Ágætu nemendur og aðstandendur (see English below).
Í þessum pósti eru upplýsingar frá NFMH um ferð nýnema nk. föstudag.
Skráningarslóðin
er https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb0XQ91B9RspAhmUhHzvnLIjh9uQUSbk6FeN4wyiS
z3XaHJw/viewform?fbclid=IwAR31fmNDyFYOTcwC60OxuuKqp6oN2XFMUIYzIj_8YwfwnKc8sdnveKMizY
Í skráningarforminu eru allar nauðsynlegar upplýsingar og eru nemendur hvattir til þátttöku.
Þess má geta að fimm kennarar og stjórn nemendafélagsins fara í ferðina og verður fjölbreytt
dagskrá í boði.
Nánari upplýsingar fá finna hér fyrir neðan í póstinum.
Kær kveðja,
Steinn Jóhannsson
Rektor
Dear students and guardians.
In the registrationform are information about the upcoming freshman trip 26th of August.
The registration link is the following:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb0XQ91B9RspAhmUhHzvnLIjh9uQUSbk6FeN4wyiSz3
XaHJw/viewform?fbclid=IwAR31fmNDyFYOTcwC60OxuuKqp6oN2XFMUIYzIj_8YwfwnKc8sdnveKMizY
All necessary information are in the registration form and below. I encourage all freshman to go on
the trip but ambitious program will be in place. Five teachers will go on the trip as well as the board
of the student union.
Kind regards,
Steinn Jóhannsson
___________________________________________

Nýnemaferð 2022 upplýsingar og skráning!
Þann 26. ágúst verður farið í hina árlegu nýnemaferð MH. Ferðinni er heitið til Stokkseyrar. Lagt
verður af stað frá MH stundvíslega kl. 13:00, mæting 12:30 á bílastæði skólans. Við mælum með því
að öll verði búin að borða áður en við höldum af stað. Einnig væri sniðugt að taka með sér smávegis
nesti til þess að hafa yfir daginn en NFMH býður upp á kvöldmat á staðnum. Þetta verður dagsferð
og við komum heim á milli 23:00 og 23:30 samdægurs á bílastæðið í MH.
Stjórn NFMH og Listafélag skólans standa fyrir kvöldvöku, sundlaugarpartýi, grilli og fleiri
skemmtilegheitum í þessari dagsferð. Allt er þetta gert með það að markmiði að nýnemar kynnist
hverju öðru sem og nemendafélaginu. Þetta er gert í von um að næstu dagar, vikur, mánuðir og ár
verði sem allra eftirminnilegust og skemmtileg.
Ferðin er með öllu áfengis- og vímuefnalaus. Einnig eru rafrettur, níkótínpúðar og aðrar tóbaksvörur
stranglega bannaðar. Starfsmenn skólans verða með í för en hægt verður að hafa samband við Huldu
Birnu og Önnu, félagsmálafulltrúa, í síma 660-1973 á meðan ferðinni stendur. Ef einhverjar
spurningar vakna varðandi ferðina má hafa samband við Hrefnu Tryggvadóttur, forseta
nemendafélagsins, í síma 692-1399 eða með tölvupósti; hrefna@nfmh.is
Nemendafélagið mun bjóða upp á pylsur/bulsur og gos um kvöldið.
Verð fyrir ferðina er 2000 krónur og er greitt á nemendafélagsskrifstofunni í Norðurkjallara eða á
Matgarði þar sem meðlimir úr stjórn eða Listanefnd munu sitja og taka á móti greiðslum.

The freshman trip informations
The yearly MH freshman trip will take place on the 26th of august. We are headed to Stokkseyrar.
We will leave MH punctually at 13:00, but we ask freshmen to be ready in the MH parking lot at
12:30. We recommend that students eat before departure as well as bring some snacks for the trip
but NFMH will provide dinner. We will be back at the MH parking lot by 23:00 or something around
that time the same day.
The student council and The art committee have planned this trip, which includes a fun program
during the night, a pool party, and a barbeque, as well as many other fun things. This trip is, at its
core, about students having fun together and getting to know each other better. We hope that in
doing this, the next days, weeks, months, and years will be as pleasant, exciting, and memorable as
possible for the students.
The trip is an alcohol and drug-free trip. Vapes, nicotine pouches, and other tobacco products are
also strictly prohibited. Employees from the school will be joining us for the trip and you can contact
them, our social affairs representatives Hulda Birna and Anna, through this number: 660-1973 during
the trip. If any questions arise you can also contact the president of the student council, Hrefna
Tryggvadóttir, by mail: hrefna@nfmh.is or phone: 692-1399.
The student council will provide hot dogs/vegan hot dogs and drinks for dinner. The trip costs
2000kr and can be paid for at the student council office in Norðurkjallari or at the student
council service desk, which will be in Matgarður through the week.

