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Páskabingó 

Áhugaverðar heimasíður 
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Samstaða foreldra skiptir máli! 
Sjáumst hress og kát á 
skólaskemmtunum og 

á röltinu í vetur. 

 

BEKKJARFULLTRÚAR 

Markmið Foreldrafélags  
Smáraskóla 

Hlutverk bekkjarfulltrúa 

 Að efla samstarf foreldra, nemenda og starfsfólks 
skólans. 

 Að styðja heimili og skóla til að skapa nemendum 
góð uppeldis– og menntunarskilyrði. 

 Að vera starfsvettvangur foreldra. 

 Að koma sjónarmiðum foreldra á framfæri varðandi 
menntunar– og uppeldismál. 

 Að búa til skemmtilegt samfélag. 

 Að styðja eftir megni félags– og tómstundastarf 
nemenda. 

 Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir við stjórn foreldra-
félagsins. 

 Bekkjarfulltrúar allra bekkja mynda fulltrúaráð 
foreldrafélagsins og funda með stjórn þess minnst 
einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir áramót til 
að samræma störf og til að fá yfirsýn yfir 
foreldrastarfið í skólanum. 

 Bekkjarfulltrúar hafa frumkvæði að því að kalla eftir 
bekkjarsamkomu en bera ekki einir ábyrgð á fram-
kvæmd hennar. 

 Bekkjarfulltrúar bera ábyrgð á að virkja með sér 
aðra foreldra til að manna þær rölthelgar sem 
bekknum er úthlutað. 

http://www.heimiliogskoli.is
http://www.samkop.is
http://www.neitakk.is
http://www.namsmat.is


HVER BEKKUR VELUR SÉR TVO  
BEKKJARFULLTRÚA FYRIR  

HVORA ÖNN 

Verkefni bekkjarfulltrúa 

 Fá hjá ritara / kennara bekkjarlista með 
nöfnum foreldra, heimili, síma,  
netföngum og dreifa til foreldra 

 Virkja fleiri foreldra til samstarfs  

 Endurnýja foreldrasamninginn  

 Sjá um að manna foreldraröltið (5.-10. 
bekkur) 

 Hafa einn kaffihitting á önn fyrir foreldra 
árgangsins (okt./feb.) 

 Hafa að a.m.k. eina samverustund foreldra 
og barna á hvorri önn (nóvember/apríl) 

 Sjá til þess að árgangurinn fari í hóla– og 
fjallaferð (sept. / maí) 

 Aðstoða kennara við að finna aðstoðar-
menn t.d. vegna vettvangsferða ef þess 
gerist þörf 

 Á unglingastigi—aðstoða á árshátíð 

 Hafa gaman af því að vera bekkjarfulltrúi 

 Rétta hjálparhönd á skemmtunum 
foreldrafélagsins, margar hendur vinna létt 
verk 

 Bekkjarfulltrúar geta leitað til foreldra-
félagsins með hvað eina sem upp kemur 

Hugmyndir að 
bekkjarsamkomum 

 Hóla– og fjallaferðir, erfiðleikastig eftir aldri 

 Gömlu góðu bekkjarkvöldin með 
heimatilbúnum skemmtiatriðum foreldra og 
barna, með veitingum 

 Fara í keilu 

 Fara á skauta 

 Fara í göngu– eða hjólaferð með nesti 

 Halda spilakvöld, félagsvist, kani o.fl. 

 Bingókvöld — foreldrafélagið á vél til útláns 

 Bíóferð 

 Leikhúsferð, kíkt á bak við tjöldin 

 Feðgakvöld / mæðgnakvöld 

 Panta pizzu og spjalla saman 

 Baka saman og borða afraksturinn, pipar-
kökubakstur og/eða málun 

 Fá fyrirlestur um eitthvað skemmtilegt 

 Halda saman námskeið t.d. tölvunámskeið, 
fluguhnýtingar, matargerð, snyrtingu, 
stærðfræðiþrautanámskeið, samskipti, 
stuttmyndagerð, ljósmyndun o.fl. 

 Fara í útilegu 

 Fara í kvöldgöngu með vasaljós 

 Óvissuferð 

Ferðalög og fjáraflanir 

Foreldrafélagið hefur á undanförnum 

árum styrkt unglingadeildirnar um ágæta 

fjárhæð til að nota í skólaferðalögin. 

 

8. bekkur Laugavegsganga að hausti 

 Selja kaffiveitingar á laufabrauðsdeginum  

10. bekkur Óvissuferð að vori 

 Selja kaffiveitingar á páskabingóinu 

 

Foreldrafélagið hefur styrkt 10. bekk í  
útskriftarferð að vori. 

ÚTIVISTARREGLUR 

1. september — 1. maí 

12 ára og yngri 

20:00 

13 - 16 ára 

22:00 

Netfang foreldrafélagsins: 

foreldrafelag.smaraskola@hotmail.com 

Facebook: Foreldrafélag Smáraskóla 


