FUNDARGERÐ SKÓLARÁÐS FJÖLBRAUTASKÓLANS Í
GARÐABÆ 3. FUNDUR Á HAUSTÖNN 2013
MIÐVIKUDAGINN 25. SEPTEMBER kl.12.25-13.25
1. Bréf o.fl. erindi.
A.

Umsóknir um leyfi:

Afgreiðsla leyfa er send á netföng nemenda.
Skólaráð ítrekar að leyfi eru ekki gefin vegna ferða nema um sé að ræða keppnisferðir á vegum íþróttafélaga og/eða
námsferða en bendir á að leyfi eru veitt í annarlok svo fremi sem skólasókn er að öðru leyti góð.
Undanfarabrot
Nemandi óskar eftir að fá að taka DAN403 á undan DANS3SO03 á næstu önn. (sjá minnisblað)
Vísað til áfangastjóra til afgreiðslu
Nemandi sækir um undanþágu frá þriðja tungumáli.

Vísað til kennslustjóra í erlendum tungumálum til umsagnar

Bréf frá Ingvari Arnarssyni kennslustjóra íþróttadeildar þar sem hann leggur til að allir nemendur sem ljúka
stúdentsprófi þurfi að taka amk 8 einingar í íþróttum óháð því hvort nemendur ljúka á 4 árum eða styttri tíma.
Skólaráð tekur undir viðhorf IA. Fyrri vinnuregla verður tekin úr gildi.
Fjórir nemendur segja sig frá námi í FG.

2. Skólasókn
Áfangastjóri lagði fram skólasóknaryfirlit – jákvæðar breytingar merkjanlegar frá haustönn 2012.

3. Félagslíf og fjármál NFFG
Farið yfir næstu atburði. Nemendakort væntanleg. Þórsmerkur ferð 9.-11. október. Vinningshafi í edrúpottinum eftir
nýnemaballið fékk 10.000 kr gjafabréf í Kringlunni. 398 nemendur voru í pottinum.

4. Önnur mál
Mikil umræða um myndir sem settar eru á netið. Á jafnt við um nemendur og kennara. K.Þ. vill umræðu meðal
nemenda um hvort setja eigi reglu inn i skólareglurnar um að óheimilt sé að taka upp eða taka myndir af
nem./kennurum án samþykkis þeirra. Viðurlög væru að hægt sé að reka viðkomandi úr skóla. Málið verður tekið upp á
opnum fundi í október. Umræðan snýst um að verja persónur en ekki boð og bönn.
Íþróttadeildin í samvinnu við NFFG heldur sérstaka íþróttaviku 22.10 – 1.11.

Fundinn sátu:
Agnes Alda Magnúsdóttir forseti NFFG fulltrúi nemenda
Anna Guðrún Hugadóttir námsráðgjafi
Atli Guðnason fulltrúi kennara
Elísabet Siemsen aðstoðarskólameistari og fundarritari
Guðmundur Stefán Gíslason verkefnastjóri
Kristinn Þorsteinsson skólameistari
Nína Ingólfsdóttir fjármálastjóri NFFG fulltrúi nemenda
Petrún Björg Jónsdóttir forvarnafulltrúi
Snjólaug Bjarnadóttir áfangastjóri
Tinna Ösp Arnardóttir félagsmálafulltrúi
Unnur Símonardóttir námsráðgjafi

