
Skipulag foreldrarölts Setbergsskóla skólaárið 
2018-2019 

Foreldrarölt er sjálfboðastarf foreldra, þar sem leitast er við að ná fram 
samstöðu um að virða reglur um útivistartíma og koma í veg fyrir 
hópamyndun unglinga eftir að lögbundnum útivistartíma er lokið. 

Skipulag haustannar 2018
Mánuður Dagsetning Bekkur

Nóvember 23.11.2018 10-MG

30.11.2018 10-HS

Desember 7.12.2018 9-GP

14.12.2018 8-SK

Skipulag vorannar 2019
Mánuður Dagsetning Bekkur

4.1.2019 8-LÖG

Janúar 11.1.2019 7-EE

18.1.2019 7-SJ

25.1.2019 6-HM

1.2.2019 6-ÞLV

8.2.2019 5-SRG

Febrúar 15.2.2019 5-ÁMG

22.2.2019 4-UH

1.3.2019 4-ÁGB

8.3.2019 3-RGJ

Mars 15.3.2019 3-MK

22.3.2019 2-HE

29.3.2019 2-RÁ

5.4.2019 2-HG

Apríl 12.4.2019 1-HB

26.4.2019 1-GLE

3.5.2019 10-MG

10.5.2019 10-HS

Maí 17.5.2019 9-GP

24.5.2019 8-SK

31.5.2019 8-LÖG



Gagnlegar upplýsingar um foreldraröltið 
• Bekkjarfulltrúar fá áminningu fyrir röltið 
• Bekkjarfulltrúar auglýsa röltið innan bekkjarins og hvetja foreldra til þátttöku. 

Bekkjarfulltrúar eru ekki sjálfskipaðir í röltið. 
• Allir sem vilja og geta rölt eru ávallt velkomnir. 

Mæting í Setrið - félagsmiðstöð skólans kl 21:30 
• Gagnlegt er að fá upplýsingar hjá starfsmönnum um hvar er von á hópamyndun eða 

hvort þau vita af einhverjum leyfislausum samkvæmum í heimahúsi. 
• Forsenda röltsins er að næg þátttaka náist. Aldrei skulu vera færri en þrír sem rölta 

hverju sinni. 

Rölt af stað kl 21:45 og SMS sent til Götuvitans í s: 6645777 til að tilkynna 
upphaf rölts 
• Foreldraröltið stendur yfir til 24:00 nema þegar fáir eru á ferli og ekkert um að vera, þá 

má stoppa röltið um 23:30 
• Gengið er frá Setrinu að Iceland, í gegnum undirgöngin að Lækjarskóla og undirgöngin 

sem liggja að Kinnunum. Skoðað er hvort ástæða er til að taka hring um allt hverfið eða 
bara skólann og hraunið. 

Í lok röltsins þarf að senda SMS til Götuvitans í s: 6645777 til að tilkynna að 
rölti sé lokið. 
• Í lok röltsins er fyllt út skýrsla rafrænt og tekur bara örfáar mínútur. 

Mikilvæg símanúmer 
• Götuvitinn      664 5777 
• Lögreglan      4441000 
• Neyðarlínan   112 

Nánari upplýsingar um röltið er hægt að fá hjá foreldrafélaginu 


