
Umræður nemendaráðs, stjórn foreldrafélags og skólaráðs  19. nóvember 2020
Hvað er gott við skólann Hvað er skemmtilegt - góðar hugmyndir til foreldrafélagsins Umbætur - hvað má laga
Vinir Bíókvöld Að unglingar fái að velja sér skáp 

Sófarnir Leikhús/leikrit Endurskoða bækur í unglingadeild 

Skólalóðin Eitthvað í anda fjölgreindaleikana Að skoða vinnustaði þegar maður er komin í unglingadeild 

Krakkarnir Piparkökur - paka op skreyta Sumir vilja skólabúning - ekki unglingar 

Starfsfólkið Spilakvöld Vinna að því að fá betri frið inn í bekkjum 

Kokkurinn Pálínuboð - allur skólinn Símanotkun í tíma - strangari reglur  - símabann

Bragðgóður matur Fjallganga Söngstund í sal um jólin 

Leiklist Einver viðburður þar sem unglingarnir eru ekki að vinna Bera meiri virðingu fyrir kennurum og starfsfólki 

Enska Að allir árgangar fái bekkjarkvöld eða gera eitthvað saman Unglingar vakna of snemma í skólann 

Valfög Vasaljósaganga 3ja tíma íslenska er of mikið fyrir suma ( 6. bekkur)

Tölvur Halloween Fá fleiri stuðningskennara inn í bekkina

Úti að leika Meiri bingó Meiri tónlistarkennslu 

Fríminútur Ryksuga salinn eftir bíókvöld

Minni vinna í námsbókum meiri þemavinna og tengingu á milli 

námsgreina

Heitur matur í hádeginu Jólabingó Fá hjúkrunarfræðing sem er í skólanum 

Smiðjur Skógarganga

Gott að læra Ratleikur

Fjölbreytileikinn Veltibíllinn er bestur - röð til ameríku Umbætur - hvað má laga - íþróttir og sund
Stólarnir 

Athuga tímasetningar betur varðandi viðburði svo krakkar geti mætti Dýpri sundlaug - erfitt að stinga sér 

Bakkinn Að mæta með fjölskyldunni Fleiri píptest í leikfimi

Sófar Allir bekkir fái tíma í sund Sleppa píptesti 

Bókasafnið Lúsíu ganga

Meiri metnað í íþróttatíma td prófa ólíkar íþróttir eins og Körfub. 

handb. badminton eða annað 

Fótboltavöllurinn Klifurveggur Strákar og stelpur saman í íþróttum 

Körfuboltavöllurinn - vantar heilan völl Bakstur Vera oftar bæði strákar og stelpur í íþróttum 

Að læra að lesa og skrifa og lærir að gera sitt besta Laufabrauðsgerð 

Samfélagið í skólanum Bíóferðir

Hátíðarsalurinn Fara í Elliðarárdal og mata kanínur

Erum ekki að drífa okkur mjög mikið Frjáls tími á föstudögum 

Nemendaráð er skemmtilegt 

Skemmtilegt íþróttadót í skólahreysti 

Hátíðarnar - vorhátið og svoleiðis 

Frjáls tími 

Umbætur - hvað má laga - mötuneytið Umbætur - hvað má laga - skólalóðin og frímó Umbætur - hvað má laga - umgengni og aðbúnaður
Að hafa hafragraut eða grjónagraut ekki saman Þrífa skólalóð Fá nýja stóla á miðstig  - Nýja stóla hjá Petru ( 25) 

Elda mat frá grunni Setja ný leiktæki t.d. hraðari aparólu Annað íþróttahús svo 2 bekkir getið verið í íþróttum í einu 

Að hafa dag þar sem unglingarnir sjá um matinn Setja heilan körfuboltavöll Nýjar tölvur 

Kokkur að halda með Liverpool Viðhald á aparólu Gera skólann stærri 

Góður matur en mætti vera einfaldari Stór róla (eins og Fálkaborg) Bæta salernisaðstöðu fyrir stelpur á unglingastigi 

Laga matinn Vantar ruslatunnur á skólalóð Betri húsbúnað stólar  og borð 

Meiri grænmetisrétti Fleiri rólur Bæta umgengni 

Skipulag í matartíma - Eins og í Ölduselsskóla skammta sér sjálf Festa ruslatunnurnar úti Flokka meira

Meira starfsfólk til að fylgjast með í matartíma Fleiri leiktæki Stór hengirúm á bókasafnið 

Passa að það sé alltaf nægur matur handa öllum krökkunum Aðgengi að þythokkí, borðtennis og spilum í frímínútum Bæta klósettaðstöðuna

Matartími of stuttur - 30 mín er of stutt Borð sem hægt er að lyfta upp/halla

Þarf að gera ráð fyrir að þau sem eru í tónlistartímum 

komist í mat stundum er hann búin þegar þau mæta. Gera rólegri kósý aðstöðu á bókasafni og kósýhorn í stofur 


