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Bekkjartenglafundur 1  
6. oktober 2015 

 
Formaður stjórn foreldrafélags (Valerie Maier) fór yfir helstu störf foreldrafélagsins og 
hvað fellst í því að vera bekkjartengill. 
Bekkjartenglar „halda utan um“ bekkinn , sjá um að skipuleggja 1-2 viðburði á önn þar 
sem allur bekkurinn kemur saman, ásamt foreldrum og allir skemmta sér saman. Þessir 
viðburðir þurfa alls ekki að vera flóknir eða krefjast mikillar skipulagningar. 
Annað verkefni bekkjartengla er að aðstoða stjórn við að manna foreldrarölt og grípa 
inn til aðstoðar við stærstu viðburði foreldrafélagsins svo sem Jólaföndur og Vorhátíð. 
Að lokum var farið yfir hugmyndina að kaffihúsakvöldi en margir bekkir hafa haldið 
kaffihúsakvöld undanfarin ár með góðum árangri og óskandi að sem flestir nýttu sér 
þessa hugmynd til að ýta undir samræður og samtarf foreldra. Foreldrafélagið styrkir 
slík kvöld um 5.000 krónur sé óskað eftir því.  
Upplýsingar:  
Til að fá lykill skólans tala við: valerie@hi.is, gsm: 8688323 eða Snædís: 
snaedis.flosadottir@arionbanki.is, gsm: 8566778 
Til að fá styrk fyrir kaffihúsakvöld þarf að hafa samband við gjalkeri foreldrafélagsins: 
Ingibjörg Gunnarsdóttir: ingibjorg.gunnarsdottir@gmail.com 

Fleiri upplýsingar um foreldrasamstarf, foreldrarölt, vinahópa og foreldrafélag er á 
heimasiðu skólans: http://www.oldutunsskoli.is/ 
Facebook siðu foreldrafélags heitir: „Foreldrafélag Öldutúnskóla“ 
 
Bekkjartenglar skiptast svo í hópa eftir árgöngum og starf vetursins var skipulagt. 
Eftirfarandi eru hugmynir bekkjartengla fyrir hvern árgang. 
 
1. Bekkur : 
Haloween Party: 28.eða 27 október, klukkan 17.30-19.00 
Sleðaferð við Hvammi: 7-11 desember 
Spilakvöld með spilavinum: 18-22. Janúar 2016 
Búa til facebook grúpu árgangur 2009 
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2. Bekkur: 
Hrekkjavökukvöld – siðasta viku í október 
Keila (Íris athugar verð) 
Snjóþotuferð 
 
3. Bekkur: 
Hrekkjavökukvöld – 27. eða 28. október, klukkan 17.30-19.30  
Jólatrésleit: 1. Vika í desember 
Vasaljósahittingur í Hellisgerði 13.janúar 2016, klukkan 19 
 
4. Bekkur: 
Allur árgangur: 
Vasaljósagangur 29.10.15 klukkan 17.30 (Sigrún 4.L) 
 
J bekkur 
Jólatré – desember  
Spilavinir: miðjan nóvember eða janúar, nota 5000kr kaffihúsasjóður 
 
K bekkur 
Jólaföndur 
Björk, sund, skautar eða fjallaganga á Helgafell/Búrfellsgjá 
 
L bekkur 
Spilakvöld með eigin spil, í nóvember (Sigrún/Geirþrúður) 
Bingó, fjallaganga á Helgafell/Búrfellsgjá, Bjarkarhús eða kaffihúsakvöld 
(Sigrún/Geirþrúður) 
 
 
5. Bekkur 
Báðir bekkir saman: Diskótek: 22.október eða 5. Nóvember (Vilborg) 
 
J bekkur 
Jólastund: 1. Vika í desember klukkan 8.10 (Ingibjörg) 
 
K bekkur 
Jólastund: 1. Vika í desember um morguninn 
Sundferð 
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6. Bekkur: 
Zombi leikur (Skólaloð), 22.október  
Jólatrésleit og vasaljósganga (enduskinsganga), 25.nóvember klukkan 18 
 
7. Bekkur: 
Kaffihúsahittingur, 14 okóber (Guðrún og Ingibjörg) 
Brennó og kakó í nóvember (fer eftir veður) 
Fjallganga í kringum páska 
Facebooksiðu árgangur 2003 - Öldutúnskóli 
 
8. Bekkur: 
Hrekkjavökukvöld – ekki í skólanum 
Jólatrésleit – byrjun desember 
Láta krakkar velja hvaða viðburðir þau ætla að hafa 
Fjáröflun fyrir Laugaferð, (netsofnun.is) 
 
9. Bekkur: 
Sameinlegt: Spilavinir, nóvember (Þuríður) 
Lazertag eftir bekkjum í október, (L bekk: Lilja, J bekk: Kolbrún Rakel, K bekk: Snædís) 
Sameinlegt: Athuga með Gaflaraleikhús- Konubörn, desember (Inga) 
Páskabingo í mars 
Facebok hop fyrir árgang 2001 (Rakel) 
 
10. Bekkur: 
Lazertag/keila, 12. Nóvember (Anna og Þóra) 

Kaffihúskvöld, fyrri partur janúar (bekkjartengla og umsjónakennarar) 
Skemmtigarðurinn í Grafavogi, mars (Bekkjartengla) 


