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Hvern vilt þú í NMK 2021 - 2022   



Framboða til nemendafélags 2021/2022 

Já núna eru kosningar fyrir nemendafélagið á næsta skólaári og það stefnir allt í spennandi 

kosningar í nokkrar stöður. Hér koma kynningar fyrir þá sem eru í framboði. Við í stjórninni 

viljum minna á að sýna öllum sem eru í framboði virðingu og ekki tala illa um annan aðila í 

framboði. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. 

 

 

Stjórn 

Formaður NMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn-Halla Margrét Hilmarsdóttir 
Á hvaða ári ertu/aldur? - Er á 2 ari og 
er 17 
Hvað ertu að bjóða þig fram í? - 
Forseta 
Hvers vegna langar þig að bjóða þig 
fram? - uppá félagslíf 
Hundar eða kettir? - vænt hundar 
Ef þú værir formaður í einn dag hvað 
myndiru gera? – láta Andra Roisman 
gefa öllum frítt head. 
 



Varaformaður NMK 

Bergdís Fjóla Pálsdóttir og Bryndís Perla Garðarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn- Bryndis Perla garðarsdottir 
Á hvaða ári ertu/aldur? -  2003 17 ara  
Hvað ertu að bjóða þig fram í?-  
Varaformann í stjórn  
Hvers vegna langar þig að bjóða þig 
fram? - Uppá félagslífið  
Hundar eða kettir? - Hundar for sure 
Ef þú værir formaður í einn dag hvað 
myndiru gera? - Stela nmk kortinu og 
fara að spreða  
 

Nafn?- Bergdís Fjóla Pálsdóttir 
Á hvaða ári ertu/aldur? - Að verða 17 ára og klára 
1.ár 
Hvað ertu að bjóða þig fram í? - Varaformann í 
stjórn 
Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram? - Ég hef 
mikinn áhuga á félagslífi og er mjög hugmyndarík 
varðandi viðburði og ég er alltaf til í að djamma 
með nýju fólki. 
Hundar eða kettir? - Hundar allan daginn 
Ef þú værir formaður í einn dag hvað myndiru 
gera?-Væri geggjað til í prank-war viku! 
 
 

 



Gjaldkeri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markaðs og margmiðlunarstjóri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn? -Kolbrún Lena Rafnsdóttir 
Á hvaða ári ertu/aldur? -Er á öðru ári og er 
18 ára 
Hvað ertu að bjóða þig fram í? -Gjaldkera í 
stjórn 
Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram? -
Uppá félagslífið 
Hundar eða kéttir? -Hundar og kéttir 
Ef þú værir formaður í einn dag hvað myndir 
þú gera?  -Ég myndi halda ball í orminum og 
láta Óla sögukennara taka wap dans 

 

Nafn? 
Ingibjörg Gróa Guðmundsdóttir 
Á hvaða ári ertu/aldur? 
18 ára a 3. Ári 
Hvað ertu að bjóða þig fram í? 
Markaðsstjóra 
Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram? 
Mig langar að taka meira þátt í nemendafélagi 
skólans.  
Hundar eða kettir? 
Kettir allann daginn.  
Ef þú værir formaður í einn dag hvað myndiru 
gera? 
Gera mig að formann alltaf / halda busaferð.  
 



Skemmtinefnd 

Formaður Skemmtó 

Jón Erik Sigurðsson og Natalía Diljá Guðmundsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn? - Jón erik sigurðsson 
Á hvaða ári ertu/aldur? - 1 ari / 16 ara / 2004 
Hvað ertu að bjóða þig fram í? - Formaður 
skemmtó 
Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram? - Þvi 
vill bæta stenminguna i MK og breyta þessum 
skola i betri skola 
Hundar eða kettir? Hundar allan daginn 
Ef þú værir formaður í einn dag hvað myndiru 
gera? - Hlusta a hugmyndir og reyna að plana eh 
meira sem er i gangi i skolanum til að þetta 
hætti að vera dauður skoli.  
 

