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Inngangur 

Handbókin er hugsuð til þess að auðvelda stjórnarmönnum foreldrafélags og foreldraráðs störfin 

og auka aðgengi foreldra að upplýsingum um starfsemi þeirra. Hægt er að nálgast handbókina hjá 

skólaritara, einnig er tryggður aðgangur að henni á heimasíðu skólans sem er www.gardaskoli.is. 

Fyrirspurnir eða athugasemdir til foreldraráðs skulu sendar á netfangið 

foreldrarad@gardaskoli.is og til stjórnar Foreldrafélags Garðaskóla (hér eftir ritað FFG) á 

netfangið foreldrafelag@gardaskoli.is . 

Í viðauka handbókarinnar er að finna ýmsar breytilegar upplýsingar, s.s. um stjórnarmenn og 

bekkjarfulltrúa sem og dagskrá vetrarins. Gert er ráð fyrir að viðauki sé endurskoðaður fyrir 

hvert starfsár að loknum aðalfundi.  

1.1 Markmið  

 Að bæta starf foreldraráðs og foreldrafélags  

 Að auðvelda störf stjórnarfólks 

 Gera starf foreldraráðs og foreldrafélags sýnilegra 

1.2 Leiðir 

Foreldraráð og foreldrafélag setja fram stefnumörkun sína í handbók sem þessari þar sem fram 

koma upplýsingar um starfshætti, skipulag, markmið og leiðir.  

Markhópar: Foreldrar, foreldrasamtök, skólar, bæjaryfirvöld og fjölmiðlar 

 

 

 

 

 

 

 

Heimili og skóli – landssamtök foreldra eiga höfundarétt að þessari handbók.  
Foreldraráð og foreldrafélög hafi leyfi til að nota hana og aðlaga að sínum þörfum.    

Reykjavík 2005 

http://www.gardaskoli.is/
mailto:foreldrarad@gardaskoli.is
mailto:foreldrafelag@gardaskoli.is
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2 Skipulag foreldrastarfs í Garðaskóla 

Í  tengslum við skólanum starfa tvenns konar félög, annarsvegar foreldrafélag sem er almennur 

félagsskapur aðstandenda nemenda í skólanum sem hefur það markmið að vinna að velferð 

nemenda, efla hag skólans og stuðla að jákvæðu samstarfi milli heimila og skóla, hinsvegar 

foreldraráð sem starfar skv. 16 grein grunnskólalaganna þar sem segir að „Foreldraráð fjallar um 
og gefur umsögn til skólans, fylgist með að áætlanir séu kynntar foreldrum, svo og með 
framkvæmd þeirra.“ 

Til að auðgreina skiptingu milli þessarra tveggja félaga má segja að foreldraráð sé hópur fulltrúa 

foreldra sem veitir skólanum aðhald varðandi skólastarfið sjálft en foreldrafélagið sé félag sem 

hyggur að umgjörð skólans og félagslegu umhverfi hans. 

 

 

Myndræn tengsl foreldrafélaga – foreldraráða við skóla, Svæðaráð og fræðsluráð 

Sjá nánar næsta kafla um foreldrafélagið og kafla 7 um foreldraráðið. 

3 Foreldrafélag 

3.1 Almenn markmið 

Yfirmarkmið Foreldrafélags Garðaskóla (FFG) kemur fram í 2.gr. laga félagsins, en það er að 

vinna að velferð nemenda, efla hag skólans og stuðla að jákvæðu samstarfi milli heimila og skóla. 

Hvernig FFG hyggst ná fram markmiðum sínum er nánar lýst í handbók þessari. 

3.2 Uppbygging stjórnar 

Stjórn FFG skipa fimm foreldrar/forráðamenn.  Aldrei skulu fleiri en þrír ganga úr stjórn í einu.  

Stjórnarkjör fer fram á aðalfundi sem haldinn er í apríl ár hvert og er boðað til samkvæmt lögum 

félagsins. Fráfarandi formaður FFG skal boða til fyrsta stjórnarskipatafundar ekki seinna en 

tveimur vikum frá aðalfundi. Á fundinn mæta nýir stjórnarmenn sem og þeir sem ganga úr stjórn. 

Á stjórnarskiptafundi afhendir fráfarandi formaður nýrri stjórn gögn félagsins.  Nýkjörin stjórn 

skiptir með sér verkum á fundinum og tilkynnir í kjölfarið skólayfirvöldum og öðrum um þær 

breytingar sem hafa orðið á stjórn. 

