
Fundur í nemendafélagi Hofsstaðaskóla 2. febrúar 2017 

 

Var haldin bekkjarfundur? – virðist ekki hafa verið haldin fundur í öllum bekkjum.  

Hvað er nemendafélag, hverjir vinna með nemendum 

Dagskrá: 

1. Matsalur 

Í matsalnum borða margir í einu, allt að 150 nemendur.  

Hvað er gott og hvað má bæta? 

 Of mikil læti í matsalnum – hvað er til ráða?  

 Margir sem laumast út úr matsalnum 

 Leyfa að syngja afmælissönginn 

 Of miklum mat hent – hvað getum við gert – fá sér minni skammta – minnt á vigtunarátak 

 Sumir borða þau þeir séu ekki skráðir – hvað er til ráða? 

 Kennarar með lista – fara yfir hverjir eru í áskrift 

 Reglur eru um að ekki megi rápa og fara upp á svið – það eru til reglur en það fara ekki allir 

eftir þeim 

 Of margir skítugir diskar og hnífapör – þvo betur upp  

 Kaupa skálar fyrir núðlur sbr. diska sem mötuneytið á 

 Umgengnin – verið að henda mat á milli borða 

 Umsjónarmenn ekki nógu duglegir að þrífa borðin 

 Yngri nemendur hjálpast stundum að við að þrífa borðin 

 Gæta þess að ganga frá hnífapörunum í rétta dalla 

 Eplin stundum svolítið brún og fleira 

 Krakkar sem ekki hlusta á fullorðna verða að taka afleiðingunum. Fá ekki að borða með sínum 

bekk. 

 

Hvað eigum við að gera varðandi hávaðann? Hvernig eigum við að fá krakkana til þess? Er töff 

að láta illa í matsal? 

 Fá hollari mat – hvað þýðir það? 

Tíminn sem nemendur hafa til að borða 

 Nógu langur tími? já 

 Sundhóparnir fá stuttan matartíma – nemendur þurfa að koma sér á réttum tíma 

 Maturinn stundum búin þegar þau koma úr sundi 

 Matur stundum búinn, gæti verið að einhverjir hafi borðað sem ekki eru í áskrift 

 Ekki gott að krakkar drífi sig og fari út 

 Ein sem er skráð í mat, borðar aldrei 

Grænmetisréttir 

 Mætti vera betri réttir – detta í sundur – of mikið af því sama 

 Ávextir stundum búnir – sumir fá sér of mikið 

 Bekkurinn ánægður með grænmetisbollur 



 

Uppáhaldsmatur 

 Grænmetisbollur 

 Grísasnitsel 

 Pita 

 Hamborgari 

 Taco 

 Grjónagrautur 

 Kjötsúpa 

 Of oft súpa, grjónagrautur og súpa á föstudögum 

 Oftar pizza 

Vinaliðar 

Hvernig gengur: 

Gengur vel 

Vinaliðar eru í hádeginu 

Vantar körfu 

Blái völlurinn er mosavaxinn og verður mjög háll 

Vinaliðar megi vera meira vakandi og bjóða þeim sem eru einmana að vera með 

Vinaliðar mega fara út 12.40 – ef þeir óska eftir að fara fyrr út þá mega þeir það, tala við kennara 

Sumir hafa fengið að fara fyrr út í frímínútur 

Íþróttakennarnir eiga að fylgjast með, ef vinaliðar eru ekki að standa sig vel, ekki að bjóða í hópinn. 

Íþróttakennarar og námsráðgjafi eru vinaliðum til halds og trausts. Hjálpa manni að setja upp stöðina 

og fara svo.  

4. bekkur óskar eftir að taka þátt í vinaliðaverkefninu. 4. bekkur yrðu þá vinaliðar og myndu stýra 

starfinu.  

Vinatré -  

Það vilja allir hafa vinatré – starfsmaður ef einhver er einmana, kannski koma fleiri þá verður enginn 

einmana 

Önnur mál: 

Oft verið að stela körfubolta og aðra bolta – hvað getum við gert í þessu. Fulltrúar þurfa að taka 

þessa umræðu inni í bekk. 

Sumum er alveg sama um boltann og skilja hann eftir.  

Annar bekkur tekur oft völlinn af öðrum – lausnin að tala við fullorðinn 

Leyfa að vera inni í anddyrinu í einhvern tíma. Stelpa með ofnæmi fær ekki að vera inni. Starfsfólkið á 

að passa upp á að nemendur fari út í frímínútur. Hver og einn nemandi þarf að velta fyrir sér hvort 

hann var að gera það sem hann ætti að gera. Stundum eru nemendur ekki nógu vel klæddir. Það eiga 

allir að koma klæddir eftir veðri. Á Stjörnuvelli reyna margir krakkar að henda klökum í andlitið á 



krökkum. Hvað er til ráða? Fara út af? Kannski vill maður fara út af. Í eldri fær einn árgangur að vera á 

Stjörnuvelli. 7. bekkingar réðust inn á völlinn þegar 5. bekkur var með hann í snjóstríði. Láta vita ef 

það gerist. Of fáir kennarar á Stjörnuvelli. Stundum sér maður ekki kennarann sem er á vellinum.  

Hlaup á göngum 

Góð ráð frá nemendum. Sigurður er gangavörður frá 11.00-12.30/13.00. Hlaup á göngum getur verið 

hættulegt og veldur hávaða.  

Strákar eru að læsa hurðum í 5. bekk. Búið að ræða í öllum 5. bekkjum.  

 

Fleira var ekki tekið fyrir 

Fundarritari: Margrét Harðardóttir skólastjóri 

 

 

 

 

 

 


