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Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að eftirlit foreldra, stuðningur og magn tíma sem varið 

er með foreldrum og tengsl foreldra við aðra foreldra og vini barna þeirra dregur úr 

líkum á vímuefnaneyslu og eykur líkur á góðum félagsskap. 

Einnig hefur þar komið fram að í skólum það sem foreldrar starfa saman og þekkja 

aðra foreldra og vini barnanna sinna eru minni líkur á því að hver einstakur nemandi 

neyti áfengis og meiri líkur á því að hann fái góðar einkunnir, óháð því hvort foreldrar 

hans tilheyri þessu tengslaneti foreldra eða ekki.  

Þá segja rannsóknir okkur að þátttaka unglinga í skipulögðu tómstundarstarfi og 

íþróttum sé mikilvæg forvörn gegn vímuefnaneyslu. 

Virkir foreldrar eru því mikilvæg forvörn og gera skólann og bæjarfélagið að betri 

stað fyrir born að alast upp í.  



SKÓLINN 

Í Garðaskóla eru rúmlega 500 nemendur á aldrinum 13 til 16 ára. Nemendur koma úr 

öllum hverfum bæjarins.  

 

STJÓRN FORELDRAFÉLAGS GARÐASKÓLA 

Veturinn 2016-2017 sátu átta fulltrúar foreldra í stjórn foreldrafélagsins: 

 Katrín Helgadóttir, formaður (10. bekkur) 

 Berglind Rós Guðmundsdóttir, varaformaður (9. bekkur) 

 Íris Anna Karlsdóttir, gjaldkeri (9. bekkur) 

 Berglind Bragadóttir (9. og 10. bekkur) 

 Ásta Margrét Magnúsdóttir (8. bekkur) 

 Helena Guðmundsdóttir (8. bekkur) 

 Guðrún Kristjánsdóttir (8. bekkur) 

 Anna Teitsdóttir (8. bekkur) 

 

Fulltrúar í Skólaráði Garðaskóla voru: 

 Guðrún Kristjánsdóttir – fulltrúi foreldra 

 Berglind Rós Guðmundsdóttir – fulltrúi foreldrafélags 

 Anna Teitsdóttir – varamaður 

Fulltrúar í Grunnstoð voru: 

 Guðrún Kristjánsdóttir – fulltrúi Skólaráðs 

 Berglind Bragadóttir – fulltrúi foreldrafélags 

 Berglind Rós Guðmundsdóttir – varamaður 

 

Stjórnin fundaði regulega yfir veturinn, og nýtti auk þess Facebook síðu stjórnarinnar 

til ýmissa umræðna og undirbúnings. Einnig hélt stjórnin einn sameiginlegan fund 

með Brynhildi skólastjóra og Gunnari forstöðumanni Garðalundar. 

 

  



Stjórnin hélt áfram að leggja áherslu á að styrkja samskipti við skólann, 

félagsmiðstöðina, og á milli foreldra, eins og verið hefur undanfarin ár. 

Foreldrafélagið heldur úti Facebook síðu og leitast við að efla hana og nýta til að 

koma á framfæri ýmsum góðum ráðum, áminningum, hugmyndum o.fl. Einnig hefur 

stjórnin reynt að styðja við starf bekkjarfulltrúa og samstarf foreldra í gegnum 

Facebook síður fyrir hvern árgang sem foreldrar geta notað til samskipta sín á milli. 

 

Foreldrafélagið óskaði eftir valfrjálsum framlögum frá foreldrum, og var þeirri ósk 

mjög vel tekið. Áhersla hefur verið lögð á að reyna að nýta sjóðinn sem mest 

jafnóðum, svo framlög foreldra séu nýtt á meðan þeirra börn eru í skólanum.  

Í upphafi síðasta vetrar var lokið við að setja upp sófa og klára ýmsa tilheyrandi 

endurnýjun á opnum svæðum í skólanum þar sem nemendur dvelja á milli tíma, en 

þetta var gjöf foreldrafélagsins til skólans í tilefni 50 ára afmælisins. 

Í lok apríl stóð félagið fyrir dekurdegi fyrir kennara og starfsfólks skólans sem 

þakklætisvott fyrir góð störf. Var boðið upp á slökun og hugleiðslu, djúsa, ávexti og 

samlokur, og litlar gjafir til hvers og eins. Fyrir þetta verkefni leituðum við til ýmissa 

fyrirtækja eftir stuðningi í formi gjafa eða afsláttar, bæði beint og í gegnum foreldra 

barna í skólanum sem vinna hjá viðkomandi fyrirtækjum, og var okkur yfirleitt alls 

staðar mjög vel tekið. Kunnum við öllum stuðningsaðilum bestu þakkir fyrir.  

