Fundur með tenglum á draugabarnum
29 september 2009
Úr stjórn mættu:
Hildur
Lóa
Þóra
Ása Berglind
Helga Sif
Fundurinn var haldinn á draugabarnum á Stokkseyri
Alls voru 11 mættir á fundinn.
Efni fundar: Að styrkja tengla gefa þeim hugmyndir að verkefnalista fyrir veturinn.
Hugmyndir voru ræddar hvað gaman væri að gera á tenglakvöldi.
- Um miðjan október ættu allri tenglar hvers bekks að efna til foreldrakvölds með
kennara. Kynna fyrir foreldrum nýja tilhögun á foreldrasamstarfi, dreifa ábyrgð á aðra
foreldra og fá þá til að taka þátt í foreldrasamstarfinu.
- Tenglar sjá um símanúmeraskrá
- Tenglar hafa samband við foreldrafélag eftir foreldrafundinn til að láta vita hvernig
gekk.
- Linda tengill í 6. bekk minntist á að Byggðarsafnið á Eyrarbakka tæki þátt í
safnarhelgi þann 6-7 nóvember. Safnið ætlar að stíla sérstaklega inn á börnin og kom
sú hugmynd upp að tenglar yngri bekkjanna myndu fjölmenna á safnarhelgina.
- Elísabet tengill á Eyrarbakka talaði um að sprautunálar hafi fundist á Eyrarbakka við
varnargarðinn, rætt um hvernig væri hægt að bregðast við.
- Talað var um að skrifa opið þakkarbréf til skólans.
Fundi slitið ca. 10:00
Hér fyrir neðan er verkefnalistinn sem kynntur var fyrir tenglum:

Hugmynd að skipulagi fyrir tengla í samvinnu við foreldra og nemendur.
Fyrst þurfa tenglar að boða foreldra og nemendur (mið og efsta stigs) á fund og fylla út
meðfylgjandi eyðublað sem svo allir foreldrar bekkjarins fá afrit af.
Tenglarnir og foreldrar barnanna sem eru skráð fyrir mánuðinn eru ábyrgir fyrir því að
framkvæmdir verði þeir gjörningar sem krakkarnir í bekknum og foreldrarnir hafa ákveðið í
sameiningu fyrirfram.
Um að gera að vera hugmyndarík og ekki einskorða sig við gamlar hugmyndir um
skemmtanir eins og settar hafa verið fram hér að neðan.
Reiknað er með tveimur bekkjarkvöldum með kennara yfir veturinn.
Fleiri hugmyndir gætu verið t.d.: vídeo, leikir, spil, upplestur, kaffihúsakvöld, matur, föndur,
íþróttir, gönguferð, fjöruferð, skíði, skautar á Dælunni, hæfileikakeppni, grettukeppni ... ofl.
ofl.
Umsjónarkennari fær greitt fyrir tvö bekkjarkvöld í vetur og tenglar geta sett sig í
samband við hann og skipulagt litla dagskrá með honum þau kvöld t.d.: litla leiksýningu,
upplestur, listasýningu krakkanna, ... ofl. ofl.
Foreldrar mega fá lánaða alla þá aðstöðu sem þeir þurfa innan skólans, bara setja sig fyrst í
samband við Hörpu!!
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