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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 430 nemendur á aldrinum 13 til 16 ára. Nemendur 
koma úr öllum hverfum bæjarins.  
 
Stjórn foreldrafélags Garðaskóla 
 
Í vetur sátu sjö fulltrúar foreldra í stjórn foreldrafélagsins;  

Alda Ásgeirsdóttir fulltrúi stjórnar í Skólaráði (10. bekk), 
Edda  Rósa Gunnarsdóttir formaður (10. bekk), 
Ellen Svava Guðlaugsdóttir fulltrúi stjórnar í Grunnstoð (9. bekk), 
Hrönn S. Steinsdóttir gjaldkeri (10. bekk), 
Ólína Rakel Þorvaldsdóttir (10.bekk)  
Guðfinna Eydal ritari (9. bekk) 

Berglind Bragadóttir, skólaráð (8. bekk) 

Stjórnin fundaði u.þ.b. einu sinni í mánuði í vetur og þar af einu sinni 

með bekkjarfulltrúum. Einnig fundaði stjórnin einu sinni með Brynhildi 

skólastjóra og Gunnari forstöðumanni Garðalundar. 

 

Helstu verkefni foreldrafélagsins í vetur voru að styrkja samskiptin við 

skólann og félagsmiðstöðina og finna vettvang þar sem foreldrafélagið 

getur komið að fræðslu bæði fyrir nemendur og foreldra. 

 

Foreldrafélagið heldur úti Facebook síðu og leitast við að efla hana. 

Einnig var foreldrafélagið með milligöngu um að finna foreldra til að 

aðstoða á árshátíð nemenda og gekk það mjög vel, mikill áhugi 

foreldra. 

 

Draumaverkefni næsta haust (sem ekki náðust þetta árið). 

Halda áfram að styrkja tengsl foreldra við skólann og Garðalund.  

Hver árgangur sé með lokaða Facebook síðu þar sem hægt er að 

ræða málefni sem við koma árgangnum, leita ráða og fleira. 

Að foreldrafélagið taki þátt í Góðgerðadegi skólans með t.d. styrkjum. 

 

  



Næsti vetur 

Fundur með umsjónarkennurum og skólastjóra skólans.  

Fundur með starfsfólki Garðalundar í upphafi skólaársins.  

Skoða áhuga á foreldrarölti. 

Hvað tekur við eftir 10. bekk – námsráðgjöf fyrir foreldra og unglinga 

 

Bekkjarfulltrúar 

Tveir bekkjarfulltrúar eru í hverjum bekk. Í vetur reyndu allir 

bekkjarfulltrúar að halda fjölskyldukaffi fyrir áramót eins og lagt var upp 

með á fundi í september. Eftir áramót var hugmyndin að hver bekkur 

myndi gera eitthvað frjálst. Við leggjum til að á fundi með 

bekkjarfulltrúum næsta haust verði tveir atburðir ákveðnir, einn fyrir 

áramót og einn eftir. Ef bekkjarfulltrúar hafa aðrar hugmyndir má 

annað hvort bæta þeim við eða skipta út viðburði að vori. 

 

• Stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og nemenda innan 

hvers bekkjar 

• Er tengiliður foreldra við stjórn foreldrafélagsins 

• Skipuleggja í samvinnu við fulltrúa nemenda og umsjónarkennara 

eina til tvær bekkjarskemmtanir á vetri 

• Mæta á bekkjarfulltrúarfundi 

 

 

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 

2014- 2015 eru Berglind Bragadóttir, sem einnig situr í Grunnstoð og 

Alda Ásgeirsdóttr, fulltrúi frá stjórn foreldrafélagsins. Skólaráð hefur 

fundað fimm sinnum í vetur og mun síðasti fundurinn verða í júní og má 

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

skólanámskrá, skóladagatal, ársskýrslu, viðmiðunarstundaskrá, 

starfsáætlun skólans, heilsustefnu skólans, 60 mín. kennslustundir, 

prófafyrirkomulag, lífsleikni, skólamat, uppbrotsdaga og fjarvistir, 

sundtíma nemenda, nýtt námskerfi fyrir nemendur - Námfús og skipulag 

skólasvæðis. 

 

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 í vetur voru Berglind Bragadóttir fulltrúi í 

skólaráði og Ellen Svava Guðlaugsdóttir úr stjórn foreldrafélags-

ins. 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 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.  

 

Lokaorð 

Þetta er búið að vera skemmtilegt ár og margar góðar hugmyndir 

komið fram sem foreldrafélagið mun halda áfram að vinna að. 

Breytingar verða á stjórninni þar sem Alda, Edda Rósa, Guðfinna og 

Ólína kveðja stjórnina. Við þökkum fyrir okkur og gleðilegt sumar. 

 

Alda, Edda Rósa, Ellen, Guðfinna, Hrönn og Ólína 

 

 

   