3.3 Verksvið og starfsreglur 

Stjórn FFG hefur fasta fundi samkvæmt starfsáætlun sinni. Formaður hefur lykil að skólanum og 

boðar til fundanna með tölvupósti. Í fundarboði er æskilegt að sett sé fram dagskrá fundarins. 

Ritari ritar fundargerðir sem hann sendir fundarmönnum á tölvutæku formi fljótlega eftir fund. 

Fundargerðin er send skólastjóra og sett á vef foreldrafélagsins ef engar athugasemdir berast 

innan fimm daga frá því að hún er send út.  

Skólinn 

Foreldraráð 

Foreldrafélag 

Svæðaráð  

foreldra 

Skólanefnd 
grunnskóla 
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Verkaskipting innan stjórnar foreldrafélagsins: 
Formaður: 

 Hefur umsjón með tengslum við skólastjórnendur 

 Hefur umsjón með tengslum við foreldraráð eða felur það í hendur stjórnarmanni sem á 

sæti bæði í ráði og stjórn 

 Hefur umsjón með tengslum við bekkjarfulltrúa og ber ábyrgð á skipulagningu og boðun 

fulltrúaráðsfunda 

 Hefur umsjón með tengslum við nemendaráð 

 Hefur umsjón með tengslum við aðila utan skólans  

 Er fulltrúi foreldrafélagsins í Samtökum foreldra í Garðabæ 

 Boðar stjórnarfundi með dagskrá og stýrir þeim 

 Hefur yfirsýn yfir starfsemi félagsins og heldur utan um gögn sem fylgja starfinu 

 Sér til þess að starfsáætlun sé fylgt eftir 

 Vinnur að öðrum aðkallandi verkefnum 

Varaformaður: 

 Er staðgengill formanns 

 Hefur yfirumsjón með tengslum við nefndir sem starfa á vegum FFG 

 Sér um tengsl við forstöðumann félagsmiðstöðvar 

 Hefur yfirumsjón með foreldrarölti 

 Vinnur að aðkallandi verkefnum 

Ritari 

 Ritar fundargerðir á fundum félagsins, sendir til stjórnar og skólastjóra og setur 

samþykktar fundargerðir á vef foreldrafélagsins 

 Ritar fundargerðir á fulltrúaráðsfundum, sendir til bekkjarfulltrúa og setur á vef 

 Ber ábyrgð á vef foreldrafélagsins sem er vistaður á heimasíðu skólans 

 Hefur tengsl við vefráð skólans (vefráð er ritsjórn fyrir vef skólans) 

 Hefur tengsl við ritnefnd sameiginlegs fréttabréfs skólans og foreldrafélagsins 

 Miðlar upplýsingum til foreldra, nemenda, kennara og samfélagins í samstarfi við stjórn–

skrifar fréttir og tilkynningar inn á vefsíðu félagsins, í fréttabréf skólans og bæjarins  

 Uppfærir handbók. Kynnir breytingar á stjórn til skólans, Svæðaráðs og Heimili og skóla 

Gjaldkeri: 

 Sér um fjárreiður félagsins 

 Heldur utan um innheimtu félagsgjalda 

 Á sæti í einni eða fleiri nefndum er starfa á vegum foreldrafélagsins og sér um að koma 

upplýsingum um starfsemi nefnda til stjórnar 

 Vinnur að aðkallandi verkefnum 

Meðstjórnendur: 

 Eiga sæti í nefndum er starfa á vegum foreldrafélagsins og sjá um að koma upplýsingum 

um starfsemi nefnda til stjórnar 

 Eru tengiliðir stjórnar við deildarstjóra bekkjardeilda skólans.  (8, 9 og 10 bekkjar) 

 Vinna að aðkallandi verkefnum 
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3.4 Lög Foreldrafélags Garðaskóla (FFG) 

1. grein Félagið heitir Foreldrafélag Garðaskóla. Félagar teljast allir forráðamenn 

nemenda skólans. 

2. grein  Markmið félagsins er að:  

 vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum. 

 efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks skólans. 

 styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og 

menntunarskilyrði. 

 koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál.  

 standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska. 

3. grein  Til að ná þessum markmiðum hyggst félagið m.a.: 

 stuðla að auknum kynnum og efla samtarf nemenda, foreldra og 

starfsmanna skólans.  

 hafa frumkvæði að endurbótum og þróunarstarfi í samvinnu við 

skólayfirvöld. 

 kynna sér kennsluhætti og uppeldismarkmið skólans.  

 koma á umræðu- og fræðslufundum um uppeldis- og skólamál.  

 að veita skólayfirvöldum lið svo að aðstæður til náms og félagslegra 

starfa verði sem bestar hverju sinni. 

 styðja og efla lista- og menningarlíf innan skólans.  

 standa að kynningu á starfi Foreldrafélagsins á heimasíðu Garðaskóla, 

fréttabréfi og annars staðar eftir því sem við á. 

