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Umræður í litlum hópum ca. 30 mínútur 

1. Hvað er gott við félagslífið í skólanum í dag? 

2. Fyrir hverja ætti félagslífið að vera? 

3. Hvaða tími hentar best fyrir viðburði og uppákomur? 

4. Hvernig væri frábært félagslíf í FB? 

 

Samantekt allra hópa í ca. 15 mínútur 

a. Lýsing á draumafyrirkomulagi félagslífs í FB? 

b. Hugmyndir um nýjungar? 

 

 

 

 

 

 

Þórdís Ása Þórisdóttir -  

1) ekkert gott 

2) Krakkana í skólanum 

3) Þegar það er ekki tími og allir geta verið með, ekki eftir skóla 

4) allir geta talað við hvorn annan. 

 

a) Betur auglýst allt sem er að gerast gera eitthvað til að þjappa hópnum meira saman, meiri 

fjölbreytileika, finna leið til að gera fólk spennt fyrir atburðunum 

b) Kósíkvöld með pizzu, eitthvað sem cinir úr öðrum skólum geta líka komið á, eitthvað sem tengist 

bókum 



PubQuiz 

Brautirnar að gera eitthvað saman 

Fleiri ferðir eins og nýnemaferðin 

 

 

 

 

 

 

Linda Hængsdóttir - Þýska 1BB, Stofa 24 
 

Félagslífið í FB 

A. Draumafyrirkomulag á félagslífi í FB mikið af skemmtilegum viðburðum og mikil þáttaka 

B. Skíðaferð til Akureyrar, bjórkvöld, halda árshátíðir á hóteli út á landi (t.d. Selfoss eða kef) 

þar sem nemendur fá hótelherbergi yfir nótt svo er ball og matur í salnum á hótelinu. Fleiri 

uppákomur í matsal á matartíma. "Lock in" þar sem nemendur gista eina nótt í skólanum og 

þar eru alls konar viðburðir eins og kappát, eða eitthvað svona kvöldvökudæmi, svo kannski 

mynd í gangi í matsal. 

 

Félagslífið virðist nokkuð gott í FB, þar virðist alltaf eitthvað vera í gangi. Þótt að ég tek ekki 

mikið þátt í því sjálfur virðist félagsmiðstöðin hafa bæt sig síðan á síðustu önn. 

 

Mín helsta hugmynd væri að bara halda áfram, hafa opin hug fyrir allskonar Eventum og bara 

vera dugleg að koma upp einhverju að gera. 

 

 

 

 

 

 

 

Helgi Gísla Hópur í módelteikningu 11 til 12 Ritari Inga Lilja 
1) Hvað er gott við félagslífið í skólanum í dag? 

- Hjálpar manni að þroska 

-TÆKIFÆRI til að kynnast nýju fólki 

 

2. Fyrir hverja? 

- Fyrir nemendur 

-"Kennara"? 

 

3. Hvaða tíma hendar best fyrir viðburði og uppakomur? 

- (Á skóla tíma) 

 

4. Hvernig væri frábært félagslíf í FB? 

- 

 

B. Hugmyndir um nýjunga? 



-Kökudagur, koma með köku fyrir kennara (sem standa sig) og samstarfsnemendur.  

Borða saman köku og tala um dagin og veginn 

 

- Upp hafi annar búa til Random hópa t.d Fólk sem elskar te Kemur saman og drekkur te. 

Samskipti í gegnum Facebook Groupu 

 - Hver sem er getur búið til hóp 

 - Kynningar á hópum í byrjun annar 

 - Hver sem er getur farið í hópa 

 - Íþróttamót/keppni (Kennarar á móti nemendur) 

 

A. lýsing á draumafrirkomulagi félagslífs í FB 

klíkuskapur, kynnist fólki betur, myndar heild. 

 

 


