Hugmyndabankinn
Hvað langar okkur að gera saman með bekknum/árgangnum í vetur?
Bekkjarkvöld snúast um samverustundir barna og foreldra og ættu því ekki að kosta
mikið/neitt, sérstaklega hjá yngri krökkunum. Hvetjum börnin líka til að koma með
hugmyndir.
http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2018/09/Foreldrabankinn-2018.pdf

Bekkjarkvöld í skólanum



Leikir og spil – spilakvöld t.d. félagsvist eða borðspil þar sem allir koma með spil. Einnig
er líka hægt að fá Spilavini í heimsókn. https://www.spilavinir.is/bekkjarkvold/
Hér er hugmyndir að leikjum: https://leikjavefurinn.is/
https://www.vertuuti.is/2018/04/19/20-utileikir-fyrir-krakka-a-ollum-aldri/
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Ratleikir
Baka pizzur eða smákökur og skreyta piparkökur
Jóla- og páskaföndur
Bíókvöld – foreldrar geta fundað á meðan.
Diskó – búninga/náttfatadiskó – ball í salnum í yngri deild og allir koma með á hlaðborð
Þemakvöld
Karókí
Matreiðslukvöld
Nota útieldhúsið
Fjölmenningarkynning
Fimleika- /íþróttasalur
Tæknikvöld
Náttfatapartý
Gista í skólanum
Lazertag í skólanum
Hrekkjarvökuball
Páskaeggjaleit
Brjóstsykurgerð/slímgerð
Minute to win it

Gönguferðir – hjólaferðir
http://www.mosfellsbaer.is/mannlif/heilsa-og-hreyfing/gongu-hjolaleidir/
http://www.mos.is/media/PDF/Baekl_Kortahlid_150911.pdf




Mosfellsdalur - fjöldi fallegra gönguleiða m.a Katlagil, Mosfell, Helgafell o.fl.
Kollafjörður: Esjan og Skógræktin https://heidmork.is/esjuhlidar/utivistarsvaedid/
https://www.skogur.is/is/thjodskogar/vesturland/mogilsa-i-kollafirdi
Heiðmörk - ratleikur, grill, ganga, leikir, hellaskoðun, berjamó
https://www.fi.is/is/ferdafelag-barnanna/ratleikur-i-heidmork





Norðurljósaganga
Vasaljósaganga: heitt kakó og smákökur
Fjöruferð
Fjallganga

Vettvangs og óvissuferðir

















Ævintýragarðurinn – frisbígolf
http://www.mosfellsbaer.is/mannlif/afthreying/aevintyragardur/
Hraðastaðir – húsdýragarðurinn.
Laxnes – https://www.laxnes.is
Gljúfrasteinn - http://www.gljufrasteinn.is/is/forsida/
Hafravatn: labba, hjóla með nesti, veiða......
Grilla og leikir á Stekkjarflöt, þar er strandblaksvöllur og stórt útigrill http://www.mosfellsbaer.is/mannlif/heilsa-og-hreyfing/leikvellir/
Sundferð
Golf - https://www.golfmos.is/
Hesthús
Bíóferð
Leikhús
Íþróttahús
Klifurhúsið
Keila
Skautaferð - https://www.egilshollin.is
Bókasafn - http://www.bokmos.is/

Fara í heimsóknir í fyrirtæki/stofnanir/vinnustaði foreldra


Nærumhverfið
 Reykjalundur – Slökkvistöð – Ásgarður – Björgunarsveitin – Skátar-





 Dalsgarður-Reykir- Mosskógar
 elliheimili, leikskólar, Rauði krossinn, FMos, dýralæknir, hárgreiðslu/snyrtistofur,
tónlistar- og myndlistarskólinn
Miðbær Reykjavíkur
 söfn, miðbæjarrölt og kaffihús
Öskjuhlíð & Nauthólsvík
 Siglingar, blak, grill, ganga, leikir, sjósund/heitur pottur…

Lengri ferðir:







Tjaldferðir
Kjós og Hvalfjörður
Skíði í Skálafelli - http://skidasvaedi.is/skalafell/svaedi/
Ströndin Akranesi & skógræktin https://www.akranes.is/is/frettir/gudlaug-a-langasandiformlega-opnud-almenningi
Þingvellir, Gullfoss og Geysir
Reykjanes
 ganga, Keilir, hellaskoðun, hverasvæði- Gunnuhver, víkingasafn, sund, Brimketill,
Krísuvíkurleið, Kleifarvatn, Reykjanesviti….

Setja viðmið um afmæli :
Gott er að bekkjarfulltrúar opni umræðuna um bekkjarafmæli strax í byrjun annar um
viðmiðunarupphæð. Umræða tekin um sameiginleg afmæli: kynjaskipt eða allur bekkurinn
saman þegar boðið er til veislu. Þetta fer líka eftir afmælisbarninu en þetta kemur í veg fyrir að
einhver verði „útundan“.

Ertu með hugmynd í bankann ?
Sendu okkur línu á :

varmarskolaforeldrafelag@gmail.com
Þú getur líka sent okkur skilaboð á fésbókarsíðuna:

https://www.facebook.com/varmarskolaforeldrafelag/

