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Skólaþing nemenda í 5. -10. bekk 2020 

Einn af grunnþáttum menntunar í grunnskóla er lýðræði og mannréttindi. Í Víkurskóla 

leggjum við áherslu á að þjálfa börn í samræðum og virkri hlustun. Viðleitni í þá átt er 

skólaþing nemenda. Það er haldið að hausti á tveggja ára fresti. Viðfangsefni þingsins eru 

málefni sem tengjast skólanum með beinum hætti og eru nemendum mjög hugleikin; 

samskipti, námið, skólaumhverfið, félagslíf og matur/morgunhressing. Nemendum voru 

skipt í 7 hópa og fengu allir tækifæri á að ræða öll málefni og hópstjórar sáu um að skrá 

niður það sem rætt var. Í framhaldinu voru niðurstöður tekin saman af umsjónakennurum 

sem jafnframt sáu um að skrá þær í tölvu og flokka.  

 

Niðurstöður þingsins eru  kynntar nemendum, ræddar á kennara/starfsmannafundum, 

kynntar fræðslunefnd Mýrdalshrepps og sveitarstjóra, jafnframt eldhúsi Hjallatúns það sem 

snýr að hádegisverði. Unnið er að úrbótum í samstarfi við framantalda aðila. 

 

Helstu niðurstöður voru eftirfarandi: 

Atriði merkt gul eru þau sem fleiri en einn hópur nefndi í hverjum flokki. 

Samskipti 

 Hætta öskrum  

 Leyfa síma 

 Kennarar tali meira við nemendur til að þeim líði vel 

 Þarf að fylgjast betur með í frímínútum 

 Oft er fólk að grínast en aðrir taka það alvarlega 

 Ekki nota niðrandi orð 

 Virða mörk 

 Að vera góð fyrirmynd 

 Meira pláss 

 Fókusa meira á það góða og skemmtilega. 

Hvað getur þú gert, t.d. ofbeldi, klögumál, segja frá. 

 Láta vita 

 Kenna nemendum muninn á að klaga og segja frá 

 

Námið 

 Leyfa okkur að nota símar og tölvur við námið. 

 Horfa oftar á myndbönd í t.d. náttúrufræði og dönsku 

 Nota meiri skilrúm 

 Hafa meira uppbrot 

 Hafa meiri kynfræðslu og fræða um femínisma, LGBTQ o.þ.h. 
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Valgreinar 

 Valið er gott  

 Bæta við smiði 

 Leyfa 6.b. í vali 

 Skýra valgreinar betur 

 Bæta við tölvuval 

 Meiri fjölbreytni í vali: smiði, tungumál, heimilisfræði, skátar, íþróttir, þrek 

 Hafa fleiri tungumál í boði 

Fleira sem rætt var 

 Ný borð og stóla fyrir yngri nemendur 

 Betri tölvur í bókasafni 

Skólaumhverfið  

 sófi í hverri stofu 

  mega hlusta á tónlist í síma í vinnustundum 

  alvöru/þykkari veggi, mála glugga og veggi 

 betri tölvur 

  taka þakglugga 

 stærra bókasafn/fleiri bækur 

  nýtt trampólín í íþróttahúsið, betri dýnur og klifurvegg 

Hvernig umhverfi líður mér best í í frímínútum? 

a) Innandyra : opið tölvuherbergi, símahornstofa, elstu nem. vilja vera inni í frímó og opnar 

stofur, vera inni í frímó í rigningu 

 elstu megi fara í búðina í frímó 

 

b) Utandyra : aparóla, köngulóarróla, barnarólur, betri kastali  

Félagslífið 

 Fleiri bekkjarkvöld 

 Fleiri skólaferðalög 

 Meiri samskipti við aðra skóla 

 Spilakvöld, bíókvöld o.fl. þannig 

 Setja upp borðtennisborðið 

 

Fleira sem rætt var 

 Fá að vera inni í frímínútum 

 

Matur og morgunhressingu: 

 Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að hægt væri að auka grænmetisneyslu í skólanum 
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 Grænmetis bar 

  Frekar hrátt grænmeti en soðið 

 Grænmeti  og kartöflur soðið í skólanum 

 Meir úrval / fjölbreytni t.d. vínber, mangó, hnetur,fræ, baunir.... 

 

 Hverju mætti breyta?, hverju mætti bæta og hverju mætti sleppa. 

a) Hádegisverður 

 Kartöflur með hýði 

 Fiskur bara einu sinni á viku 

 Hafa val milli t.d. steiktur fiskur með raspi / án rasps 

 Oftar bleikju 

 Oftar hrisgrjón sem meðlæti 

 Oftar matarmikla súpu t.d. kjúklingasúpa m . nachos, tómatsúpa með MEIRA pasta 

 Oftar heimabakað brauð t.d. með súpunni / með pasta 

 Nautaborgari frekar en kjúklingaborgari 

 Hafa sítrónubátar með snitzel 

b) morgunverður  

 Hafa val um ristað brauð í morgunmatnum, ekki alltaf smurt 

 Hafa líka dökkt brauð 

 Að rúsinur séu í boði líka með morgunkorni 

 Jógúrt stundum 

 Coco – puffs 

 Hafa val um laktósafrítt 

3. TILLÖGUR – fleira sem rætt var 

 Nota hárnet við matreiðslu 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 


