
 

 

Hugmyndir að viðburðum 
• Gönguferð um nágrennið 

• Hjólaferð út í bláinn 

• Fjöruferð, t.d. við Stokkseyri – mikið dýralíf í pollum 

• Skógarferð, Þrastarskógur og skógræktarreitir 

• Hellisskógur – borða nesti og drekka kakó í hellinum 

• Fuglaskoðunarferð, friðland í Flóa 

• Sveitaferð, lambaferð, réttarferð 

• Skautaferð – ca. 5. bekkur og uppúr 

• Aðventuganga, skoða jólaljós 

• Stjörnuskoðun, sjá www.stjornufraedi.is 

• Skemmtikvöld, bekkjarkvöld 

• Menningarferð, bíó eða leikhús 

• Vinnustaðaheimsókn 

• Sleðaferð, skíðaferð 

• Kósýkvöld, borða saman 

• Furðufataball, náttfataball 

• Hrekkjavökupartý 

• Diskó 

• Spilakvöld 

• Bingó 

• Safnaferð 

• Keila 

• Myndakvöld 

• Óvissuferð 

• Ratleikur 

• Sundferð 

• Fjallganga 
 

• Þorrablót 

• Foreldrahittingur – án barna 

• Vasaljósaganga 

• Pálínuboð 

• Piparkökumálun 

• Laufabrauðsgerð 

• Grillveisla 

• Jólatrésferð 

• Pizzukvöld 

• Kökukvöld 
 

 
 

 
 

 
Bekkjarfulltrúar í 

Stekkjaskóla 
 
 
 

 
 

 
“Ef foreldrar nemenda í bekk eða skóla ná að stilla saman strengi um 

meginviðmiðanir í uppeldismálum aukast líkur á árangri í skólastarfinu, þ.e. 
námsárangri, almennri velferð nemenda og forvörnum. 

 
                                                                        Úr Aðalnámskrá Grunnskóla 2011 
 

http://www.stjornufraedi.is/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekkjarfulltrúar – Samráð milli umsjónarhópa í sama árgangi 
 

Mikilvægt er að samráð sé á milli bekkjarfulltrúa í sama árgangi 
þannig að um svipaða dagskrá sé að ræða í árgöngum. Við 
mælum þess vegna með að bekkjarfulltrúar í hverjum árgangi 
hittist og stilli saman strengi. 
 

Foreldrahittingur í upphafi vetrar – kaffispjall 
 

Við mælum með að bekkjarfulltrúar boði stuttan fund með 
foreldrum í upphafi vetrar. Þar fær fólk tækifæri til að kynnast, 
ræða saman um reglur og uppeldisviðmið og skiptast á skoðunum 
um vetrarstarfið og skólann. Foreldrasáttmálinn er góður 
leiðarvísir fyrir foreldra þegar þeir hittast á fundinum. Sjá 
www.heimiliogskoli.is 
 

Dæmi um umræðuefni: 

• Samskiptavettvangur 
foreldra, t.d. facebook 
hópur 

• Bekkjarskemmtanir 

• Afmælishald og 
afmælisgjafir 

• Nesti, hjámlanotkun 
o.fl. 

• Forvörn gegn einelti 

• Tölvu-, síma- og 
netnotkun 

• Net- og símatími á 
kvöldin – rafrænn 
útivistartími 

• Samfélagsmiðlar og 
notkun þeirra 

• Eftirlitslaus partí 

• Útskriftarferð 10. 
bekkinga 

• Áhættuhegðun 
 

 

 

Útivistarreglur 

1. september – 1. maí: 

12 ára börn og yngri mega ekki 

vera úti eftir kl. 20 

13 – 16 ára börn mega ekki vera 

úti eftir kl. 22 

Aldursmörk miðast við 

fæðingarár en ekki fæðingardag.  

Viljum við samræma 

reglur um afmælishald? 

Góð ráð varðandi bekkjarskemmtanir: 

• Flest má leysa með tölvupósti. Góð regla er að svara 

tölvupósti frá bekkjarfulltrúum strax svo sendandi sé 

ekki óviss um hvort pósturinn hefur skilað sér. 

• Ef erfiðlega gengur að koma bekkjarfulltrúastarfinu af 

stað, hafðu þá samband við stjórn foreldrafélagsins og 

við reynum að aðstoða ykkur. 

• Höldum kostnaði í lágmarki. 

• Æskilegt er að hafa fyrsta viðburð fyrir 1. desember. 

• Gott að senda auglýsingu á umsjónarkennara og athuga 

hvort þá langi að taka þátt. 

• Hægt er að senda skilaboð á foreldra/forráðamenn í 

sama umsjónarhópi í gegnum Mentor. 

 

 

http://www.heimiliogskoli.is/

