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Siggi, Jóngeir, Sigga, Maggi, Vala og Egill (lagði þó ekki orð í belg) mættu á fundinn 

# Maggi upplýsti um stöðu á reikningi/bók, í dag er staðan 212.000,-kr. enn á þó eftir að greiða 

niðurgreiðslu v/skíðaferðar sem farin var í vetur.   

Líklega getum við eytt 50.000,-kr í vorhátíðina. 

# Heyra í Andra (starfsmann sveitafélagsins) hvar tjaldið og spjöldin eru niðurkomin. 

# Maggi athugar með hoppukastala – sviðsbíl og hvort Björgunarsveitin Skyggnir sé til í að keyra 

með krakkana á fjórhjólum á hátíðinni. 

# Spurning hvort við bjóðum Hestamannafélaginu Mána að vera með kynningu á 

sumarnámskeiðum. 

# Veltibíllinn frá VÍS er að kosta of mikið og kemur hann því ekki. 

# Kaupa þarf pylsur + brauð + tómatsósu + sinnep + steiktan lauk + lauk. 

# Athuga hvort nemendur úr stjórn nemendafélagsins hafi tök á að aðstoða okkur þennan dag. 

# Siggi er búinn að fá lánað hljóðkerfi, nefnir við Lindu (aðstoðar-skólastjóra) að nemendur taki 

þátt í hæfileikasýningu og jafnvel verði sýnd valin atriði frá árshátíðinni. 

# Hafa samband við lögregluna um að hún skoði reiðhjól barnanna þennan dag. 

# Jafnvel að vera með þrautabraut fyrir þá sem rúlla sér á línuskautum og wave-brettum. 

# Jóngeir kallar eftir fundi sem fyrst með skólastjórnendum,  Andra,  einstakling úr 

nemendaráði og Þorvaldi (vegna bátar ekki leyfðir á tjörninni). 

# Í auglýsingu verður að koma fram að hundar eru ekki leyfðir á meðan á hátiðinni stendur. 

#  Það sem ræða þarf á næsta fundi:  

Andri :  Tjaldið og plötur (sem búnar voru til fyrir síðustu hátíð). 

Svava :  Þegar fréttabréf skólans kemur út fáum við það auglýsingu þar v/Vorhátíðar? 

  Höfum við aðgang að skólanum til undirbúnings fyrir og meðan á vorhátið stendur? 

Þorvaldur : Er í lagi að vera með bátana á tjörninni? 

Nemendaráð : Fá hugmyndir hjá þeim!  Hvernig líst þeim á að vera með hæfileika-sýningu eða  valin 

atriði sem sýnd voru á árshátíðinni?  Geta nemendur í nemendaráði aðstoðað ? 

 

 


