
 

 

Nú er kennsla þessarar annar rúmlega 

hálfnuð og því rétt að hvetja foreldra og 

forráðamenn til þess að fara yfir stöðu 

mála með börnum sínum, bæði hvað 

varðar námsframvindu og ekki síður 

varðandi mætingar. Miðannarmatið er 

gott viðmið og eru niðurstöður matsins 

notaðar af skólayfirvöldum til þess að 

ýta við nemendum sem fengu slaka út-

komu. Námsráðgjafar eru nú að kalla þá 

nemendur til sín sem komu illa út, leita 

skýringa á stöðu þeirra og hvetja þá til 

þess að taka námið fastari tökum.  

Framtíðarþing VÍ var haldið 

16. október síðastliðinn. 

Markmiðið var að fá 

nemendur og starfsmenn til 

þess að setjast niður og ræða 

málefni skólans nú þegar 

styttist í gildistöku nýrra laga 

um framhaldsskóla. Valdir 

voru af handahófi fjórir 

nemendur úr hverjum bekk, 

samtals tæplega 200 

nemendur, og síðan voru 

valdir 60 úr hópi starfsmanna. 

Lóðsarnir komu úr hópi 

nemenda, samtals 31 en hlut-

verk þeirra var að stýra um-

ræðum á hverju borði fyrir sig. Fundurinn var haldinn í íþróttasal skólans sem nemendur og starf-

smenn hjálpuðust að við að útbúa á tæpum hálftíma. Það var tilkomumið að sjá 130 borð og 280 

stólar fljúga í loftköstum inn í salinn og aftur út seinni part dags.  

Fyrirkomulagi þingsins var 

þannig háttað að sett voru 

upp 31 „borð“ í íþrótta-

salnum. Við hvert borð sátu 

að jafnaði 6 nemendur og 2 

starfsmenn og að auki einn 

lóðs sem stýrði umræðum. 

Umræðurnar hófust á því að 

þátttakendur ræddu um hvaða 

atriði það eru sem styðja við 

gildi skólans og einnig hvað 

það sé sem geti grafið undan 

þeim. Niðurstöðurnar voru 

skráðar niður. 

Meginverkefni þingsins var 

að svara spurningunni: 

Hvernig getum við gert góðan skóla enn betri? Mjög margar góðar hugmyndir og tillögur 

komu fram og voru þær allar skráðar niður. Því er ekki að neita að væntingavísitala nemenda er 

ansi há eftir þetta þing enda hafa nemendur aldrei fengið viðlíka tækifæri til þess að ræða um 

málefni skólans við starfsfólk hans á jafningjagrundvelli. Nú stendur yfir úrvinnsla og í kjölfarið 

verður gerð samantekt sem kynnt verður nemendum og starfsfólki. Skólastjóri ítrekar þakklæti til 

allra þeirra sem tóku þátt í þinginu og komu að framkvæmd þess. 

Myndir frá Framtíðarþingi VÍ. 
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Framtíðarþing VÍ 

Próftafla haustannar er komin á 

heimasíðuna, sjá hér. Við gerð hennar 

var reynt að koma til móts við óskir 

nemenda. Athygli vakti að óskir um að 

klára prófin sem fyrst voru nokkuð 

áberandi. Má út úr því lesa a.m.k. tvennt. 

Annars vegar að stór hluti nemenda hafi 

tryggt sér vinnu um jólin og svo hitt að 

þeir eru tilbúnir til þess að fórna upp-

lestrartíma fyrir vinnuna. Fleira má að 

sjálfsögðu ráða úr þessum óskum, t.d. að 

nemendur telji sig almennt vel undir-

búna fyrir prófin og því engin ástæða til 

þess að draga þau á langinn. Við skulum 

vona að sú sé raunin og nemendur upp-

skeri eins og til var sáð. Prófin hefjast 

föstudaginn 30. nóvember og þeim lýkur 

með sjúkraprófi mánudaginn 17. desem-

ber. 

Haustannarpróf 

Í kvöld, miðvikudag, verður haldið Hipp 

hopp ball á vegum nemendafélagsins. 

Ballið verður haldið í Gullhömrum í 

Grafarholti. Sama fyrirkomulag verður á 

þessu balli og nýnemaballinu varðandi 

mætinguna: 

3. bekkur mætir klukkan 22:00-22:30 

4. bekkur mætir klukkan 22:30-23:00 

5. bekkur mætir klukkan 23:00-23:30 

6. bekkur mætir klukkan 23:30-24:00 

Húsið verður opnað klukkan 22:00 og 

því lokað á slaginu 24:00. Við beinum 

þeim tilmælum til foreldra og for-

ráðamanna að leyfa hvorki eftirlitslaus 

partí né meðferð áfengis. 

Hipp hopp ball 

http://www.verslo.is/tilkynningar/nr/648
http://www.verslo.is/media/proftoflur/proftafla_endanleg_netid.pdf/

