæslan er ennþá að labba saman og ef það eru tvö vandamál þá fara þær bara saman að 

leysa annað málið 

• Þegar við erum í skotbolta þá er nýja tækið fyrir og þetta er líka leiðinlegt tæki 

• Bjóða upp á hollt morgunkorn með hafragrautnum 

• Opna bókasafnið fyrir kl: 8:00 þannig að það sé hægt að fara að ná sér í bók og lesa áður 

en bjallan hringir 

• Hafa rafmagnslausan dag 

• Leyfa 3. bekk að koma oftar í heimsókn 

• Fleiri kennara út 



     

• Fá fleiri leiktæki á skólalóðina, t.d hoppudýnu  

• Fá fleiri bolta 

• Oftar frjáls tími í skólanum 

• Fá annan grasvöll og hafa hann úr venjulegur grasi 

• Stækka hjólabrettarampana og hafa þá í líkingu við rampana í Hópsskóla 

• Fá kaðla á skólalóð 

• Breyta blakvellinum, enginn að nota hann 

• Laga internetið, lélegt netsamband, ekki hægt að nota ipada í verkefni og annað slíkt 

• Fá gamla skiptið/kastalann aftur á skólalóðina 

• Setja vegasalt á skólalóðina 

• Trampólín, eitthvað betra en það sem er á skólalóðinni núna því það er ekki gott 

• Annan fótboltavöll, gervigras en ekki steyptan 

• Láta skólann byrja seinna á morgnanna 

• Hafa stelpu og stráka ekki saman í bekk 

• Hafa skólabíl í íþróttir og sund 

• Fá að hlusta á tónlist í tíma 

• Fá að vera með tónlist í eyrunum í tímum  

• Niðurgrafið trampólín 

• Fá skólahreystivöll í stað blakvallar 



            

• Það vantar nokkur skójárn úr stáli 

• Netsamband í stofum er lélegt 

• Halda körfuboltamót – NBA lið 

• Halda fótboltamót 

• Athuga með að hita nesti 

• Örbylgjuofnar of oft bilaðir 

• Fara oftar í Þrumuna 

• Við megum ekki fara niður unglingastigann en þau fara niður miðstigsstigann  

• Athuga snaga í stofum 

• Tölvustofa ekki í nógu góðu standi 

• Bæta við fleiri möguleikum á skólalóðina, t.d mála spil á skólalóðina 

• Setja eitthvað í staðinn fyrir blakvöllinn 

 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið 

Helga Fríður Garðarsdóttir 
 

 

 