Nafn? - Natalía Diljá Guðmundsdóttir 
Á hvaða ári ertu/aldur? - 2004 - 16 ára 
Hvað ertu að bjóða þig fram í? - Formann 
skemmtó 
Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram? -  
Mér langar að bjóða mig framm vegna þess að 
mér langar að deila mínum hugmyndum til að 
bæta félagslíf MK svo öllum líði vel og skemmti 
sér. 
Hundar eða kettir? - Hundar ofc 
Ef þú værir formaður í einn dag hvað myndiru 
gera? - Hafa geggjað stuð með tónlist og læti 
 



Skemmtinefnd 

Meðstjórnendur 

Erla Gerður Óladóttir, Ríkey Guðjónsdóttir,Rúnar Ingi Freyr Róbertsson,Snædís Eva Kruger, 

Steinunn Birta Steinsdóttir, Tristan Enok Kvaran og Bele Almoerovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn? Erla Gerður Óladóttir 

Á hvaða ári ertu/aldur? 16 ára  

Hvað ertu að bjóða þig fram í? Skemmtó 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið? Mér langar að 

gera það af stað sem að allir gætu skemmt sér og notið 

félagslífsins. 

Draumabílinn þinn? Hvítur sendibíll og vel ryðkaður. 

 

Nafn?-Ríkey Karitas  

Á hvaða ári ertu/aldur?- 04 

Hvað ertu að bjóða þig fram í?-Skemmtó🥳 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið?-

Ógleymanlegt skólaár með endalaust af skemmtó 

viðburðum sem bæta upp fyrir þetta covid ár, lofa 

ekkert nema skemmtilegu félagslífi á næstu önn.  

Draumabílinn þinn?- Svartur Dodge Challenger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn?- Rúnar Ingi Freyr Róbertsson 

Á hvaða ári ertu/aldur?-2002 

Hvað ertu að bjóða þig fram í?- Skemmtó 

Hvað langar þig að gera fyrir nemendafélagið?-

Hef mikla reynslu á viðburðarskipulagningu, er 

mentaður í ljósastýringu og er með hot 

conections;) 

Draumabíllinn væri líklegast bara 1967 Mustang 

Shelby Gt500 

 

Nafn? Snædís Eva Krüger 

Á hvaða ári ertu/aldur? er að klára fyrsta árið, verð 

17 i des 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? Skemmtó 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið? Langar að 

undirbúa einhverja geggjaða viðburða þar sem 

flestir geta tekið þátt í og skemmt sér 

Draumabílinn þinn? Matt svartur jeep wrangler 

 

Nafn? Steinunn Birta Steinsdóttir 

Á hvaða ári ertu/aldur? fyrsta ari, 16 ára 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? er að bjóða mig 

framm í skemmtó sem meðstjórnandi 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið? koma 

stuðinu aftur í gang eftir erfiðan heimsfaraldur. 

Draumabílinn þinn? draumabílinn minn er grár 

ferrari roma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn? - Tristan Enok 

Á hvaða ári ertu/aldur? - fyrsta ári (16) 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? - 

Skemmtinefnd, tyllidaganefnd 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið? - 

gera það það gott að það væri bussin, 

sheeeeeeeesh 

Draumabílinn þinn? - til í hvaða brumma 

sem er 

 

Nafn?-Bele Almoerovic 

Í hvað ertu að bjóða þig fram?- Skemmtó 

Sendi ekki inn kynningu 



Tyllidaganefnd 

Formaður Tyllidaganefndar 

Freyja Van De Putte og Bjarmi Kristinsson 

 

 

 

 

Nafn? Freyja Van de Putte 

Á hvaða ári ertu/aldur? Ég er á fyrsta ári, 16 
ára 
Hvað ertu að bjóða þig fram í? Formann 

Tylli🤫 

Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram? 
Því mig langar að félagslífið verði geggjað á 
næsta ári og að tyllidagarnir verði æðislegir 
með geggjuðu þema  
Hundar eða kettir? Kettir ofc 
Ef þú værir formaður í einn dag hvað myndiru 
gera? Ég myndi klárlega setja Hoppukastala 
(þrautabraut með froðu) og candy floss vél 
fyrir utan MK  
 

