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Sameiginlegur fundur skólaráðs og nemendaráðs 23. febrúar 2012

Mættir voru:
Fyrir Njarðvíkurskóla: Katrín Baldvinsdóttir varamaður fyrir Ástríði Sigurðardóttir
kennara, Ásta Einarsdóttir foreldri, Berglind Kristjánsdóttir kennari, Helena
Guðjónsdóttir foreldri, Yngvi Þór Geirsson kennari í nemendaráði, Harpa Hrund
Einarsdóttir 9. bekk, Thelma Lind Karlsdóttir, 9. bekk, Elísabet Sigríður Guðnadóttir
10. bekk, Vigdís Eir Viðarsdóttir 10. bekk, Guðbjörg Ósk Einarsdóttir 10. bekk,
Ásgeir Jónsson 10. bekk, Guðlaug Björt Júlíusdóttir 10. bekk, Oddný Steinarsdóttir 9.
bekk, Hanna Lísa Pálmadóttir 10. bekk, Sigurrós Eggertsdóttir 10. bekk, Sara Lind
Teitsdóttir 9. bekk, Sunneva Sól Sigurðardóttir 9. bekk, Heiða Ósk Guðmundsdóttir 9.
bekk og Ólafur Sindri Sigfússon 9. bekk og Guðný Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri
(fundarritari),
Ásgerður Þorgeirsdóttir skólastjóri.

Kristján Granz Carlsson og Laufey Einarsdóttir boða forföll.

1. Ásgerður Þorgeirsdóttir, skólastjóri, kynnti fundarmenn
2. Yngvi Þór Geirsson fór yfir dagskrá nemendaráðs yfir veturinn
3. Umræður um hvað gengur vel og hvað ekki
4. Rætt um að nemendaráð vinnur að skólablaðinu Njörður sem verður með

veglegra móti þar sem það er 70 ára afmælisár skólans og 50 ára útgáfuafmæli
blaðsins

Sameiginlegum málum skólaráðs og nemendaráðs lokið og nemendur og kennari
nemendaráðs víkja af fundi en fulltrúar í skólaráði sitja áfram.

5. farið yfir niðurstöður á viðhorfskönnunum sem voru lagðar fyrir foreldra
nemenda í 3., 6. og 9. bekk á síðasta foreldraviðtalsdegi. Niðurstöðurnar eru
aðgengilegar á heimasíðu skólans og hafa einnig verið sendar heim til foreldra í
þessum árgöngum.
6. Thelma Lind, fulltrúi nemenda, spurði hvað foreldrafélagið gerir og Ásta,
formaður félagsins svara því.
7. Ásta, formaður foreldrafélagsins, spyr um þróun á notkun spjaldtölva í kennslu
og hvort það sé eitthvað í augsýn hjá okkur.
8. Ásgerður segir frá verkefni sem Garún, leikstjóri, er með fyrir nemendur í 6. og
7. bekk og er til styrkingar á góðum félagstengslum hjá krökkunum

Næsti fundur verður boðaður um miðjan mars og þar verður rætt um skóladagatal
næsta árs.

Fleira ekki gert og fundi slitið.
Guðný Karlsdóttir ritaði fundargerð
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