Fundur nemendafélags Hofsstaðaskóla 30. mars 2012 kl. 10:50
Dagskrá:
1. Kosning í skólaráð
2. Hagsmunamál nemenda
Allir aðalmenn og varamenn í 1.-7. bekk voru boðaðir á fundinn. Mæting var ágæt. Alls mættu um 60
nemendur.
1. Tuttugu og tveir nemendur í 6. bekk buðu sig fram í skólaráð. Nemendur voru með framsögu,
kynntu sig og sögðu frá því hver áhersla þeirra yrði ef þeir næðu kjöri.
Ólína Helga Sverrisdóttir 6. BÓ og Páll Viðar Hafsteinsson 6. BÓ voru kosnir sem aðalmenn og
Kolbrún María Einarsdóttir 6. SJG og Ólafur Jökull Ólafsson 6. ÖM sem varamenn
Við óskum þeim til hamingju með sigurinn.
2. Önnur mál – nemendur fengu tækifæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri.
Sumir nemendur komu mjög vel undirbúnir á fundinn með hugmyndir frá bekkjarfélögum.
1. Lækka spjöldin á körfunum, hafa þau sem eru nær skólanum hærri og í sömu
hæð
2. Kaupa púða til að sitja á í salnum
3. Kaupa Ipad í tölvuvagninn
4. Hafa skemmtilegri lög í samsöng t.d. ensk lög sem margir þekkja
5. Kaupa nýja sófa fyrir 7. bekk
6. Fara í skíðaferð
7. Hafa fleiri Neonljósabingó
8. Horfa á þætti í mötuneyti á meðan matast er
9. Lengri viðvera hjúkrunarfræðings
10. Loka á milli salerna – bænaskjal til bæjarstjóra
11. Fleiri pókóvelli
12. Lagfæra skóhillur í anddyri til þess að hægt sé að setja kuldaskó og stígvél í þær
13. Hafa fleiri skemmtanir
14. Bjóða upp á leikrit fyrir allan skólann
15. Fá alla til að ganga betur um salernin- hengja upp áminningu
16. Breyta drulluvellinum í fótboltavöll
17. Kaupa vindu í íþróttahús til að vinda sundföt
18. Fá að velja tvo krakka til að vera með í list- og verkgreinum
19. Láta þá sem meiða og stríða alltaf vera inni í frímínútum
20. Hvað getum við öll gert til að minnka stríðni og einelti í frímínútum?
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