
Rafrænn skólaráðsfundur með nemendaráði í Ölduselsskóla 

19. febrúar 2021 

Mættir: Elínrós Benediktsdóttir, Erla Erlendsdóttir, Ingibjörg Hrund Þráinsdóttir, Rut Indriðadóttir, 

Sigurlaug Einarsdóttir, Heiðrún Ólöf Jónsdóttir, Guðmundur Kristinn Davíðsson og Saga Lind 

Daníelsdóttir 

Mættir fyrir hönd nemendaráðs: Hjörtur Emir Mazouz, Ólafía Hinriksdóttir, Ragnheiður Milla 

Sveinsdóttir, Saga Lind Daníelsdóttir, Baltastar M. Wedholm Gunnarsson, Ásgeir Máni Andrason, 

Oddný Victoria L. Echegraray, Greta Zogaj, Alexander Demain, Björgvin Árni Ísfjörð, Aðalheiður Ósk 

Stefánsdóttir, Guðmundur Einar Arason og Klara Líf Manuelsdóttir Pererira.  

Fundur hófst kl. 08:30 

Efni: 

1) Skólaráð: 

Farið yfir hlutverk og tilgang skólaráðs ásamt því að útskýra hverjir sitja í ráðinu. Dýrmætt 

að hafa rödd nemenda á þessum fundum, ávallt er einn fundur á ári þar sem að 

nemendaráð situr skólaráðsfundi. Í Ölduselsskóla hefur sú hefð skapast að stjórnendur 

óski eftir nemendum í skólaráð. En í raun og veru er reglan sú að nemendur í 

unglingadeild kjósi sér fulltrúa í skólaráð. Á dagskrá er að uppfræða nemendur um 

hlutverk og tilgang skólaráðs fyrir nemendum unglingadeildar á næsta skólaári.  

 

2) Félagsstarf í unglingadeild: 

Rætt um mikilvægi þess að hafa eitthvað félagsstarf þrátt fyrir óvenjulegt árferði. 

Umræða um hvernig best er að virkja nemendur til þátttöku í starfinu. Nauðsynlegt að 

heyra frá nemendum hugmyndir og tillögur varðandi skóla- og félagsstarf.  

Skv. nemendum þá tókst sundlaugarpartý hjá öllum árgöngum í unglingadeild. 

Athugasemd koma um að kannski væri gott ráð að hafa árganga aðskilda í 

sundlaugarpartýum svo að nemendur í  8. bekk treysti sér frekar til að mæta. Á dagskrá 

er ball þann 4. mars, árshátíð og íþróttamót. Rætt var um skipulag íþróttamóta í 

unglingadeild. Þann 28. febrúar verður farið að blanda nemendum meira. Fram kom að 

nemendur eru ánægðir með að geta notað íþróttasalinn í frímínútum og vilja gjarnan 

halda því áfram þegar Covid lýkur. Elín Inga Stígsdóttir hefur séð um nemendaráðið og 

unglingastarfið í vetur.  

 

3) Skrekkur: 

Dagana 1. og 2. mars er forkeppni fyrir Skrekk. Í ljósi aðstæðna vegna Covid þá munu 

nemendur í unglingadeild ekki geta mætt í Borgarleikhúsið. Nemendur munu fylgjast með 

keppninni í Hólmseli. Uppástunga frá Sögu er að allir nemendur sem mæta í Hólmsel að 

horfa á Skrekk verði samskonar litum fatnaði til hvatningar. 

 

Fyrirspurn kom varðandi tölvuver hvort hægt sé að leyfa nemendum að nota tölvur án 

skilyrða í frímínútum. Stjórnendur munu kanna það ásamt því að ræða við nemendur í 

unglingadeild um að sýna góða umgengni um spil, leiktæki og rými sem þeir nota í 

frímínútum.  



 

Fyrirspurn kom um hvenær nemendur í unglingadeild geta farið að nota hátíðarsalinn 

aftur eftir viðgerðir og lagfæringar. Svör við þeirri spurningu var að það ætti að gerast á 

næstu dögum. 

 

Fundi slitið kl. 09:15 

 

 

 


