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Viðstaddir: Erla Ragnarsdóttir, Júlía Jörgensen, Sólveig Kristjánsdóttir, Ingvar 

Viktorsson, Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir, Daníel Scheving, Ásbjörn Ingi Ingvarsson. 

 

Fundargerð ritar Sigrún Karlsdóttir. 

 

Græn skref 

Upplýst um stöðu mála í vinnu við Græn skrefin. Innleiðingarhópurinn hefur lokið 

vinnu við skref 1 og 2 og byrjað er að vinna í skrefi 3. Skrefin eru 5 talsins og hvert 

þeirra inniheldur um 40 atriði. Hluti af þessari vinnu er Grænt bókhald sem felur 

m.a. í sér Græn skref í innkaupum. Verkefnið hefur verið rætt bæði í hópi nemenda 

og einnig meðal starfsmanna að einhverju leyti. Nemendur tóku áskorun um að 

kolefnisjafna ferðir nemenda til og frá skóla með því að færa Votlendissjóði. 

Starfsfólk gerir samgöngusamning um að ferðast á umhverfisvænan máta til og frá 

vinnu. Spurt um flokkun og fleira í mötuneyti. Rætt um bílaumferð á plani skólans 

og hvernig hægt sé að draga úr henni.  

Umhverfis- og loftslagsstefna Flensborgarskólans 

Farið yfir helstu atriði kolefnisjöfnunar skólans og hver lykilatriðin eru í stefnunni. 

Rætt um aðkomu hópa eins og t.d. umhverfisnefndar og skólafundar. Óskað hefur 

verið eftir athugasemdum varðandi stefnuna, bæði frá skólanefnd og starfsfólki 

skólans. Örfáar athugasemdir bárust og þær teknar til greina. 

Öryggismál    

Ný viðbragðsáætlun kynnt og farið yfir helstu þætti svo sem viðbrögð við ofbeldi, 

jarðhræringum ofl. Rætt um atvikið í Borgarholtsskóla og viðbrögð við því. 

Rýmingaræfing er skipulögð í marsmánuði en verður tilkynnt fyrirfram svo ekki sé 

verið að auka á kvíða meðal nemenda. Sálfræðingur skólans kemur á kennarafund 

á næstunni til að tala um kvíða meðal nemenda og hvað við getum gert. Hún er 

einnig að undirbúa myndband um kvíðatengd málefni sem ætlunin er að deila á 

samfélagsmiðlum skólans fyrir nemendur og forráðamenn. 

 



Hugað að næsta skólaári 

Erla sagði frá því að kynningar væru hafnar í grunnskólum Hafnarfjarðar fyrir 

nýnema haustins og stefnt væri að því að kenna þeim í bekkjarkerfi fyrsta árið. 

Einnig sagt frá breytingum á hámarki og umframeiningum sem þá urðu til á öllum 

brautum. Kallað er eftir umræðu um hvað setja eigi þessar einingar í, hvort festa 

eigi áfanga eða gefa þær frjálsar. 

Félagslífið 

Ásbjörn oddviti NFF fór yfir félagslíf nemenda og helstu verkefni 

nemendafélagsins. Framundan er rafíþróttamót, fótboltamót, söngkeppni ofl. 

Sunnudaginn 7. mars er keppt í MORFÍS á Egilsstöðum og 

FG/Flensborgardagurinn verður vonandi haldinn hátíðlegur þann 16. apríl með 

tilheyrandi keppnum og fjöri. 

Önnur mál 

Spurt um kórinn og upplýst að vegna Covid-19 og lítillar skráningar í söngáfanga 

á vorönn væri kórinn ekki starfandi að svo stöddu. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 9:30 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 


