
Mættir: Bjarni Páll Tryggvason formaður, Ásrún I{elga Kristinsdóttir, Einar Jón

Pálsson, Hel ga }r4;ar ía Finnbj örnsdóttir, Hi lma Hólm fríður S i gurðardóttir,

áheyrnarfulltrúinn Gunnar Valdimarsson og Guðlaug Pálsdóttir
skólameistari.

Formaður setti fund og síðan var gengið til dagskrár.

Dagskrá: Staðan.
Verknámsaðstaða.
Önnur mál.

1. Staðan.
Skólameistari sagði frá stöðunni í skólastarfinu. Í dag var uppbrotsdagur í skólanum í
en þemadagar í febrúar féllu niður vegna samkomutakmarkana. Í staðinn var spiladagur

þar sem nemendur gátu farið í leiki og spil og í hádeginu voru veitingar og

skemmtiatriði. Síðar í mánuðinum verður námsmatsdagur sem kennarar nyta fyrir
námsmat en nemendur fá frí. Nokkrar fiarvistir eru enn hjá kennurum og nemendum
vegna COVID-I9 og því hefur þurft að syna sveigjanleika í kennslu. Skólameistari
sagði einnig frá starfi skólaþróunarhóps, samræmdri undirskrift fyrir tölvupóst frá

skólanum, breytingum á kennslu í hársnyrtiiðn, breytingum á starfsmannahópnum í vor,
námsferð starßfolks til Ungverjalands í maí og innritun lyrir næsta vetur.

2. Verknámsaðstaða.
Skólameistari sagði frá því að búið er að senda inn formlega umsókn til ráðuneytis um
stækkun verknámsaðstöðu. Verið er aö fara yfir spurningalista sem barst frá ráðuneyti í
kjölfarið. Það er gert í samráði við Verkfræðistofu Suðurnesja sem gerði þarfagreiningu
fyrir stækkunina. Rætt um rnálið og framtíðarstefnu varðandi húsnæðismál skólans.

Nefndarmenn töldu ljóst að mikill vilji væri meðal sveitarfelaga á Suðurnesjum að

styðja við bakið á skólanum í þessu máli eins og hingað til.
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3. Onnur máI.
a) Nemendafélagið NFS er að vinna að uppsetningu á söngleiknum Grease í
samstarfr við Leikfelag Keflavíkur og veröur frumsyning síðar í mánuðinum. Ræðulið

skólans er komið í 2. umferö ræðukeppninnar Morfís. Í síðustu viku var ball sern gekk

vel.

b) Skólameistari sagði frá stöðu mála varðandi Menntanet Suðurnesja. Stjórn
Menntanetsins á fund með forsætisráðherra á morgun en þar verður rætt um stöðu

verkefnisins og framtíö.

N

I
2
aJ

ç\q

çØ

,Mú'K U
FJ ö LB RAUTAS Kó tI S UÐ U B N ESJA

Sunnubraut 36.23O Reykjanesbæ . Sími421 31OO'Fax 421 3107 . www.fss.is

ß

f



c) Verið er að skoða að kaupa eina sjningu af leiksiningunni Níu líf í
Borgarleikhúsinu og bjóöa nemendum og starfsfólki skólans á syninguna. Þannig væri
hægt að gefa nemendum sem sjaldan eða aldrei fara á slíka viðburði tækifæri til að fara
í leikhús. Hluti kostnaðar yrði greiddur úr skólasjóöi sem á aö nyta frrir nemendur.

Nefndarmenn lystu ánægju sinni með hugmyndina og hvöttu til að henni verði hrint í
framkvæmd.

Fleira ekki gert og fundi slitið
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