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Smiðja

Fyrsta ballið

Smiðja er nýjung við Fjölbrautaskólann í
Garðabæ. Í smiðjunni gefst nemendum
kostur á að fá persónulegri leiðsögn en hægt
er að veita í stórum hópum. Smiðjutímarnir
eru fimm og koma fram á töflu nemenda.

Fimmtudaginn 12. sept. heldur nemendafélagið NFFG sinn fyrsta
dansleik á haustönn. Dansleikurinn er nemendum mikið
tilhlökkunarefni en á sama tíma ber að hafa í huga að sumir
nemendur halda að allt sé leyfilegt þegar komið er í
framhaldsskóla. Svo er alls ekki. Starfsmenn skólans ásamt
gæslumönnum verða til eftirlits. Þeim nemendum sem grunaðir
eru um ölvun verður boðið að blása í mæla eða hverfa á braut
ella. Eftir dansleikinn fara rútur í Garðabæ, Álftanes og
Hafnarfjörð.

Kennarar tilkynna nemendum hvenær þeir
eiga að koma í smiðju og geta nemendur gert
ráð fyrir að mæta tvisvar til þrisvar í smiðju í
hverri viku. Það er hugsanlegt að tveir
kennarar boði nemanda í smiðju á sama tíma
en þá er það fyrri bókunin sem gildir.
Deildir skólans útfæra þetta nýja fyrirkomulag
á mismunandi hátt. Þó er það sammerkt með
smiðjunni að hún færir meiri ábyrgð á
nemandann. Hann þarf sjálfur að halda
utanum hvenær og hvar hann á að mæta í
smiðju.
Síðustu tvær vikur annarinnar verður smiðjan
í raun stoðtímar sem nemendur sækja til
kennara eftir þörfum.
Helstu kostir fyrir nemandann eru að hann
getur fengið leiðsögn í smærri hópum. Einnig
má benda á að á þennan hátt getum við
þjappað saman töflu nemenda þannig að
skólanum lýkur klukkan 16:00 í stað 16:20
áður. Einnig mun þeim dögum fjölga þar sem
nemendur eru búnir enn fyrr.

Við hvetjum foreldra til að fylgjast grannt með og leyfa ekki
eftirlitslaus samkvæmi í heimahúsum. Við minnum á að við
samþykkjum ekki drykkju á skólaböllum en nemendur koma
stundum undir áhrifum til okkar á dansleiki.

Við vonum að nemendur skemmti sér vel á dansleiknum og njóti
þess sem nemendafélagið býður upp á í vetur.
Hægt er að sjá lista yfir fyrirhugaða atburði NFFG á haustönninni
hér.

Haustfrí
Haustfrí verður í skólanum dagana 2. – 4. október og verður
skólinn lokaður þá daga.

Starfsmenn skólans ætla að bregða sér vestur um haf og skoða
skóla og nýjungar í Vestur-Virginíu en það ríki hefur verið í
fararbroddi vestra í að þróa skóla og kennsluaðferðir til að taka á
móti þeim áskorunum sem felast í að lifa, læra og starfa í því
upplýsingarsamfélagi sem 21. öldin er og verður.

Helsti gallinn fyrir nemandann verður að
hann þarf sjálfur að halda utan um hvenær
hann á að mæta í smiðju. Einnig geta orðið
árekstrar á milli smiðju og listgreinaáfanga.
Slík vandmál verður að leysa í samvinnu
nemenda og kennara.
Þetta er tilraun og ljóst að eitthvað mun
mistakast og við lærum af mistökunum.
Hægt er að sjá hvenær og hvar kennarar eru í
smiðju hér.

Mynd frá Morgantown í Vestur-Virginíu en
þangað fara starfsmenn FG í haustfríinu.