Í byrjun júní tók félagið svo þátt í vorhátíð skólans með því að bjóða upp á 

heilsudjúsa fyrir nemendur, og skemmtiatriði lok dagsins. Þetta var í fyrsta skipti sem 

félagið studdi við hátíðina, og við hlökkum til að þróa samstarfið og gera þetta að 

fastri hefð. 

 

  



NÆSTI VETUR 

Hlutverk í stjórn – við viljum skilgreina fleiri og afmarkaðri hlutverk til að dreifa 

verkefnum betur og skýrar: 

 Formaður 

 Varaformaður 

 Ritari 

 Gjaldkeri 

 Skólaráð: 2 fulltrúar, 1-2 til vara  

 Grunnstoð: 2 fulltrúar, 1-2 til vara  

 Tengiliður við bekkjafulltrúa  

 Tengiliður við árshátíð og vorhátíð 

 Umsjón með starfsmannadegi 

 Umsjón með Facebook síðu 

 Umsjón með fræðslu og kynningum 

 

Bekkjarfulltrúar eru tveir í hverjum bekk, lagt er til að í öllum bekkjum haldið sé 

fjölskyldukaffi fyrir áramót og eitthvað frjálst gert á vorönn. 

 

SKÓLARÁÐ 

Skólaráð Garðaskóla starfar samkvæmt 8. grein laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 

reglugerð nr.1157 um skólaráð við grunnskóla. Verkefni skólaráðs er að taka þátt í 

stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu 

sveitarfélags um skólahald. Skólaráð er afar mikilvægur lögboðinn vettvangur 

foreldra til að koma skoðunum sínum á skólastarfi á framfæri við skólastjórnendur 

grunnskóla. Ítarlegri upplýsingar um skólaráð má finna á heimasíðu Garðaskóla. 

Foreldrar eiga tvo fulltrúa í skólaráði. Fulltrúar foreldra í skólaráði árið 2016- 2017 

voru Guðrún Kristjánsdóttir sem einnig situr í Grunnstoð, og Berglind Rós 

Guðmundsdóttir. Skólaráð hefur fundað þrisvar sinnum í vetur og má finna 

fundargerðir á heimasíðu skólans. Á fundunum var m.a. fjallað um skóladagatal, 

húsnæðismál, starfsáætlun skólans, sundkennslu, tónlistariðkun og fleira. Skólaráð 

lagði fram formlega ályktun til bæjaryfirvalda þar sem óskað var eftir endurnýjun á 

skápum fyrir nemendur. 

 

  



GRUNNSTOÐ GARÐABÆJAR 

Grunnstoð Garðabæjar er samráðsvettvangur foreldrafélaga í Garðabæ. Þar eiga 

sæti fulltrúar tveir fulltrúar frá öllum grunnskólum bæjarins, annar fulltrúinn er í 

stjórn foreldrafélagsins og hinn er fulltrúi í skólaráði. Fulltrúar Garðaskóla síðastliðinn 

vetur voru Guðrún Kristjánsdóttir fulltrúi í skólaráði og Berglind Bragadóttir úr stjórn 

foreldrafélagsins. Tilgangur Grunnstoða er að efla rödd foreldra sem hagsmunahóps 

og sameina krafta þeirra til góðra verka í skólamálum. Samstarfið auðveldar 

foreldrafulltrúum að vera bæjaryfirvöldum til aðstoðar og ráðuneytis um skóla- og 

fjölskyldumál. Grunnstoð er í samstarfi við Heimili og skóla – landssamtök foreldra.  

Grunnstoð Garðabæjar skipar fulltrúa úr sínum röðum í skólanefnd til tveggja ára í 

senn sem og varafulltrúa. Fulltrúi foreldra situr fundi skólanefndar með málfrelsi og 

tillögurétt sbr. 4 málsgrein 6. greinar grunnskólalaga nr. 91/2008. Í vetur var fulltrúi 

foreldra í skólanefnd Berglind Bragadóttir, Garðaskóla. Fulltrúar í Grunnstoðum 

funda að jafnaði 3-4 sinnum á önn og má finna fundargerðir á heimasíðu Garðabæjar 

undir Þjónusta/Skólar og Menntun/Grunnskólar. Verkefni Grunnstoða eru m.a. 

að skipuleggja fræðslufund fyrir foreldra sem haldinn er árlega á vorönn og funda 

með bæjarstjóra tvisvar sinnum á vetri og koma þar milliliðalaust á framfæri óskum 

og athugasemdum foreldra. 


