
Fundur í nemendafélagi Hofsstaðaskóla 4. nóvember kl. 9:50 í salnum. 

 

Aðalmenn og varamenn úr 2. -7. bekk voru boðaðir á fundinn. Kennarar voru beðnir um að undirbúa 

nemendur fyrir fundinn, þannig að þeir kæmu með tillögur frá öllum hópnum. Örfáir kennarar 

undirbjuggu nemendur fyrir fundinn. Það vantaði fulltrúa frá nokkrum bekkjum.  

Lagt er til að hópnum verði skipt í eldri og yngri á næsta fundi þ.e. 1.-4. bekkur og 5.-7. bekkur. 

Fundurinn hófst með hópefli, nokkrir nemendur voru sendir fram. Hinum var skipt í tvo hópa sem 

mynduðu hringi og flækju úr þeim. Þeir sem voru frammi komu inn og leystu flækjuna. Markmiðið var 

að undirbúa nemendur undir að leysa og ræða verkefni sem upp kunna að koma.  

1. Matur á HS-leikum 

Á HS- leikum voru samlokur og ávöxtur í boði fyrir nemendur. Fyrri daginn var samloka með kjúkling 

og eggjum og seinni daginn heilsusamloka. Megnið af matnum fór í ruslið og því var brugðið á það 

ráð á þessum fundi að fá umræðu hjá nemendum um hvað þeir teldu að best væri að hafa í matinn 

þessa tvo daga.  

Nemendum fannst betra að hafa langlokur og jógurt eins og sl. ár, þá væri alla vega hægt að velja á 

milli. Nemendur vilja ekki samlokur með sinnepi. Best væri að fá pizzu.  

Spurt var hvernig nemendum litist á að hafa grjónagraut. Fram koma að það sullaðist mikið niður. 

Lagt var til að grauturinn stæði í skálum á hverju borði og hann væri skammtaður á diska. Fullorðna 

fólkið hellti mjólk fyrir þá sem vilja og setti kanil. Slátrið væri á borðinu. Vel var tekið í þessa 

hugmynd. 

Spurt var hversu stór skammturinn af pizzu þyrfti að vera. Eldri nemendur sögðu tvær sneiðar (1/2) 

pizza en fyrir yngri nemendur væri nóg að fá eina stóra sneið og eina litla (1/3).  

Samantekt: Lagt er til að óskað verði eftir grjónagraut sem verði framreiddur eins og fram kemur að 

ofan, annan daginn og pizzu hinn daginn.  

2. Önnur mál 

Nemendur fengu tækifæri til að tjá sig um það sem þeim lá á hjarta. 

a. Spurt var hvers vegna ekki mætti  klifra upp á þakið á kastalanum. Rætt var um hvers vegna það 

væri ekki leyft. Nemandi sagði reynslusögu af vini sínum.  

b. Spurt var hvers vegna ekki má vera með tyggjó. 

c. Nemendur óska eftir að fá að velja hvort þeir fari út í seinni frímínútur. Rætt var um hvers vegna 

það gæti verið. Nemendur töldu að það væri til að fá ferskt loft og til að hreyfa sig. Þeim var bent á að 

þetta hefði verið reynt, en nemendur væru betur í stakk búnir til að takast á við námið eftir 

útiveruna.  



d. Nemendur óska eftir að það séu til körfuboltar í hverri stofu og aðrir bekkjarboltar. Netið í minnstu 

körfunum er bilað og er óskað eftir að það verði lagfært.  

Nemendum er bent á að það sé alltaf verið að kaupa bolta, þeir gleymist úti og týnist. Spurt er 

hvernig er hægt að leysa það mál. Lagt er til að sá sem fer út boltann fari líka með hann inn, beri 

ábyrgð á honum.  

e) Nemendum finnst þægilegra að hafa handþurrkur en loftþurrkur. Segja loftþurrkurnar þurrka mjög 

illa og þeir noti þá handþurrkur sem eru í stofum. Þeim er bent á umhverfissjónarmið varðandi 

notkun á bréfþurrkum. Nemendur leggja til að það verði keyptar nýjar og betri loftþurrkur.  

f) Óskað er eftir að nemendur megi vera með síma og iPod til að leika sér með í frímínútum.  

g) Nemendur óska eftir að fá sófa aftur, rætt um plássleysi. 

h) Nemendur óska eftir að í skólanum sé félagsaðstaða t.d. með iPad og bækur, sem gott væri að 

nota þegar nemendur eru búnir í prófum t.d. einn bekkur í einu.  

i) Óskað er eftir hjólaprettapöllum á skólalóðina, þegar kemur að staðsetningu er fátt um svör þ.e. á 

þeirri lóð sem við höfum yfir að ráða.  

í) Skipulagið á Battavellinum er gott eins og það er núna. 

j) Nemendur óska eftir að fá skúffuskápa fyrir hvern nemanda eða grind undir borðin.  

k) Nemendum á eldra stigi finnst heimanámið og mikið. 

l) Nemendur óska eftir að fá skápa fyrir dótið sitt.  

m) Nemendur óska eftir að fá matarkort eins og eru í Garðaskóla 

n) Nemendum finnst vond lykt í stofunum þeirra þegar það er nýbúið að skúra 

o) Rætt um matinn, nemendum finnst steikti fiskurinn ekki nógu aðlaðandi. Þegar hann er með raspi, 

þá er raspið sveitt, ekki eins stökkt eins og heima hjá þeim. Þeim finnst fiskurinn líka laus í sér og 

stundum eru bein í honum.  

ó) Nemendur vilja gjarnan fá að horfa á þátt einu sinni í viku í matsalnum. Rætt um hvort sumir 

myndi gleyma að borða.  

p) Nemendur óska eftir að fá jólatré á hringtorgið. 
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