17. september 2015

1. fundur hugmyndaráðs
Allir fulltrúar, bæði aðal og vara.
a) Við fórum yfir nöfnin á öllum fulltrúunum.
b) Við ræddum lítillega saman um hugmyndaráðið og hvað við
gerum á hugmyndaráðsfundum. Hvernig við tölum og
hlustum.
c) Ræddum um skiptingu í eldra og yngra hugmyndaráð og að
fundir væru einu sinni til tvisvar í mánuði á fimmtudögum
kl. 12.30. Allir fengu með sér hugmyndalista til að hengja
upp í stofu. Fundadagatal verður sett í hólf kennara þegar
það er tilbúið.
d) Fulltrúar minntir á að þeir eiga að vera duglegir að fá
hugmyndir frá bekknum sínum, þeir þurfa ekki að koma
með allar hugmyndir sjálfir.
e) Aðalmenn eiga að mæta á alla fundi (nema annað sé tekið
fram). Varamenn eru alltaf velkomnir (nema annað sé
tekið fram) en þurfa ekki að koma ef aðalmaður mætir.

f) Teknar voru hópmyndir af eldra hugmyndaráði (5.-6.
bekkur) og yngra hugmyndaráði (2-.4. bekkur).
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2. fundur hugmyndaráðs
Yngra hugmyndaráð
a) Við tókum fram bláu blöðin og þar voru ýmsar hugmyndir
frá bekkjunum:
Matur:
Hafa oftar pítu
Hafa oftar bjúgu
Hafa pizzu (búið að ræða margoft, verður ekki)
Hafa oftar lax
Ekki hafa linsubaunasúpu (það eru samt skiptar skoðanir á
því )
Hafa oftar sænskar kjötbollur
Fá ábót á hamborgara (2 stykki). Þetta hefur verið rætt
og er of mikið fyrir flesta.
Hafa núðlusúpu
Hafa makkarónugraut (Siggi segist ekki gera það)
Fá smjör með grjónagrautnum
Ég benti krökkunum á að hugmynd frá í fyrra, að hafa
krydd í matsalnum fyrir þá sem vilja, hafi orðið að

veruleika. Nú er salt og pipar þar sem hver getur
skammtað sér.
Öðruvísi dagar:
16.október verður bleikur dagur
Hafa hattadag
Hafa röndóttan dag (var reyndar í fyrra líka)
Hafa náttfatadag
Hafa nebbadag (allir með gervinef)
Hafa hermannadag.
Skólalóð:
Fá nýja bekkjarbolta
Hafa skólahreystibraut eins og við Ölduselsskóla
Hafa hjólabrettagarð
Fá fleiri leiktæki
Fá aparólu
Hafa sandkassa
Láta laga bjölluna
Annað:
Hafa fótboltamót fyrir 4.– 6. bekk, hinir bekkirnir horfi á
Fara í skautahöllina, kannski sem smellaverðlaun

Þrífa salernin betur (ræddum í framhaldi af því að
krakkar þyrftu að ganga betur um salernin, ekki pissa út
fyrir og ekki henda pappír á gólfið)
Hafa meiri útiveru, sérstaklega í ágúst
Hafa oftar frjálst
Krakkar hætti að stríða á fótboltavellinum
Hafa oftar palldagskrá (erfitt að koma því við)
Fá skóhorn

Í lokin ræddum við að allir fulltrúar ættu að minna
bekkjarfélaga sína að skrifa hugmyndir á bláa blaðið.
Sumir bekkir voru með fullt blað en aðrir tómt!
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3. fundur hugmyndaráðs
Eldra hugmyndaráð
a) Við byrjuðum á að ræða að október er bleikur mánuður og
þann 16. október verður bleikur dagur í Laugarnesskóla.
b) Ég minnti fulltrúa á að aðalmenn eiga að mæta á fundi,
varamenn eru yfirleitt velkomnir líka.
c) Við tókum fram bláu blöðin og þar voru ýmsar hugmyndir
frá bekkjunum:
Matur:
Hafa ost með hamborgurum. Ekki hægt að hita ost á
hamborgarana en sú hugmynd kom að hafa ostsneiðar sem
þeir sem vilja geti fengið sér. Þarf að ræða þetta við
Sigga kokk.
Hafa oftar bjúgu.
Hafa hamborgarhrygg á „Litlu jólunum“ í stað hangikjöts.
Þarf að athuga.
Skólalóð:
Fá eftirlitsmyndavélar.
Fleiri fótboltavelli.

