Bekkjartenglafundur
15. okt kl. 20:00
Valerie Maier fyrir hönd foreldrafélags 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.
Eins koma bekkjartenglar að því að koma vinahópum á, en vinahópar hafa reynst sérstaklega
vel í því skyni að mynda samstöðu í bekknum, bæði meðal barnanna og foreldra. Vinahópar
eru skipulagðir í samráði við kennara.
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.
Valdimar skólastjóri ítrekaði mikilvægi foreldrarölts, sérstaklega vegna uppákomur í okkar
skólahverfi á síðustu vikum. Foreldrarölt og sýnileiki foreldra í okkar hverfi dregur úr
hópmyndun og þar af leiðandi óæskilegri hegðun.
Bent er á að foreldrafélagið styrkir kaffihúsakvöld eða aðra viðburði um 5.000 krónur (fyrir
bekk/ár) sé óskað eftir því. Margir bekkir hafa haldið kaffihúsakvöld undanfarin ár með
góðum árangri og ýta þau undir samræður og samtarf foreldra.
Þá skiptust bekkjartenglar í hópa eftir árgöngum og starf vetursins var skipulagt.
Eftirfarandi eru hugmyndir bekkjartengla fyrir hvern árgang.

1. Bekkur Bekkjartenglar úr J, K og L ákveða sameinlegt:
- Vinahópar
- Árgangsföndur: Búa til „mjólkurfernu lugtir“ og snarl með
- Lugtarganga í Hellisgerði með nesti
- Sækja/Finna jólatré
2. Bekkur:
J - bekkur
- Spilakvöld, allir að koma með eitthvað
- Jólatréleit (Kirkjugarður), piparkökur og kakó
K- bekkur
- Spilakvöld – panta pizzu
- Jóla –Diskó, smákökur, jólahúfur, seríur og skraut
L- bekkur
- Spilavinir í heimsókn
- Vasaljósganga – Ratleikur í Hellisgerði
3. Bekkur:
J – bekkur
- Kaffihúsakvöld
- Jólaföndur og skreyta jólatré

mánudagin 4.11.13
mánudagin 18.11.13

24.10.13
byrjun des.
31.10.13
5.12.13
miðvikudagin 16.10.13
19.11.13

ca. 6.11.13
fyrsta vika í des. (4.12.)

4. Bekkur:
Sameinlegt fyrir árganginn: t.d vasaljósganga, finna endurskinsmerki
K – bekkur
- Vinahópar

-

Jólahátið

5. Bekkur:
Sameinlegt fyrir árganginn:
- Diskó
- spilakvöld
- sund
L – bekkur
- Útileikir

6. Bekkur:
Sameiginlegt fyrir árganginn:
- Spilakvöld
J - bekkur
- Jólatrésleit
K - bekkur
- Jólatrésleit

lók nov/byrjun des.

23.10.13

29.10.13
13.12.13
13.12.13

7. Bekkur:
Sameiginlegt fyrir árganginn:
- Skautaferð í Egilshöll
22.10. eða 23.10.
- Aðrir hugmyndir eru: Bekkjarkvöld/sund/ vasaljósganga, finna
endurskinsmerki/Spilakvöld/Lasertag

8. Bekkur:
Sameiginlegt fyrir árganginn:
- Leikhúsferð – Unglingarnir
- vasaljósganga, finna endurskinsmerk, jólalög, kakó
-

November
lok nov (lítill fyrirvari / spontant – fer
eftir veðri)

spilakvöld (í febrúar)

9. Bekkur:
- Kaffihúsakvöld
- Leikhúsferð – Óvitinn
- Spilavinir (í febrúar)
10. Bekkur:
- Búin að fara í Lazertag

byrjun nov.

