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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)

Umsóknir um mat á íþróttum er vísað til kennslustjóra í íþróttum til afgreiðslu

Skert tímasókn:
Afgreiðsla umsókna er send á netföng nemenda hér í skólanum.

C.

Önnur bréf


Nemandi sendir inn kvörtun vegna einkunnar í lokaprófi í ÞÝS303
Vísað til kennslustjóra í erlendum tungumálum



Nemandi sendir inn kvörtun vegna einkunnar í lokaprófi í EFN103
Vísað til kennslustjóra í raungreinum



Nemandi óskar eftir undanþágu frá níu einingum í spænsku til stúdentsprófs
Vísað til kennslustjóra í erlendum tungumálum til umsagnar



Nemandi óskar eftir undanþágu frá sex einingum í spænsku til stúdentsprófs
Vísað til kennslustjóra í erlendum tungumálum til umsagnar

2. Skólasókn og skólasóknarreglur
Á fundinum voru lagðar fram nokkrar efnislegar breytingar á skólasóknarreglum (Fylgiskjal 1). Breytingarnar verða kynntar
sérstaklega í næsta umsjónartíma.

3. Félagslíf og fjármál NFFG
Undirbúningur árshátíðar er kominn í gang. Morfís keppni var í gær þar sem lið skólans laut í lægra haldi fyrir liði
Borgarholtsskóla. Skólaráð þakkar ræðuliði skólans fyrir mjög góða frammistöðu. Næsta umferð í Gettu betur verður n.k.
fimmtudag. Þar keppir lið skólans á móti liði FÁ.

4. Önnur mál
Næstkomandi föstudag verður haldið skólaþing um skólamál í Garðabæ þar sem staða skólans verður m.a. til umræðu.
Hvatt er til að nemendur og kennarar taki þátt.
Mikilvægt er að stjórn nemendafélagsins geri fjárhagsáætlun varðandi árshátíð. Einnig óskaði skólameistari eftir
viðburðadagatali NFFG á næsta fundi.

Fundinn sátu:
Atli Guðnason fulltrúi kennara
Elísabet Siemsen aðstoðarskólameistari og fundarritari
Fríða Gylfadóttir fulltrúi kennara
Guðmundur Stefán Gíslason verkefnastjóri
Jón Þórarinn Úlfsson fulltrúi nemenda
Kristinn Þorsteinsson skólameistari
Petrún Björg Jónsdóttir forvarnafulltrúi
Snjólaug Bjarnadóttir áfangastjóri
Tinna Ösp Arnardóttir félagsmálafulltrúi
Unnur Símonardóttir námsráðgjafi