Spurt hvort stóra rólan (sem var fjarlægð þegar annað
aukahús kom) komi aftur.
Öðruvísi dagar:
Frjálsan dag. Hafa frjálst allan daginn.
Hafa skrýtinn höfuðfatadag.
Hafa dag þar sem krakkar kenni kennaranum. Ég stakk upp
á að nemendur myndu ræða þetta við umsjónarkennara
sinn og kannski væru einhverjir til í þetta.

Ýmislegt:
Hafa fleiri ferðir.
Sleppa heimanámi.
Taka stoppara af hurðum inni á baðherbergjum. Krakkar
eru að meiða sig á þeim.
Hugmynd um að 5. og 6. bekkur skiptist á að vera í
mataraðstoð og gæslu.
Hafa keppni á milli skóla, t.d. í fótbolta, stærðfræði,
körfubolta og fleiru. Svona keppni er á milli einhverra
skóla í 7. og 8. bekk.
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4. fundur hugmyndaráðs
Eldra hugmyndaráð
a) Við byrjuðum á að ræða aðeins um tvennt sem rætt var á
síðasta fundi. Búið var að ræða við Sigga kokk varðandi
ost á hamborgara. Hann sagði að það gengi ekki, því miður.
Varðandi að breyta jólamatnum í hamborgarhrygg (hefur
verið hangikjöt) þá sagði hann að líklega yrði hangikjöt
áfram.
b) Við tókum fram bláu blöðin og þar voru ýmsar hugmyndir
frá bekkjunum:
Skólalóð:
Fá eftirlitsmyndavélar. Þetta þyrfti að ræða við Sigríði
Heiðu þegar hún kemur á fund með Hugmyndaráði.
Öðruvísi dagar:
Hugmynd um litríkan dag hefur oft komið upp.
Afmælisdagur skólans mun verða litríkur þegar nemendur
og starfsfólk klæðast ýmsum litum í stíl við
afmæliskórónur.
Hafa hvítan dag. Væri sniðugt að tengja það
friðardeginum. Reynum að muna það næsta ár.

Ýmislegt:
Hitta vinabekki oftar. Kannski ætti að ræða hversu oft, 1
x í mánuði, annan hvern mánuð?
Hafa körfuboltakeppni á milli bekkja.
Hafa söngvakeppni á milli skóla. Þetta er í unglingaskólum
og framhaldsskólum.
Hafa fótboltamót á milli bekkja í árgangi, þetta þyrfti að
ræða við umsjónarkennara.
Hafa spurningakeppni á milli bekkja.
Hafa Hrekkjavökuþema í skólanum.
Hafa íþróttadag þar sem keppt yrði í alls kyns greinum,
s.s. sundi, körfubolta, fótbolta o.fl. allan daginn.
Krakkar ræddu að ýmis skemmdarverk ættu sér stað í
skólanum. Stundum eru klósett stífluð, húfur teknar og
faldar, hlutum hefur einnig verið stolið bæði af snögum og
úr baðklefum. Þetta þarf að ræða og bæta.
Að lokum kom fram að krakkarnir sakna þess að hafa ekki
dans í frímínútum og spyrja hvort hægt sé að bæta úr því.
Ýmislegt var rætt varðandi þetta, t.d. af hverju 6. bekkur
fær ekki dans í vetur o.fl.
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5. fundur hugmyndaráðs
Eldra – og yngra hugmyndaráð, aðalmenn og
skólastjóri

Nokkrir

nemendur

voru

með

tilbúnar

spurningar

fyrir

skólastjóra, aðrir voru með bláu-blöðin svo að við höfðum nóg
að ræða.

