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1. Bréf o.fl. erindi.
A.

Umsóknir um leyfi: (sjá minnisblað)

Afgreiðsla leyfa er send á netföng nemenda hér í skólanum.
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.

B.

Umsóknir um mat á íþróttum, skerta tímasókn, undanfarabrot (sjá minnisblað)



C.

Umsóknum um skerta tímasókn er vísað til aðstoðarskólameistara til afgreiðslu
Umsóknum um mat á íþróttum er vísað til kennslustjóra í íþróttum til afgreiðslu

Önnur bréf (sjá minnisblað)







Umsókn um undanþágu frá dönsku, þriðja tungumáli og sex einingum í íslensku til stúdentsprófs
o Vísað til kennslustjóra í erlendum tungumálum og í íslensku
Umsókn um undanþágu frá sex einingum í stærðfræði til stúdentsprófs
o Vísað til kennslustjóra í stærðfræði
Umsókn um undanþágu frá 9 einingum í ensku til stúdentsprófs af listnámsbraut leiklist
o Vísað til kennslustjóra í ensku
Nemandi óskar eftir að áfanginn ÍÞRF2BV03 verði kenndur í fjarnámi
o Vísað til skólameistara/aðstoðarskólameistara
Staðfesting skólameistara á undanþágu frá dönsku til stúdentsprófs
Staðfesting skólameistara á undanþágu frá 3ja máli til stúdentsprófs

2. Skólasókn
Uppgjör haustannar 2013 lagt fram. Vonbrigði eru að skólasókn er heldur verri en á vorönn 2013 en vonir voru bundnar við
að ný stokkatafla myndi bæta skólasókn.

3. Félagslíf og fjármál NFFG
Dagskrá atburða á vegum nemendafélagsins er komin á heimasíðu skólans. Nemendur skólans geta valið um marga
áhugaverða og fjölbreytta atburði.

4. Önnur mál
Engin önnur mál
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
Petrún Björg Jónsdóttir forvarnafulltrúi

Sigurkarl Magnússon fulltrúi kennara
Snjólaug Bjarnadóttir áfangastjóri
Tinna Ösp Arnardóttir félagsmálafulltrúi
Unnur Símonardóttir námsráðgjafi