4. grein Stjórn félagsins er skipuð fimm forráðamönnum barna skólans.  Stjórnin skal 

skipuð formanni, ritara, gjaldkera og tveimur meðstjórnendum.  Stjórn félagsins 

skal kosin á aðalfundi félagsins.  Formaður skal kosinn til eins árs í senn.  Aðrir 

stjórnarmenn skipta með sér verkum. Stjórnin skal kosin til tveggja ára í senn, 

tveir stjórnarmenn annað árið og þrír hitt árið.  Einfaldur meirihluti ræður 

úrslitum í öllum málum. Einn stjórnarmanna skal jafnframt vera fulltrúi félagsins í 

Samtökum foreldra í Garðabæ. 

5. grein Aðalfundur félagsins skal haldinn í apríl ár hvert. Stjórnin boðar til fundarins í 

samstarfi við foreldraráð með minnst viku fyrirvara. Fundurinn er löglegur ef 

löglega er til hans boðað.  

Í fundarboði skal kynna efni fundarins ásamt tillögum um næstu stjórn og drög að 

starfsáætlun fyrir næsta ár. 

Verkefni aðalfundar eru: 

 Skýrsla stjórnar 

 Skýrslur nefnda 

 Reikningar 

 Breytingar á samþykktum félagsins 

 Kosning stjórnarmanna foreldrafélagsins 

 Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga  

 Skýrsla foreldraráðs 

 Kosning fulltrúa í foreldraráð 

 Önnur mál. 
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Á fundi má koma með tillögur um aðra stjórnarmenn en fram koma í fundarboði. 

Kosningar skulu vera skriflegar. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í öllum 

málum.  

6. grein Stjórn foreldrafélagsins getur skipað í nefndir um afmörkuð verkefni og ber 

ábyrgð á störfum þeirra. 

7. grein  Stjórn félagsins skal funda a.m.k. einu sinni í mánuði.  

8. grein Stjórn foreldrafélagsins ber ábyrgð á að í upphafi skólaárs séu kosnir þrír 

fulltrúar foreldra eða forráðamanna úr hverri bekkjardeild til eins árs í senn. 

Hlutverk bekkjarfulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra og barna og 

leitast við að treysta samband heimilis og skóla innan hverrar bekkjardeildar með 

nánu samstarfi við umsjónarkennara. Bekkjarfulltrúar mynda fulltrúaráð 

foreldrafélagsins. Stjórn félagsins setur bekkjarfulltrúum starfsreglur.  

9. grein Fulltrúaráðið skal koma saman eigi sjaldnar en tvisvar á skólaárinu og oftar ef 

þurfa þykir. Fyrsti fundur skal haldinn í upphafi skólaárs. Stjórn félagsins 

undirbýr og boðar til þessara funda. Þar skulu rædd mál er varða markmið og 

starf foreldrafélagsins, starf foreldra í bekkjardeildum og verkefni 

foreldraráðs. Eitt af verkefnum fulltrúaráðs er að aðstoða stjórn félagsins í 

stærri verkefnum og standa fyrir einni samkomu á vetri fyrir foreldra, nemendur 

og kennara 

10. grein Stjórn félagsins getur sinnt ágreiningsmálum sem upp kunna að koma og varða 

félagsmenn. Mun hún beita sér að lausn þeirra í nánu samstarfi við skólayfirvöld 

og þá þjónustuaðila sem við á hverju sinni.  

11. grein Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi, enda sé það tilkynnt í skriflegri 

fundarboðun með minnst sjö daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur sé löglega til 

hans boðað. 

12. grein Stjórn foreldrafélagsins er heimilt að óska eftir því að foreldrar greiði framlag 

til félagsins. Þetta framlag er innheimt árlega og ákveðið á aðalfundi. 

13. grein Ákvörðun um slit félagsins verður tekin með einföldum meirihluta á stórnarfundi 

og renna þá eignir þess til Garðaskóla. 

 

Samþykkt á aðalfundi Foreldrafélags Garðaskóla á framhaldsaðalfundi 15. september 2005, 

breytt á aðalfundi 3 apríl 2006. 
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3.5 Markmið og áherslur stjórnar FFG skólaárið 2006-2007 

Leiðarljós! Virkjum foreldra ! 