Fá eftirlitsmyndavélar. Sigríður Heiða sagðist vera búin að
spyrjast fyrir um þetta og við fáum ekki myndavélar, það er of
dýrt.
Nemendur hafa áhyggjur af hjólum, það sé verið fikta í þeim,
skemma og jafnvel stela. Einnig er verið að fela og stela hlutum
nemenda. Sigríður Heiða minnti á fundinn um skólareglurnar
sem allir árgangar hafa mætt á og að við verðum að bera
sameiginlega ábyrgð á að farið sé eftir reglum og eignir
annarra virtar. Svona hluti er tilvalið að ræða á
bekkjarfundum.
Rætt var að laga þarf skólabjölluna, heyrist illa í henni við
rennihurðina.

Stungið var upp á að allir fái bekkjarbolta.
Spurt var hvort stóra-rólan kemur aftur (sú sem var tekin
þegar annað hús kom á lóðina), Sigríður Heiða sagði svo vera.
Nemendur eru nokkuð áhugasamir um að halda alls kyns keppnir
í skólanum, t. d.
- „Voice-skóli“
- búningakeppni
- kökukeppni (keppa í bakstri og skreytingum)
- matreiðslukeppni („Master chef LNSK)
- íþróttadag með keppni í ýmsu milli árganga

Hugmyndir að öðruvísi dögum:
Oftar bleikan dag
Röndóttan dag
Nammidag (það er ekki í boði)
Gleðidag
Furðudag – mæta í furðufötum.
Fótboltadag.

Matur:
Oftar grjónagraut
Enn rætt um að fá þrisvar á diskinn, það er ekki tími fyrir það
og tvisvar á diskinn á að duga flestum
Hafa núðlusúpu
Fá franskar kartöflur, það hefur verið rætt, stundum eru
kartöflubátar en ekki franskar kartöflur.

Nokkrar hugmyndir í viðbót:
Fá Iðunni Steinsdóttur rithöfund til að koma og lesa fyrir 1. –
4. bekk úr bókum sínum
Fá fleiri stærðfræðibækur, meiri fjölbreyttni
Hafa fleiri stærðfræðitíma
Kenna efnafræði
Fá fleiri skriftarbækur
Spurt af hverju ekki eru fleiri fulltrúar í Umhverfisnefnd, 1 úr
hverjum bekk?
Fá dekkjarólu og aparólu
Vinabekkir hittist oftar

Sigríður Heiða spurði nemendur hvort þeir hefðu verið ánægðir
með afmælishátíðina 19. október sl. Þeir voru það.
- Í framhaldi af umræðunni um búningakeppni nefndi
Sigríður Heiða að á öskudaginn verður kennsla og þá mega
nemendur mæta í búningum. Ekki verður þó búningakeppni
í skólanum.
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6. fundur hugmyndaráðs
Yngra hugmyndaráð
a) Við tókum fram bláu blöðin og þar voru ýmsar hugmyndir
frá bekkjunum:
Matur:
Hafa oftar pítu og fá tvær
Hafa oftar bjúgu
Hafa sushi í matinn (hefur verið rætt, of dýrt og mikið
mál og ekki allir sem borða það)
Hafa egg og beikon í matinn, ekki hægt
Hafa oftar orlyþorsk
Hafa oftar eggjanúðlur
Fá lauk með hamborgurunum
Hafa morgunmat (hefur verið rætt, ekki hægt)
Hafa franskar kartöflur með mat (hefur verið rætt, ekki
hægt)
Hafa afmælisköku þegar einhver á afmæli. Spurt var hver
ætti að baka og var þá Halla heimilisfræðikennari eða
Siggi nefnd. Þetta er að sjálfsögðu ekki mögulegt.

Öðruvísi dagar:
Hafa regnbogadag (afmælisdagurinn 19. október var
hálfgerður regnbogadagur, má skoða þetta síðar)
Hafa fjólubláan dag
Hafa bláan dag (verður líklega í mars með mottumars)
Hafa skrýtinn dag
Hafa öfugan dag (hefur verið, verður kannski aftur)
Hafa

búningadag

(öskudagur

á

næsta

ári

verður

búningadagur).
Skólalóð:
Hafa dýragarð á skólalóðinni !!!
Hafa trampólín
Hafa hjólabrettagarð
Fá dekkjarólu (búið að nefna við Sigríði Heiðu, hún tók vel
í það)
Fá snúningstæki
Annað:
Það vantar oft pappír á salernin. Nemendur þurfa að vera
duglegir að láta vita af því svo fyllt sé á.
Allir árgangar fari saman í sund. Ekki hægt í skólanum,
kannski hugmynd að bekkjarkvöldi.
6. bekkur fari til útlanda, safni peningum með fjáröflun.
Þetta er ólíklegt að hægt sé að framkvæma.

