3.3.2020
Mætt: Sigurborg, Þórdís, Ingvi, Jónína.
1.mál: Hafnarhittingur.
-

-

-

-

Grænfáninn. Þórdís.
o Finna einhvern í 7.bekk til að lesa upp ljóð og einhvern til að spila eitt lag á
hljóðfæri. Ingvi.
Jónína búin að ræða við Hildi allt klárt varðandi matinn. Suður Ameriskur matur.
(18:00-19:00).
o Ná i diska,hnífa, glös (Jónína og Rósa)
Fléttur og andlistmálning. Búið að finna nemendur í það. Þórdís ætlar að ná í
andlitsmálningu í Hafnarskóla. ( Stofa 1 og 2)
o Kaupa litlar gúmmíteygjur ( Sigurborg)
o Kaupa greiður (Sigurborg)
Íþróttahúsið er klárt. 17-18 þrautabraut og frjálst. 18-19 Badminton (Sigurborg)
Kynning á Google Classroom fyrir foreldra milli 17:30-18:00. Laufey Sveins (stofa 3)
(Jónína)
Barnahorn (Stofa 7) Þórdís ætlar að koma með dót.
Spilastofa ( Stofa 4)
Fjáröflun fyrir 7.bekk, Bingó ( stofa 5)
Dóta og fatamarkaður (stofa 8)
Umhverfissamtökin (í opnarými)
Vinabönd Þórdís (stofa 6) 17:30-18:30

Sigurborg setur þetta upp í auglýsingaformi.

27.2 2020
Sigurborg, Þórdís, Þórgunnur hittast og ræða Hafnarhitting.
-

Þórdís hittir Umhverfissamtökin og ræðir um fræðslu, Fata og dótamarkmið.
Finna einhverja í að gera fastarfléttur og andlistmálningu. Góðgerðarstöð.
Barnastöð, dót, liti, perlur, ofl.
Brakeout ? (Sæmundur,Hafdís,Marie)
Vinabönd (Þórdís)
Spilastöð
Kynning á Google classrom fyrir foreldra – Laufey
Fjáröflun hjá 7.bekk?
Grænfáni. Athuga með að afhenda grænfána. (þórdís)
Íþróttahús (Sigurborg)

Hov Teymisfundur 28. Janúar
Mætt: Sigurborg, Þórdís, Rósa og Jónína.
-

-

-

-

-

-

-

-

Hafnarhittingur.
o Ákveðið var að hafa 3/4.mars.
o Ræða við Hildi um mat fyrir hitting, Þjóðarkvöld. – Jónína heyrir í Hildi.
o Umhverfisnefnd Hornafjarðar vildi koma – Þórdís ætlar að heyra í þeim.
o Íþróttahús. Zumba, Þrautabraut, - Sigurborg athugar íþróttahúsið.
o Fatamarkað og dótamarkað – Umhverfisnefnd nemenda.
o Athuga með umhverfisnefndina með einhverja fræðlsu.
o Spilastofa, perlur.
o Breakout – athuga Sæmund.
o Senda út póst til að fá hugmyndir frá starfsfólki.
Lífshlaupið.
o Kepnni milli húsa.
o Hvetja umsjónarkennara til að hafa keppni innna bekkjar, eða bara mælingar.
Jákvæð sálfræði
o Ester kemur 2.mars með erindu um jákvæða sálffræði til okkar 2.mars. í
tengslum við heilsueflandi grunnskóla, starfsfólk þema.
Íþróttahúsið. Kom fram á fundi með nemendum að þau vildu fara oftar í íþróttahúsið.
Rætt um að leyfa nemendum að fara oftar í íþróttahúsið. Sigurborg athugar hvaða
tímar eru lausir og kemur því áfram til Þórgunnar.
Spil í frímínútum. Rætt um að nýta bókasafn, eða útbúa stofu 5 sem notarlega stofu
með spilum. Hafa spilin aðgengileg, er hægt að setja spil í hillum frammi til prufu.
Ákveðið var að hafa aðgegni betra að spilum uppi og hvetja þau til að spila.
Salatbar á föstudögum. Kom fram á fundi hjá nemendum að þau óskuðu eftir að því
að það yrði salatbar á föstudögum líka. Matráður og kokkur sjá ekki þörfina fyrir því
þar sem þau eru að borða vel á föstudögum og maturinn er búinn að breytast á
föstudögum.
Mánudaginn 3.febrúar. Mun Þórgunnur halda áfram að ræða um hugmyndina að
seinka skólabyrjun fyrir nemendur. Rætt um kosti og galla. Velt upp hugmyndum
hvernig þetta kemur íþróttastarfi við og hvort hægt væri að hafa æfingar klukkan 8:00.
Think Dirty app. Rætt um að hvetja umhverfisnemendur til að auglýsa appið og hvetja
aðra til að kíkja á þetta. Spurning um að auglýsa appið á hafnarhitting.
Rætt um að safna fyrir sodavatns vél fyrir nemendur með dósum frá þeim.

