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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 skerta tímasókn
Einn nemandi sækir um skerta tímasókn.

Umsóknir um skerta tímasókn og undanfarabrot er vísað til aðstoðarskólameistara til afgreiðslu

C.

Önnur bréf

5 nemendur segja sig frá námi á haustönn 2012

2. Skólasókn og skólasóknarreglur
Yfirlit fyrsta tímabils lagt fram (fylgiskjal 1). Skólasókn er mjög svipuð og á haustönn 2011.

3. Félagslíf og fjármál NFFG
Nýkjörinn forseti NFFG kynntur, Jenna Karen Sigurðardóttir. Hún var boðin velkomin í hóp skólaráðsmanna og óskað
velfarnaðar í starfi.
Golfmót skólans var haldið s.l. föstudag. Framkvæmdin var í góðu lagi og nemendur voru skólanum til sóma. Sigurverarar
voru Björn Öder Ólason og Jón Arnar Barðdal.
Skráning í Þórsmerkurferðina byrjar á morgun, miðvikudag. Ferðin verður farin 3. – 5.október. Takmarkaður fjöldi kemst að
svo fyrstur kemur fyrstur fær.
Atburðadagatal verður sett inn á heimasíðu skólans.
Fjármál nemendafélagsins standa ágætlega. Undirbúningur er hafinn á útgáfu nemendaskírteina. Myndatökur hefjast innan
skamms.
Ræðunámskeið hefst í lok vikunnar.

4. Önnur mál
Lagt var fram bréf til skólaráðs frá útskriftarefnum vegna dagsetningar útskriftar. Nokkur umræða fór fram á fundinum en
afgreiðslu málsins var frestað og tíminn notaður til að skoða málið nánar.
Fundinn sátu:
Anna Guðrún Hugadóttir námsráðgjafi
Atli Guðnason fulltrúi kennara
Elísabet Siemsen aðstoðarskólameistari og fundarritari
Fríða Gylfadóttir fulltrúi kennara
Guðmundur Stefán Gíslason verkefnastjóri
Jenna Karen Sigurðardóttir fulltrúi NFFG

Kristinn Þór Óskarsson fulltrúi NFFG
Petrún Björg Jónsdóttir forvarnafulltrúi
Snjólaug Bjarnadóttir áfangastjóri
Tinna Ösp Arnardóttir félagsmálafulltrúi
Unnur Símonardóttir námsráðgjafi

