
Nemendaráð Álftanesskóla 

1. fundur  

Mættir: Freyja Rán, Anna María, Viktor, Embla, Daníel, Þorgerður  

Dagskrá:  

- Hlutverkaskipti:  

Freyja Rán – formaður  

Viktor Nói – varaformaður  

Anna María – ritari  

Meðstjórnendur – Daníel og Embla 

 

- Lög félagsins  

Lesin upp og rædd, hugmyndir að breytingum ræddar. Breytingar á 1., 4. og 7. grein 

Lög nemendafélags Álftanesskóla. 

1. gr.  
Félagið heitir Nemendafélag Álftanesskóla og er skammstafað NFÁS.  Félagar eru þeir sem eru í 

Tómstunda og félagsmálafræðivali.  

Verður: Félagið heitir Nemendafélag Álftanesskóla og er skammstafað NFÁS. Félagar eru allir 

nemendur í Álftanesskóla.  

2. gr. 
Aðsetur NFÁS skal vera í Álftanesskóla 

3. gr. 
Tilgangur félagsins er að efla félagslegan áhuga nemenda, stuðla að félagsstarfi í skólanum og 

standa vörð um hagsmuni og velferð nemenda skólans.  

4. gr. 
Í upphafi hvers skólaárs er kosið í nemendaráð.  Í nemendaráði eru 6 fulltrúar og 6 varfulltrúar 

og skipast þannig:  formaður, varaformaður og 4 meðstjórnendur  Kjörgengir eru þeir sem eru í 

NFÁS.  Formaður skal vera úr 10. bekk og varaformaður úr 9. eða 10. bekk.   

Verður: Í upphafi hvers skólaárs er kosið í nemendaráð. Í nemendaráði eru 5 fulltrúar og skipast 

þannig: formaður, varaformaður, ritari og 2 meðstjórnendur. Kjörgengir eru nemendur á elsta 

stigi, í 8. – 10. bekk. Formaður skal vera í 10. bekk, varaformaður í 10. eða 9. bekk. Stjórn skal 

einnig vera skipuð að minnsta kosti 1 nemanda úr 9. bekk og 1 nemanda úr 8. bekk. 

 



5.  gr.   
Nemendaráð skólans skal vera nemendum skólans jákvæð fyrirmynd. 

6.  gr. 
Nemendaráð er tengiliður nemenda við skólayfirvöld og hefur yfirumsjón með félagsstarfi við 

skólann.  Nemendur geta talað við fulltrúa í nemendaráði til að koma málum á framfæri við 

skólastjórnendur eða skólaráð. 

7.  gr. 
Nemendaráð fundar 1x í mánuði og oftar ef þörf er á.   

Verður: Nemendaráð fundar 2x í mánuði og oftar ef þörf er á.  

8.  gr.   
Fulltrúar í stjórn nemendafélagsins bera upp mál til umfjöllunar.  Meirihlutinn nægir til þess að 

samþykkja mál innan nemendaráðs. 

9.  gr. 
Endurskoða skal þessi lög í upphafi hvers skólaárs. 

 

Önnur mál  

Hugmyndakassi – Staðsetning matsalur,Féló, sýnilegur í stóra anddyrinu, og á gangi. Kassi af 

ljósritunarblöðum.  

 

 


