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Yngsta stig 
 

Afmælisveislur 

 Mikilvægt að halda sig við að engin sé útundan.  

 Mikilvægt að upphæðin sé sú sama innan árgangsins, það er að hún sé ekki 

mismunandi milli bekkja í sama árgangi. 

 Mikilvægt að nota líka tölvupóst til að bjóða í afmæli því ekki er öruggt að boðskort 

berist foreldrum í tæka tíð. 

 

Hugmyndabankinn 

 Nauðsynlegt að foreldrar séu líka að skemmta sér með börnunum á 

bekkjaskemmtunum. 

 Disco bæði fyrir börn og foreldra. 

 Spilakvöld þar sem foreldrar og börn eru að spila. Skiptingin þannig að foreldrar séu 

að spila við önnur börn en sín eigin. 

 

Það sem betur mætti fara í starfi foreldrafélagsins. 

 Vera með facebook síðu. 

 
 

Miðstig 

 
Einelti í skólanum: 

 Óljóst hvert á að leita ef foreldrar verða varir við einelti. 

 Hvaða barn sem er getur lent í einelti. 

 Skólinn þarf að hafa stefnu og viðbrögð varðandi eineltismál í skólanum 

 Mikilvægt að bekkjarfulltrúar vinni með – í sumum tilvikum getur verið gagnlegt að 

hafa aðra leið fyrir eineltismál en það að leita til kennara 

 Einelti verður oft fyrir utan skólastofuna t.d. í búningsklefum í íþróttum og í 

frímínútum 

 Ábyrgð kennara er mest í eineltismálum, þeir þekkja nemendurna best sem hóp og 

hafa menntun og þekkingu til þess að taka á eineltismálum. Því ættu þeir að fara út í 

frímínútum. 

 Mikilvægt að fræða skólaliða vel og að þeir verð vel á verði í frímínútum 

 Dæmi um einelti þar sem vel hefur tekist til: 

o Strákur í 7.-8. Bekk lenti í stríðni. Foreldrar hringdu í foreldra 

bekkjarfélaganna. Á um viku hafði tekist að uppræta stríðnina 

o Einhverfur drengur byrjaði í 1. Bekk. Þegar hann byrjaði fengu allir foreldrar 

bækling og fræðslu um hans tilvik og gátu stutt við eigin börn. 

 



Afmælisveislur: 

 Þegar boðsmiði fer í skólann er öllum bekknum boðið, öllum stelpunum eða öllum 

strákunum. 

 Ef undir helming bekkjarins (eða helming stráka / stelpna) er boðið er boðið utan 

skólans. Sama á við ef einhverjum er boðið utan bekkjarins. 

 Afmælisgjöfin er 1.000 kr. í umslagi (án korts) 

 Afmælisveislur gjarnan heima eða að nýta hugmyndabankann hér að neðan: 

 

Hugmyndabanki: 

 Hjólreiðatúr t.d. í Öskjuhlíð þar sem er að finna fjallahjólabraut. 

 Fjallganga – Esjan, Helgafell, o.s.frv 

 Fjöruferð 

 Ratleikur 

 Sleðaferð 

 „Skate“park í Laugardal 

 Fuglaskoðun + barnahús í Norræna húsinu 

 “eighthies” partý 

 Sund t.d. í Álftanesi. 

 Ævintýragarðurinn í Skútuvogi – rætt um foreldrasáttmála meðan börnin leika – endað 

á pizzu 

 
 

Efsta stig. 
 

1. Foreldralaus partý. 
Allir sammála um að slíkt er ekki í boði! 
 

2. Útivistartími. 
Allir sammála um að fylgja útivistarreglum. 
 

3. Hvað mætti betur fara í starfi Foreldrafélags Álfhólsskóla? 

 Fá foreldra til meiri virkni. 

 Dreifa ábyrgð á verkefnum. 

 Fylgja ákvæðum í lögum um foreldrafélög. 

 Velja bekkjarfulltrúa að vori og bæta upplýsingagjöf um hverjir eru fulltrúar. 

 Breyta skólasetningu þannig að skólastjóri hitti hvern árgang með foreldrum. Þannig 
má t.d. ná betur til foreldra nýbúa. 

 
4. Annað. 

Rætt um netnotkun. Minnt á upplýsingar hjá SAFT, m.a. um óhollustu netnotkunar fyrir 
svefntíma. Foreldrar gætu komið sér saman um að börn þeirra hætti netnotkun á ákveðnum 
tíma. Hér mætti miða við útivistartíma. 