Hafa oftar Tarsanleik í íþróttum.
Hafa danskeppni í skólanum.
Vera meira inni að læra.
Hafa oftar frímínútur og lengja fyrri frímínútur.
Kenna efnafræði.
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7. fundur hugmyndaráðs
Eldra hugmyndaráð
a) Við ræddum fyrst um tilvonandi fótboltakeppni hjá 6.
bekk (voru að fara að keppa strax eftir fundinn). Aðrir
bekkir gætu tekið sér þetta til fyrirmyndar. Bekkir keppa
á móti hver öðrum, stráka- og stelpulið. Kennararnir sjá
um skipulag.
b) Ég vil minna kennara enn og aftur að lesa fundargerðir
Hugmyndaráðs svo allir nemendur vita hvað rætt er á
fundunum.
c) Það vantar fleiri Hugmyndaráðsnælur, ég er búin að biðja
Sigríði Heiðu að panta fleiri.
d) Við tókum fram bláu blöðin og þar voru ýmsar hugmyndir
frá bekkjunum:
Skólalóð:
Fá eftirlitsmyndavélar hjá hjólum (það verður víst ekki).
Mikið um að krakkar séu að fikta í hjólum og jafnvel
skemma. Ræddum þetta nokkuð mikið í framhaldi af
þessari hugmynd. Þurfum öll að vinna saman og passa að

ekki sé verið að skemma eigur annarra hér í skólanum.
Okkur líður illa yfir að þetta sé gert og viljum að þetta
lagist. Krakkar þurfa að vera duglegir að segja frá þegar
þeir sjá einhverja skemma eða stela, skilaboðin þurfa að
komast til réttra aðila. Krakkarnir ræddu um að stundum
væru eldri krakkar, úr Laugalækjarskóla, að sniglast hér
um og fikta, þá á að láta Sigríði Heiðu vita, hún myndi hafa
samband við skólastjóra Laugalækjarskóla.
Hafa val í stað útikennslu.
Bekkjarvinir hittist í lengri tíma í einu.
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8. fundur hugmyndaráðs
Yngra hugmyndaráð
a) Við tókum fram bláu blöðin og þar voru ýmsar hugmyndir
frá bekkjunum:
Matur:
Fá ost á hamborgara, ekki hægt
Fá tómata á hamborgara
Hafa barbequesósu með hamborgurum
Hafa oftar kjötsúpu
Hafa hákarl !!
Hafa oftar bjúgu
Hafa oftar fisk
Hafa oftar bleikju
Hafa eggjanúðlur
Hafa núðlusúpu
Hafa grænar baunir með mat
Hafa oftar ólívur með mat
Hafa oftar kotasælu

Öðruvísi dagar:
Mánudaginn 30. nóvember verður röndóttur dagur
11. desember verður jólalegur dagur
Aðrar hugmyndir:
Hafa rauðan dag (hægt að vera rauðklæddur á jólalegum
degi í desember)
Hafa doppóttan dag
Skartgripadag (allir komi með einhvern skartgrip, t.d.
hálsmen eða armband)
Hafa bangsadag
Hafa stærðfræðidag

Skólalóð:
Hafa fleiri hjólafestingar á skólalóðinni
Fá stóru róluna aftur (hún á að koma aftur)
Fá fleiri leiktæki á skólalóð, t.d. aparólu

Annað:
Hafa val í 4. bekk (og fleiri árgöngum)
Hafa oftar Tarsanleik í íþróttum
Hafa oftar frjálst í sundi
1. bekkur verði líka í Hugmyndaráði (það er búið að ákveða
að þau séu ekki í Hugmyndaráði)

Hafa bókasafnið alltaf opið
Hafa leikjadag, allir leiki saman úti, þannig verði hægt að
sameina krakka meira
Fara oftar í ferðir
Fara oftar í Katlagil
Hitta oftar vinabekkina
Hafa oftar stærðfræði
Hafa oftar lestrakeppni (eða lestrarátak/spretti)
Fara oftar í tölvustofu
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