Nafn?- Bjarmi Kristinsson 

Á hvaða ári ertu/aldur?-Klára fyrsta ár 

Hvað ertu að bjóða þig fram í?- Formaður 

Tyllidaganefnd 

Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram?- 

Bæta allt við nefndina 

Hundar eða kettar?- Hundar 

Ef þú værir formaður í einn dag hvað 

myndiru gera?- Hlusta a mina undirmenn og 

fa hugmyndir og framkvæma þær 

 



Tyllidaganefnd 

Meðstjórnendur 

 

 

 

 

 

 

Nafn? - Dagbjört Hildur Pálsdóttir 

Á hvaða ári ertu/aldur? - 2004, 16 ára 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? -Tyllidaganefnd 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið? -Mig 

langar að kveikja aðeins í félagslífinu, fá meiri 

stemmingu í hópinn. Ég vil gera tyllidaga bestu 

dagana í mk 

Draumabílinn þinn?-Kann ekki nógu mikið á bíla til 

að hafa einn drauma bíl 

 

Nafn?- Árný Dögg Sævarsdóttir 

Á hvaða ári ertu/aldur? - 2004, verð 17 í 

September 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? -Tyllidaganefnd 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið?- Mig 

langar bæta upp fyrir covid tímana og að allir geti 

átt skemmtilegar upplifanir úr MK. Ég vill að 

tyllidagarnir verði ein besta vika lífs þíns, full af 

skemmtilegum og frumlegum viðburðum. Kannski 

hafa tyllidagaballið verði froðuball?! 

Draumabílinn þinn?- Svartur R8 V10 Audi með 

bleiku interior og bleikum felgum 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nafn: Helga Kristín Sigurðardóttir 

 
Aldur: 18 ára 
 
Er að bjóða mig fram í Tyllidaganefnd 
 
Til að bæta félagslífið: Ég vil bæta félagslífið 
mjög mikið eg vil hafa eitthvað sem allir geta 
gert ekki bara nokkrir, myndi hafa alltaf eitthva 
sma skemmtilegt í hverri viku, haft oftar smærri 
viðburði. 
 
Draumabíllin minn er 2020 Honda civic Type r 
 

Nafn? – Viktoría V. Bjarnadóttir 

Á hvaða ári ertu/aldur? - fyrsta ári (17 ára) 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? - Tyllidaganefnd 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið? – Ég 

vill gera það að einhverju þar sem öllum finnst 

þeir geta verið þau sjálf og að öllum líði vel og 

skemmti sér. 

Draumabílinn þinn? - Porshe 911, Mercedes 

Benz Cla eða Rolls Royce Ghost, get ekki 

valið.  

 



ÍSVÉLIN 

Formaður ísvélarinar 

Jónas Thor Helgason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn? Jónas Thor Helgason 

Á hvaða ári ertu/aldur? 17 ára 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? Formann Ísvélarinar 

Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram? Langar að 

búa til geggjað video 

Hundar eða kettir? Ekki í lagi ef þú velur ketti yfir 

hunda 

Ef þú værir formaður í einn dag hvað myndiru gera? 

Henda í good shit rave og dominos í hádeginu. 

 



Ísvélin 

Meðstjórnendur 

Helgi Hrafnsson, Birgir Ari Óskarsson,  Stefán Eiríksdóttir og Tanya Rán Pálsdóttir 

 

 

 

 

Nafn? Helgi Hrafnsson 

Á hvaða ári ertu/aldur? 1. Ári, 17 ára 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? Ísvélina 

Hvað langar þig að gera fyrir 

félagslífið? Gera meiri stemmingu 

heldur en er núna. 

Draumabílinn þinn? Lamborghini urus 

 

Nafn? Birgir Ari Óskarsson 

Á hvaða ári ertu/aldur? 1. Ári, 16 ára 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? Ísvélina 

Hvað langar þig að gera fyrir 

félagslífið? Ég ætla, ásamt öðrum að 

koma því á næsta stig og fjölga 

viðburðum.  

