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1. Bréf o.fl. erindi.
Umsóknir um leyfi (sjá minnisblað)
Afgreiðsla umsókna um leyfi verður send á netfang viðkomandi 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 ef skólasókn er að öðru leyti góð – miðað er við 96% skólasókn fyrir utan
þá daga sem sótt er um leyfi fyrir. Skólaráð ítrekar að leyfin eiga við um mætingu en ábyrgðin á náminu og skilaverkefnum
er hjá nemandanum.
B.
Umsóknir um mat á íþróttum
14 nemendur sækja um mat á íþróttum
Umsóknum um mat á íþróttum er vísað til kennslustjóra í íþróttum til afgreiðslu
C.

Önnur bréf

Sjö nemendur sækja um undanþágu frá dönsku þar sem þeir tóku ekki dönsku í grunnskóla.

Staðfesting skólameistara á tveimur undanþágum frá dönsku til stúdentsprófs
o Fært til bókar

2. Félagslíf og fjármál NFFG
NFFG birti uppgjör frá nýnemaballinu. Samþykkt var að skrá framvegis á ballmiða að þeir fáist ekki endurgreiddir. Einnig
kom fram að fáir nemendur nýta sér rútur eftir ball. Tveir fulltrúar frá FG eru komnir í stjórn SÍF. Stefnt er á Þórsmerkurferð
5.- 6. okt. Stjórn NFFG fær hrós fyrir góða framgöngu á nýnemaballinu sem og í nýnemaferðinni.

3. Önnur mál
Samþykkt var að breyta og þá um leið samræma viðmiðunarprósentu til að fá niðurfellingu veikinda í lok annar og við
afgreiðslu leyfa í lok annar í 97% ( var 98% og 96%).
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