HOV teymisfundi 21. Jan var frestað vegna mikilla veikinda innan starfsmanna hópsins.

HOV teymisfundur 17.des kl 15:00
Mætt: Jónína, Rósa, Þórgunnur, Þórdís og Sigurborg

Niðurstöður Grænfánaskýrslu: Hvernig getum við brugðist við? Ekki auka flokkun heldur
draga úr neyslu, reyna vekja krakkana til umhugsunar? Skoða reglur frá Ártúnsskóla. Að
nemendur í umhverfisnefnd fari með fræðslu og umræður inn í bekki skólans til að draga úr
rusli. Leggjum þessa punkta fram á fundinum 10.janúar. Endurskoða reglur um drykki,
mættu koma með drykki að heiman í endurvinnanlegum umbúðum. Ekki að koma með
búðarkeypta drykki?
Hnattrænt jafnrétti: Hugmyndir af verkefnum? T.d
Önnur mál:
•
•

•
•

Rætt um jólaföndrið vikurnar fyrir jól, hvernig getum við dregið úr jólakortgerð,
óumhverfisvænt. Sett inn á fundargerð eftir jól.
Unicef hlaupið: Eigum við að láta alla árganga taka þátt eða velja okkur annað gott
málefni. Þá get nemendur fengið stimpill fyrir hvern hring sem þau fara. Hugmynd
um að skoða verkefni hjá „Rey cup karlinum“
Skoða ávaxtabitan hjá nemendum í 7.R, fara með plasthanska
Ræða það við Elínu á bókasafninu hvort það sé hægt að fá spilahillu inn í bókasafni

HOV teymisfundur 3. des 2019 kl 14:30 – Sigurborg J, Þórdís og Þórgunnur
1. Grænfáninn nemendur völdu hnattrænt jafnrétti sem næsta þema. Svo þarf að velja
annað þema. Síðan þarf að fylgja gömlu þemunum okkar eftir og það komu fram
gagnlegar ábendingar í skýrslunni um þau. Við þurfum að velja hvað við viljum velja
af þessum verkefnum.
Ákveðið að 10. janúar verði sameiginlegur fundur skólaráðs, nemendaráðs og
umhverfisnefndar skólans þar sem farið er yfir skýrslu grænfánaúttektarinnar, niðurstöður
skólaþings og næstu þemu og skref rædd.
16. desember verður farið yfir grænfánaskýrsluna með starfsfólki. Þá verður líka minnt á að
þema í heilsueflandi skóla sem er starfsfólk.
18. desember kynnir nemendaráð niðurstöðurnar fyrir skólanefnd
Íþróttakennararnir ætla að taka fyrir nokkur atriði í forvörnum, t.d. svefn, næringu og
orkudrykki og jafnvel snjalltæki. Þeir senda svo á umsjónarkennara þegar þeir hafa rætt við
bekkina og jafnvel verða tekin þemu í skólanum í tengslum við þessi efni.
Að lokum talaði Þórgunnur um svefn og mikilvægi hans og sagði að sig langaði til að vinna
það með skólasamfélaginu að seinka skólabyrjun á morgnann

HOV teymisfundur 26.nóvember 2019 kl 14:30

1.Hafnarhittingur 4.desember 17:00-19:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fimleikar í íþróttahúsinu kl 18:00-19:00 Fimleikadeild
Duchenne dans : Hulda Björk
Körfubolti 17:40-18:00
Piparkökuskreytingar : Foreldrafélagið sér um það, styrkur frá fyrirtæki.
kransagerð – efni í boði :Foreldrafélagið, Ragnheiður Hrafnkels
Jólaföndur: Englar -þarf að kaupa efni : Foreldrafélagið sér um það
Jólaperlur: Perla jólaföndur -kaupa perlur, Anna Björg.
Spilaherbergi
Jólakakó og kökur 200 krónur : Jónína
Fatamarkaður/Fataslá/dótamarkað :t.d að Umhverfisnefnd nemenda halda

