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Stuðboltarnir 

4.fundur 

Nemendafulltrúaráð 7.-10. bekkja 

Fundur 21. mars 2018 

 

 

Mættir voru nemendafulltrúar úr 7.-10. bekk. 

 

1. Endurmat á árshátíð 

 

 Mikil ánægja með ballið 

 Leiðinlegt að bíða eftir að tónlistarmennirnir kæmu fram á ballinu 

 Hafa meiri metnað fyrir leikritinu svo fleiri nemendur séu spenntari fyrir því að 

taka þátt í leikritinu og mæta á það  

 Gefa út hvaða leikrit á að sýna og hafa áheyrnarprufur fyrir aðalhlutverkin 

 Leikritið var ekki skemmtilegt, það mætti vera léttara stykki, helst söngleikur  

 Það heyrðist ekki nægilega vel í leikurunum þannig að áhorfendur vissu ekki hvað 

var að gerast 

 Halda áfram að hafa leikrit á árshátíðinni   

 Of breiður aldurshópur í leikritinu, skipta í 7. og 8. bekk og 9. og 10. bekk 

 Hver bekkur, eða árgangur, er saman með leikrit eða stuttmynd 

 Leikritið var skemmtilegt fyrir utan endinn þar sem leikarar voru að springa úr 

hlátri 

 Hafa æfingar fyrir leikritið á skólatíma 

 Fá nemendur til að leikstýra leikritinu 

 Gera árshátíðarmyndband 

 Halda áfram að kjósa kóng og drottningu úr 10. bekk 

 Leyfa nemendum að ráða hvar þeir sitja í salnum og hafa þægilegri stóla 

 Hafa árshátíðarmat fyrir allt unglingastigið, það skapar skemmtilega stemmningu 

 Sjoppan mætti vera með meira úrval og hafa meira af því sem selst vel 

 Sleppa leikriti og hafa frí þennan dag og ball um kvöldið 

 Kennaraatriðið var of stutt þetta árið 
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2. Umhverfisstefna GG, eru nemendur með einhverjar athugasemdir? 

 

Nemendum finnst við geta gert betur í að flokka, spurning hvort það mætti hafa keppni 

milli bekkja í að flokka. Það vantar fleiri og stærri ruslatunnur til að auðvelda flokkun 

og hafa betri merkingar við tunnurnar. Hafa sér tunnu fyrir flöskur.  

Nemendur vilja vita hvort ruslið fer allt í sama gáminn og ef svo er hver er þá 

tilgangurinn með að flokka ruslið? 

 

 

3. Hugmyndir fyrir vinabekkjadag sem verður föstudaginn 11. maí: 

 

 Horfa á mynd (Hop) 

 Fara í útileiki 

 Baka saman 

 Föndra 

 Bingó 

 Ganga á Þorbjörn 

 Minute to win it 

 Keppni, t.d. að klæða sig í sem flest föt 

 Kökuát 

 Gera slím 

 Fótbolti 

 Körfubolti 

 Boccia 

 Hafa einn bekk á yngra ári og einn á eldra, ekki allan árganginn, hafa t.d. 4.H og 

10.E saman 

 

 

4. Önnur mál 

 

 Hafa hurðir á skólastofunum opnar á morgnana þegar nemendur mæta í skólann 

 Sleppa grænmetinu í pastanu, hafa það sér og pastað sér 

 Fá nýja stóla og borð, borðin eru of lág fyrir nemendur þannig að nemendur fá illt 

í bakið 

 Leyfa nemendum að vera í úlpunum inni í stofum þegar það er kalt 

 Laga/hreinsa loftræstikerfið þannig að það virki 

 Hafa meira úrval af því sem hægt er að versla í mötuneytinu og meira af 

samlokum því þær klárast oft fyrir matartímann 

 Þrífa örbylgjuofn og grill 

 Nemendur stíga á matinn sem dettur á gólfið og mötuneytið verður subbulegt 
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 Hugmynd um að hafa þemadagana þannig að unnið sé með ákveðin lönd. Þá er 

hægt að skipta nemendum í hópa með þeim nemendum sem eru frá öðrum löndum 

t.d. Filipseyjum, Póllandi, Tælandi, o.s.frv. þeir nemendur myndu þá leiðbeina og 

kenna hinum krökkunum í hópnum um land og þjóð og svo myndu allir elda mat 

frá löndunum 

 Hvað er að frétta af trampólínvellinum og körfuboltavellinum í Hópsskóla? 

 Hafa bragðmeiri fisk og fjölbreyttari mat og fleiri sósur  

 Hafa oftar taco og pizzu í matinn 

 Hafa fleiri kleinuhringi þegar þeir eru til sölu 

 Safinn er alltof dýr miðað við magn 

 Bjóða uppá laktosfría mjólk 

 Hafa meira af skyri 

 Skrítið að þegar það er grjónagrautur er boðið uppá súpu sem hliðarrétt en þegar 

það er súpa þá er ekki hægt að fá grjónargraut sem hliðarrétt 

 Leyfa nemendum að grilla samlokur og brauðbollur á matmálstíma 

 Hafa föstudagsfjör aftur, eða þriðjudagsfjör 

 Hafa fleiri bekkjarkvöld 

 Bjóða uppá fjölbreyttara val, t.d. D & D (Dungeons & Dragons), LARP, parkour 

og tölvuleikjaval 

 Hafa fleiri íþróttatíma  

 Hafa færri stærðfræðitíma 

 Lengri frímínútur 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið, 

Guðrún Inga Bragadóttir 