Draumabílinn þinn? Lamborghini urus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn?- Stefán 

Á hvaða ári ertu/aldur?- 1 ári 

Hvað ertu að bjóða þig fram í?-  Ísvélina 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið?-

Klikkað myndband með Ísvélinni 

Draumabílinn þinn?- Ísbíll 

 

Nafn?- Tanya Rán Pálsdóttir 

Í hvað ertu að bjóða þig fram?- Ísvélina 

Sendi ekki inn kynningu 



Jafnréttisnefnd 

Krista Bríet Ólafsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn? Krista Bríet Ólafsdóttir 

Á hvaða ári ertu/aldur? 17 ára 

Hvað ertu að bjóða þig fram í? Jafnréttisnefnd 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið? 

Eitthvað sem allir geta gert, hafa frekar oftar 

smærri viðburði heldur en fáa og mjög stóra 

Draumabílinn þinn? Tesla 

 

Nafn?- Sara Rós Sigurpálsdóttir 

Hvað ertu að bjóða þig fram í?- Jafnréttisnefnd 

Sendi ekki inn kynningu 



Íþróttanefnd 

 

 

Formaður Íþró 

Gunnar Már Tryggvadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn?-Gunnar Már Tryggvason 

 
Á hvaða ári ertu/aldur?- Er að klára fyrsta 
árið og er 17 ára 
Hvað ertu að bjóða þig fram í?- Formann Íþró 
 
Hvers vegna langar þig að bjóða þig fram?-
Útaf mér langar að rífa MK deildina aftur í 
gang og koma með sma stemningu fyrir 
íþróttum í þessum skóla 
 
Hundar eða kettir?-Hundar eru geitin 
 
Ef þú værir formaður í einn dag hvað myndiru 
gera?- Myndi halda paintball mót fyrir alla í 
MK 



Íþróttanefnd 

Meðstjórnendur 

Ísak Aron Ómarsdóttir og Tristan Birkir Eiríksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn?- Ísak Aron omarsson   

Á hvaða ári ertu/aldur?- Er að klára 

fyrsta ár er 16 ára  

Hvað ertu að bjóða þig fram í?- Íþró 

Hvað langar þig að gera fyrir 

félagslífið?- Gera fleiri viðburði og 

gera það skemmtilegara  

Draumabílinn þinn?- BMW series 5 

 

 

 
 

Nafn?- Tristan Birkir Eiríksson 

Á hvaða ári ertu/aldur?- 2004/ 17 ára 

Hvað ertu að bjóða þig fram í?- Íþró 

Hvað langar þig að gera fyrir félagslífið?- Mér 

langar að gera félagslífið skemmtilegt og fá 

fleiri fólk til að taka þátt 

Draumabílinn þinn?- Dodge Challenger 

 



Nördanefnd 

Formaður Nördanefndar 

Karólína Stefánsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nördanefnd  

Meðstjórnendur 

Ingimar Elís Einarsson 

 

 

 

Ég heiti Ingimar Elís Einarsson og fæddist árið 

2003 

Ég er að bjóða mig fram í Nördanefndina 

mér langar að hjálpa félagslífinu í skólanum 

fyrir þau sem finnst erfitt að komast í það. 

Draumafarartækið mitt er Sturmgeschütz III 

Þetta farartæki kemst yfir næstum all og ef það 

er eitthvað sem er fyrir sem það getur ekki farið 

yfir þá getur það eyðilagt það og haldið áfram. 
 

Nafn: Karólína Stefánsdóttir 

Aldur: 17 ára, 03 módel. 
Hvað ertu að bjóða þig fram í: Nördanefnd, 
formaður 
Hvers vegna: Til að geta haft einhver áhrif á 
félagslíf í skólanum 
Hundar eða Kettir: Kettir 
Ef þú verður formaður í einn dag hvað 
myndirðu gera: Það sem formenn gera 
Hvað langar þér að gera fyrir félagslífið: 
Bjóða upp á fjölbreyttari afþreyingu 
Draumabíllinn: Rafmagnsbíll 
 