Sækja um styrk frá bænum fyrir næsta hitting og panta erlendis ódýrara föndur.
Athuga hvort umhverfisnefndin væri til í að vera með einhverskonar fræðslu /kynningarbás.
2. Niðurstöður skólaþings, rýnum aðeins í niðurstöður skólaþings og sjáum hvernig við
getum nýtt þær. Helstu niðurstöður voru tengdar umhverfismálum, það sem tengdist
heiminum vildu nemendur minnka plastnotkun, útrýma fátækt og
Það sem mætti betur fara á Höfn/sveitarfélaginu:
•
•
•
•
•
•

Bæta samgöngur, fækka einbreiðum brúm?
Fjölga göngu- og hjólastígum
Tína oftar rusl
Betra úrval af umhverfisvænum vörum í sveitarfélaginu
Efla félagslífið
Opinn fundur

Það sem mætti betur fara í grunnskóla Hornafjarðar:
•
•
•
•

Vilja hafa nægan mat, eftirrétt einu sinni í mánuði og óskamáltíðir.
Nemendur vilja láta endurskoða reglur um drykki og nesti.
Fjölga útileiktækjum og íþróttatímum.
Upplýsingaskjár

Búa til fræðslu hvers vegna við veljum að sleppa því að vera með ávaxtasafa í skólanum,
getum tekið fræðsluna frá þremur áttum: Þetta kostar peninga, minna næringargildi en að
borða ferska ávexti og það er hátt sýrustig sem skemmtir tennurnar.

3. Grænfáninn. Nú þarf að fara ákveða þema fyrir næstu 2 ár, skoðum það. Vorum að fá
þriðja grænfánann, Halda áfram með úrgang en hugmynd að taka átthagana og samgöngur
næst, athuga með samstarf við skógræktarfélagið. Mikið af hugmyndum sem komu fram á
skólaþinginu sem tengdust því þema. Hugmynd að flagga þriðja grænfánanum á þriðja
Hafnarhittingnum.
4.önnur mál
Samskipti og einelti: Skoða betur tengslakannanir og þá vinnu sem Lena og Sunna eru að
vinna með nemendum. Fá Lenu í teymið með okkur.
Fundi slitið.

Teymisfundur 22. okt
Skólaþingið
Hvernig eigum við að hafa þetta núna? og hvaða þema? hvernig eigum við að hafa þetta svo það
verði ekki mikil vinna að fá niðurstöður? Hugmyndir að efni
•
•

Hvernig gæti heimurinn orðið betri eða
Hvað getum við gert til að heimurinn verði betri?

•
•

Hvað þarf að bæta í okkar samfélagi? (Á Höfn eða í Austur-Skaftafellssýslu)
Hvað getum við gert til að samfélagið okkar verði betra?

•
•

Hvað þarf að laga í Grunnskóla Hornafjarðar
Hvað getum við gert til að skólinn okkar verði betri?

-

Vera með sama fyrirkomulag og í fyrra með að hver skrifi á miða. En hópurinn þurfi að koma
sér saman um þrjár hugmyndir sem þeim þykir skipta mestu máli og númera þau eftir
mikilvægi.
7-8 í hverjum hopi.
o Væri sniðugt að láta svo hópana koma saman í lokinn og draga saman nánar
hugmyndirnar. Þannig að allir sem eru í 9-10 bekk komi saman.
o Jafnvel að hver hópur hefði einn hópstjóra og einn ritara og hópstjórar og ritarar úr
hópunum koma saman og draga saman niðurstöður
Gott af hafa þetta meira stýrt en síðast, stjórna tíma sem þau fá í hverja spurningu.
Hafa hópaskiptingar tveir bekkir saman skipt í hópa. 1 og 2 bekk, 3 og 4 bekk, 5 og 6 bekk, 7
og 8 bekk, 9 og 10 bekk.
Spurning um að klára svo þingið með því að koma saman í íþróttahúsið, hver bekkur kynnir
niðurstöður sínar stuttlega og niðurstöður svo hengdar upp þar.
o Klára vinnuna deginum áður, og gefa þá hópstjórum og riturum tíma til til að hittast
og taka þetta saman. Koma svo saman í íþróttahúsinu morguninn eftir og kynna
niðurstöður og dansa saman í lokinn.

