Opinn fundur skólaráðs 2015 – 9.bekkur

Við viljum kynnast ykkur betur.
Spruningarnar voru:
1. Hvernig getum við aukið samkennd, vellíðan, vináttu og jákvæð samskipti?
 Samkennd = Vera meira saman, brjóta upp „klíkur“, virða alla, gefa öllum sjéns, hjálpa þeim
sem eru feimnir/nýjir að vera með. Hafa fræðslu um erfiðleika til að auka skilning, hver skrifar
um sig/nafnlaust og hafa umræður í bekknum.
 Vinátta = koma oftar saman öll, láta vita á Facebook og tilkynna í bekkinn svo engin missi af
þegar bekkurinn ætlar að gera eitthvað saman, hittast meira fyrir utan skólann, tengja betur
alla bekkina, hittast og elda saman heima hjá einhverjum. Hafa bekkjarkvöld, kvöldvökur,
horfa saman á bíómynd.
 Vellíðan = Pálínuboð annaðhvort í bekknum eða allir bekkir saman 1x í mánuði.
 Jákvæð samskipti = Gera eitthvað saman í hádeginu t.d spila.
2. Með hvaða hætti geta foreldar verið virkari þátttakendur í skólasamfélagi Tjarnarskóla?









Spilakvöld, foreldrar og nemendur saman.
Fræðslukvöld, bæði fyrir nemendur og foreldra (netnotkun, einelti, sexting, fjölbreytileiki).
Surprise-kaffimorgun fyrir krakkana.
Gistikvöld eins og var í Gufunesbæ
Nýta tímann milli 14 og 16 öll saman, t.d spila/borða – hægt að byrja einu sinni í viku.
Ratleikir
Foreldrar koma í heimsókn og segja frá viðburðum eins og hlaupaferð, afríkuferð.
Foreldrar og nemendur fara saman og hitta gamla Tjarnskælinga og sjá hvað þeir eru að gera
í dag og hvaða hug þeir bera til Tjarnarskóla.
 Kvöldvaka – fá Jón Jónsson með 
3. Hvað er til bóta?
 Sniðug hugmynd að hafa svona foreldra/nemenda hitting – en mætti vera á haustin (ekki
á prófatíma) þá er hægt að ákveða hvað á að gera yfir veturinn (viðburðadagatal) og
skipta verkunum á milli. Jafnvel hittast líka á vorin – en þá er hægt að ræða hvað mætti
betur fara og koma með góðar hugmyndir fyrir næsta vetur.
 Meira félagslíf.
 Strax í haust spilakvöld í öllum bekkjum.
 8. Júní – spiladagur
 Tjarnarskólapeysa - fjáröflun fyrir næsta vetur
 Tjarnarskólapoki – fjáröflun – selja á afmæli Tjarnarskóla 21.maí nk.
 Klifurferð í Björk

