Bekkjatenglafundur
23. jan kl. 20:00
Geir Bjarnasson, forvarnafulltrúi Hafnarfjarðar fór yfir kannarnir frá 2012 um áfengis og tóbaks
neyslu. Þar voru sýndar tölur fyrir Hafnarfjörð í heild og Öldutúnsskóla sérstaklega, fyrir 8. 9. og 10.
bekk. Geir ítrekaði mikilvægi foreldraröltsins og líflegar umræður voru eftir kynningu hans.
Mikilvægi bekkjatengla við að aðstoða stjórn foreldrafélagsins við að manna foreldrarölt var rætt.
Formaður stjórn foreldrafélagsins (Valerie Maier) fór stutt yfir störf foreldrafélagsins. Á þessari önn er
búið að er skipuleggja fræðslu fyrir nemendur á skólatíma. Það verða: Blátt áfram, Marita netfræðsla
(6. og 7. bekkur) og fjármálafræðsla (fyrir 10.bekk). Vorhátiðin verður svo á sínum stað þann 3. maí, á
henni sér 6. bekkur pylsusölu og 8. bekkur um kökusölu.
Þá skiptu bekkjatenglar sér í hópa eftir árgöngum og viðburðir fyrir vorönn voru skipulagðir.
Bekkjatenglar 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.
Eftirfarandi eru hugmyndir bekkjatengla fyrir hvern árgang.
1. Bekkur :
J-bekkur
- Vasaljósaganga á Hvaleyrarvatn (7. Feb. ca kl 17.45-19)
- Páskaeggjaleit eða Galdrakall (Einar Mikael) (vikan 18-22. mars)
- Leikjadagur með 1.J, 1.K, 1.L
K-bekkur
- Bingo (26.feb) (Guðbjörg)
- Sundferð (16.mars)
- Leikjadagur með 1.J, 1.K, 1.L (Katharina)
L- bekkur
- Vasaljósaganga/ratleikur í kring um Ástjörn (19.feb) (leita endurskinsmerki) (Sigrún)
- Galdrakall (Einar Mikael) eða Spilavinir (Águsta)
- Leikjadagur með 1.J, 1.K, 1.
2. Bekkur:

-

J - bekkur
Spilakvöld með Spilavinum (13.feb) (Sylvia)
Útileikja hittingut (lok mars-april)
Sundferð (mai)
K- bekkur

3. Bekkur:

4. Bekkur:

5. Bekkur:

6. Bekkur:
Vorhátið 3. Mai – pylsusala

J - bekkur

-

K - bekkur
Kaffhúsakvöld (21.feb), börn með atriði, allir koma með mat með sér
Borðtennismót (febrúar best)
Páskabingo (18- 21.mars)/páskaeggjaleit svipað og Ikea

7. Bekkur: K og J
-

Skemmtikvöld (6/7.feb)
Páskabingó (11/12. Mars)

8. Bekkur:
J - bekkur

-

K -bekkur
Kaffihúsakvöld í febrúar með 8J (Edda/Sigga/Ingibjörg)
Grill og leikir í Heiðmörk í byrjun maí (Ásdís)

9. Bekkur:
-

Kaffihúsakvöld
Fjallganga: Helgafell/Esja (8-12. April)
Ratleikur, útileikir (13.-17. Mai)

10. Bekkur:
-

áætlun frá því í haust:
Fjáröflun fyrir vorferð
Páskabingó

