
                                                                                          
Stuðboltarnir 

4. fundur 
Nemendafulltrúaráð 7. – 10. 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:  

 

• Hamborgarar í staðinn fyrir pylsur 

• Fá leikrit – leikið af leikurum 

• Hafa lasertag 

• Hafa keppnir á vorhátíðinni 

• Hafa trampólín í anda „Rush“ 

• Fótboltamót (nemendur á móti kennurum) 

• Lita (inni og úti) 



 

• Körfuboltamót (nemendur á móti kennurum/foreldrum) 

• Just dance í salnum 

• Fortnite/PS4 

• Teygjutvist 

• Stultur eða annað útileikjatengt 

• Grilla SS pylsur og hafa nóg af starfsfólki svo ekki verði endalaus röð 

• Hafa vorátíðina í Hópsskóla 

• Rennibraut með sápu niður hól 

• Búa til vinaarmbönd 

• Hafa góðgæti frítt eða til sölu 

• Kennarar á móti nemendum í einhverri íþróttagrein 

• Að það megi labba út um allt, ekki stöðvar 

• Viljum hafa bakstur í boði 

• Hafa íþróttahúsið opið 

• Hafa hoppukastala 

• Hafa glímu eða box 



 

• Hafa Þrumuna opna 

• Hafa Karaoke 

• Skotbolti 

• Kahoot 

• Úti boccia 

• Blak 

• Búa til nýja hefð – Að 10. bekkingar keppi við kennara í bæði fót- og körfubolta. Það verði 

gert mikið úr þessu, auglýst og ekkert annað í gangi á meðan. Fá áhorfendur á staðinn og 

leikmenn verða kynntir inn með kallkerfi og læti 

• Fleiri pylsur, ekki ein á mann 

• Fá Einar Mikael til að skemmta 

• Fá Milos á svæðið til að gera skemmtilega hluti með 

• Fallturn 

• Candy floss 

• Láta hátíðina byrja klukkan 12:00 en ekki 10:00 

• Froðu fótbolti 



 

• Prófa reykköfun 

• Leiðinlegt hátíð og tilgangslaus 

• Hafa hana á Ásabraut en ekki í Hópsskóla 

• Sleppa ratleikjum eða fá að velja okkur saman í lið 

• Eltinga- eða feluleikur 

• 1 2 3 4 5 Dimmalimm 

• Tví tví 

• Slip and slide fótbolti 

• Míni golf  

• Stuðboltar skipuleggi hátíðina 

3. Önnur mál sem rædd voru um bættan skólabrag:  

• Fá betri stóla í 220 og víðar 

• Skólabíl í akstur í og úr íþróttum og sundi 

• Skoða skólaborðin, þau eru bæði mishá og sum þeirra eru farin að gefa flísar (9.AÞ) 

• Fá nýja stóla í matsalinn 

• Tyggjónotkun – mikilvægt að henda því í ruslið eftir notkun en ekki annarsstaðar 



• Símanotkun – mikilvægt að símar séu settir í geymsluvasana þegar þau koma inn svo ekki 

þurfi að nota nokkrar mínútur af hverjum tíma í að verið sé að ganga frá þeim 

• Enn er beðið eftir trampólíni sem talað var um að kæmi – almenn óánægja með 

kóngulóagrind sem sett var upp. 

• Að 7. bekkur fari út einn dag í viku eða engan 

• Að 8. bekkur fari þá líka út 

• Fá einn frjálsan tíma á dag eða einu sinni í viku 

• Að 7. bekkur fái að vera með 8. – 10. bekk í Þrumunni eftir skóla 

• Það var peningasóun að kaup þetta trampólín, frekar ætti að kaupa eitthvað sem yrði 

notað 

• Hvað er málið með „trampólínið“ ? 

• Hafa míní gym í skólanum eins og er úti í Njarðvík 

• Fá trampólín körfuboltavöll 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið 

Helga Fríður Garðarsdóttir 
 

 

 

 


