
Fundur í Nemendafélagi Heiðarskóla 13. febrúar 2023 kl. 8:20 

Mættir: Ingibjörg, Hrafn Sölvi, Anton, Eymar, Sædís, Arna Rún, Beníta, 

Mattías, Andrés og Rakel Ösp 

1. Farið yfir síðustu fundargerð og athugasemdir gerðar: 

• Peysuverkefnið gekk vel og allir ánægðir með það. 

• Búið að skipta út efni á sparkvellinum.  

• Ekkert verið gert með að hanna eitthvað til að hlífa hljóðkerfi í 

matsal Heiðarskóla.  

• Ekki hefur borist svar til skólastjóra um fyrirspurn um klakavél.  

• Ennþá ekki réttar hleðslusnúrur fyrir iPada í unglingadeild en í lagi 

á miðstigi.  

• Vel heppnað hrekkjavökuball haldið í Heiðarskóla á haustönn – 

allir ánægðir með það.  

• Unglingar Heiðarskóla vilja ekki fara í heimsókn í 

Brekkubæjarskóla.  

• Útiklukkan enn ekki kominn upp.  

2. Sparkvöllur: Reglur fyrir sparkvöllinn ræddar og ákveðið að halda 

áfram með sömu reglurnar en taka stöðuna aftur þegar fer að vora. 

Hóparnir hafa almennt séð lítið verið að nýta völlinn í vetrarveðrum, 

myrkri og roki.  

3. Skóladagatal: Drög að skóladagatali 2023 – 2024 lögð fyrir. Drögin 

samþykkt.  

4. Lyngbrekkuball: Undirbúningur, skólastjóri athugar hvort hægt sé að 

halda ballið í Miðgarði, nemendur í unglingadeild skoða þema, DJ, 

veitingar og annað. 

5. Svampdýna í glugga í félagsrými: Unglingar teikna skissu og taka mál 

af glugga og skólastjóri pantar.  



6. Bakkelsissala: Ekki búið að ræða við foreldrafélagið. Ákveðið að hafa 

eina bakaríissölu á vorönn til prufu. Hver og einn þyrfti þá að ákveða 

deginum áður hvað hann ætlar að kaupa og mæta með pening til að 

greiða.  

7. Mæting miðstigs í hadegisverð: Miðstig er enn að mæta of snemma í 

hádegisverð – lögum það. 

8. Önnur mál:  

• Fyrirspurn um Brightonferð – umsjónarkennarar í 9. og 10. bekk 

kynna fyrir nemendum það sem við vitum á þessari stundu.  

• Uppfærð óveðursáætlun með möguleika á að fresta morgunakstri 

um eina eða tvær klukkustundir. Tveir tjáðu sig öðrum hugnaðist 

það vel en hinum ekki. Skólastjóri sagði frá afgerandi niðurstöðu í 

foreldrakönnun um að bæta þessum möguleika við.  

Fleira ekki rætt og fundi slitið 8:45 