-

-

Ætlum að skoða forrit sem heitir slido

Og tölum einnig um 8. Nóv – Baráttudagur gegn einelti.
-

Fylla inn í hjarta
Allir að mæta í rauðu.
Kærleiksdagur
Ræða við hugmyndaráð, nemendaráð um hugmyndir.
Hafa eitthvað í starfsmanna hópnum þennan dag eða vikuna. -Jónína setur það inn í
skemmtifélagið.
Vinavika/dagar í bekkjum.

Hafnarhittingur.
-

-

Opnun vöruhús
Hafa bara kaffi og piparkökur, ekki mat.
Hafa allar hæðir og mismunandi afþreyingu.
o Spil, lita, tálga, of.l
o Einfalt og þæginlegt.
pokasaumur

Jóla hafnarhittingur.
-

Með foreldrafélaginu.
Mála piparkökur
Skreyta krukkur
Hugmyndir af heimagerðum jólagjöfum

Sameiginlegur teymisfundur. 1.októmber 2019.
Mættir: Sigurborg, Þórdís, Jónína, Rósa, Þórgunnur.
1. Heilsueflandi grunnskóli Gátlisti starfsmenn.
Fylltum út gátlista.
a. Hugmyndir
i. Hreyfihópar.
ii. Hvetja starfsmenn til að nýta virkan faramáta.
iii. Vera með fréttabréf með gagnlegum fróðleik.
iv. Glaðari ef maður hreyfir sig.
v. Námskeið, spilakvöld, brennó, skauta, matarkvöld, zumba.
2. Hreyfivika Evrópu Moow week.
- Gekk vel.

3.
4.
5.
6.
7.

Göngum í skólann
Ég á bara eitt líf.
- Skráning.
Fávitar og Karlmennskan.
Fara yfir þróunaráætlun
a. Hugmyndir?
Hafnarhittingur.
- Nóvember, i vöruhusi.
- Desember með foreldrafelaginu.
- Febrúar í skólanum.

Önnur mál:
-

Skólaþing, ræða á næsta fundi.

Teymisstjóra fundir 26. September 2019.
Mættar: Þórdís og Sigurborg.
-

-

-

-

Umhverfisnefd nemenda
o Þórdís ætlar að hitta nefndina og biðja þau um að útbúa kynningu og fara með hana í
bekkina og kynna nefndina og að við séum að fara að vera tekin út núna fyrir
grænfánan. Ný nenfd verður svo kosin til tveggja ára. Sú nend fær að velja
viðfangsefni fyrir næstu 2 ár.
stefna að því að gera þau sýnilegri, á hafnarhitting ofl.
Heilsueflandi grunnskóli – Áhersluflokkur
o Starfsfólk.
o Fara yfir gátlistann og skipast á hugmyndum.
Fræðslumolar vegna heilsueflingar
o Sigurborg pantaði segla og fræðluefni til dreifignar til starfsmanna.
Evrópska hreyfivikan Moove week.
o 1.-6. Bekkur kom í just dance partý og dans partý. Það heppnaðist mjög vel og
krakkarnir vilja hafa þetta aftur.
o 7. -10.bekkur fór í zumba og Yoga. Gekk mjög vel.
Göngum í skólann
o Tókum þátt.
Ólympíuhlaupið
o 2. -10.bekkur tók þátt.
Ég á bara eitt líf
o Sigurborg búin að skrá skólan til þáttöku. Fáum nánari upplýsingar þegar nær dregur.
Fávitar og Karlmennskan
o Erum að bíða eftir svari.

-

Endurskinsmerki
o Heyra í tryggingarfélögum og athuga hvort þau vilji gefa okkur endurskyn.
Fara yfir þróunaráætlun
Hafnarhittingur
o Fyrsti hafnarhittingur í tengslum við opnun í vöruhúsi. Athuga með dagsetningar?
o Annar hafnarhittingur í samvinnu við foreldrafélag í desember
▪ Heyra í foreldrafélaginu með það
o Þriðji einhverntíman eftir áramót.

