
Starfsreglur fyrir bekkjarfulltrúa Setbergsskóla 

Í hverjum bekk eru kosnir tveir til þrír bekkjarfulltrúar. 

Hlutverk bekkjarfulltrúa 

 Hlutverk bekkjarfulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra/forráðamanna og 

nemenda auk þess að leitast við að treysta samband heimila og skóla.  

 Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir við umsjónarkennara og foreldra 

 Stefnt skal að því að halda 2-3 uppákomur yfir veturinn. Er þá mælt með því að 

hafa fyrri uppákomu október/nóvember og þá seinni á tímabili febrúar/mars 

 Æskilegt er að eldri nemendur séu hafðir með í ráðum þegar bekkjarstarf eldri 

bekkja  er skipulagt. 

 Gott er að bekkjarfulltrúar vinni saman innan árgangs.  

 Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir bekkjarins við foreldrafélag Setbergsskóla  

 Bekkjarfulltrúar aðstoða kennara við að skipuleggja þátttöku foreldra í 

skólastarfinu eftir því sem við á, t.d. í tengslum við vettvangsferðir, 

starfskynningar og heimsóknir foreldra í bekkinn. 

 Foreldrafélagið fær aðstoð frá bekkjarfulltrúum við framkvæmd einstakra stærri 

viðburða á vegum þess, t.d. jólaföndur, páskabingó og vorhátíð.   

 Bekkjarfulltrúar koma af stað símakeðjum í sínum bekk þegar eitthvað stendur til 

í skólanum t.d. fræðslufundir eða í neyðartilfellum.  

 Bekkjarfulltrúar skulu gæta þess að hafa velferð nemenda, foreldra og kennara 

að leiðarljósi í bekkjarstarfinu og virða trúnað um persónulega hagi nemenda og 

foreldra. 

Hvað geri ég ef ég ætla að nýta húsnæði skólans fyrir skemmtun? 

 Skrifstofa skólans heldur utan um skráningar á húsnæði skólans.  

 Mikilvægt að láta umsjónarkennara  vita.  

 Mikilvægt er að taka húsnæði frá tímalega þar sem oft þarf að gera ráðstafanir 

vegna þrifa og eins til að forðast árekstra. 

 Lykil að skólanum getið þið nálgast á skrifstofu skólans og eins ber ykkur að skila 
honum strax að lokinni notkun aftur á skrifstofuna.  

 Ekki er heimilt að senda nemendur með lykil að skólanum. 

 Mikilvægt er að skila húnsæðinu hreinu og  í góðu ásigkomulagi að lokinni 

notkun. Gæta þess að gluggar og hurðir séu lokaðar. Sá sem hefur lyklavöldin ber 

ábyrgð á húsnæðinu.  

 

Nánari skýringar og meiri fróðleik er að finna á heimasíðu Setbergsskóla undir 

foreldrafélag / foreldrar/bekkjarfulltrúar. 

 


