Samstarf um bekkinn
Verkefni

Markmið

Tími

Skólasetning

Foreldrar fylgja börnum sínum á skólasetningu og hitta Í lok ágúst.
umsjónarkennara.

Skóla- og
námskynningar.

Upplýsa foreldra um nám og kennslu á komandi
skólaári.

8.-12 september.

Að efla samstarf og sameiginlega ábyrgð foreldra og
skólans.
Bekkjarfulltrúa
Samstarf foreldra utan
skólatíma

Eflir samstarf foreldra og hvetur þá til að taka virkan
þátt í að byggja upp góðan bekkjarbrag og góð tengsl
nemenda utan sem innan skóla.

Óskað eftir
bekkjarfulltrúum á
skólakynningarfundi í
september.

Skólafærninámskeið
fyrir foreldra nemenda í
1. bekk.

Kynna fyrir foreldrum skólastarfið og hvað væntingar
skólinn gerir um stuðning foreldra við nám barna
þeirra.

September.

Kaffispjall

Að gefa foreldrum í öllum bekkjum tækifæri til að
hittast óformlega með skólastjórnendum og ræða
skólastarfið.

Nóvember og mars.

Að efla gagnkvæmt traust og virðingu milli þessar
aðila.
Þemakynningar

Foreldrum boðið að koma á kynningu í tengslum við
þemaverkefni.

Einu sinni á önn.

Vikupóstur

Að upplýsa foreldra um starf bekkjarins og hvað er
framundan hverju sinni.

Vikulega.

Óvæntar heimsóknir
foreldra

Foreldrar koma óvænt í heimsókn í bekkinn með
veitingar fyrir nemendur.

Einu sinni á ári.

Skipulagðar heimsóknir
foreldra

Foreldrar koma í skólann og kynna störf sín eða
áhugamál fyrir nemendum.

Einu sinni á ári.

Vettvangsferðir

Foreldrar hvattir til að taka þátt í vettvangsferðum
með sínum börnum.

Allt skólaárið eftir því
sem við á.

Þátttaka foreldra í vettvangsferðum eykur skilning
þeirra á skólastarfinu og gefur þeim tækifæri til að
fylgjast með barni sínu í nýjum aðstæðum.
Ferðir í skólabúðir

Að gefa foreldrum tækifæri til að taka þátt í að
undirbúa ferðir nemenda í 7. bekk á Reyki og 9.
bekkinga að Laugum.

Einu sinni á ári.

Foreldrar og nemendur sjá um fjáröflun fyrir þessar
ferðir.
Helgileikur

Foreldrum nemenda í 6.-7. bekk boðið að koma og
fylgjast með flutningi helgileiks nemenda fyrir jólin.

Desember.

Útskriftarferð 10.
bekkjar

Allir foreldrar og nemendur í 10. bekk vinna saman að
skipulagningu og framkvæmd ferðarinnar í samráði við
stigstjóra.

Maí.