Áherslur vetrarins:  

 Hver bekkur haldi a m.k. eina bekkjarskemmtun í samvinnu við foreldra í vetur 

 Foreldrarölt verði starfrækt í samvinnu við Hofstaðaskóla, Flataskóla, Sjálandsskóla og 

Barnaskóla Hjallastefnunnar. 

 Staðið verði fyrir skemmtunum með hverjum árgangi skipulagt af foreldrum í samvinnu 

við nemendur.  

Grunnmarkmið félagsins:  

 Að bjóða foreldra nýrra nemenda velkomna til starfa í félaginu í samstarfi við 

skólastjórnendur og huga sérstaklega að foreldrum nýrra Íslendinga 

 Kynna fyrir umsjónarkennurum allra bekkja störf bekkjarfulltrúa foreldra og stuðla að 

kosningu þeirra á námskynningarfundi í byrjun september 

 Að kosnir séu þrír bekkjarfulltrúar foreldra og þrír nemendafulltrúar í öllum bekkjum á 

hverju hausti sem haldi utan um félagsstarfið innan bekkjanna 

 Að skrifa um starf foreldrafélagsins í fréttabréf skólans sem kemur að jafnaði út 

þrisvar sinnum á ári   

 Að skapa gott aðgengi að félaginu á heimasíðu skólans og birta þar reglulega fréttir frá 

félaginu sem og fundargerðir  

3.6 Starfsáætlun Foreldrafélags Garðaskóla veturinn 2006 – 2007 

Maí  Stjórnarskiptafundur. 

Fyrsti fundur nýkjörinnar stjórnar foreldrafélags ásamt fráfarandi stjórn. Á fundinum er 

starfsemi félagsins kynnt og gögn afhent.  Stjórn skiptir með sér verkum.  Starfsáætlun 

næsta vetrar undirbúiner lögð fram.  

 Tilkynningu um breytingu á stjórn komið til skólastjóra, grunnskólafulltrúa, 
Svæðaráðs og Heimilis og skóla.  Vefur FFG uppfærður með nýjum upplýsingum. 

Ágúst Stjórnarfundur 

 Handbók og lög félagisns yfirfarin  

 Fundartímar vetrarins ákveðnir í samræmi við starfsáætlun 

 Starfsáætlun vetrarins samþykkt og sett á vef foreldrafélags í kjölfarið 

Fundir með skólastjóra og umsjónarkennurum 

 Farið yfir áherslur vetrarins hjá foreldrafélaginu, störf bekkjarfulltrúa kynnt og 
kosning þeirra undirbúin 

September Námsefniskynningar 

 fulltrúi foreldrafélags kynnir  starfsemi foreldrafélags á sal. 

Stjórnarfundur 

Október Fulltrúaráðsfundur 

 Bekkjarfulltúar fái að lokinni námsefniskynningu tíma til að skapa umræðu 
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bekkjarstarf vetrarins – miða skal við að haldnir séu a.m.k. tveir viðburðir á vetri. 
Einnig skal ræða um aðkomu foreldra að skólastarfinu t.d. starfskynningar eða annað 
sem foreldrar vilja leggja til skólastarfsins. 

 Nefndir – auglýst er  eftir fólki í nefndir á vef skólans, í tölvupósti og fréttablaði. 
Fundur haldinn með fulltrúm í nefndum og þeim kynnt starfsvið nefnda og 
erindisbréf. 

Stjórnarfundur 

Samráðsfundur með kennararáði, foreldraráði og nemendaráði. 

Nóvember Stjórnarfundur 

Fræðslufundur (sameiginlegur með Flata- og Hofsstaðaskóla!!) 

Desember Stjórnarfundur 

Janúar Stjórnarfundur 

Samráðsfundur með kennararáði, foreldraráði og nemendaráði. 

Febrúar Stjórnarfundur 

Fulltrúaráðsfundur 

 farið yfir starf vetrarins – hvernig hefur gengið, hvað má betur fara?  

Mars Stjórnarfundur 

Kynningarfundur  

 Kynningarfundur fyrir væntalega 8. bekkinga og foreldra þeirra – fulltrúi stjórnar 
kynnir starf foreldrafélags. Kynnt er að stjórnarskipti fara fram í apríl og óskað 
eftir að fólk gefi kost á sér í foreldrafélagið. 

Apríl Aðalfundur foreldrafélags 

 Aðalfundur  - Skýrsla stjórnar og foreldraráðs kynnt.  Kosning í stjórn. 

Maí Stjórnarskiptafundur 
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3.7 Skilgreining á starfi og verksviði bekkjarfulltrúa 

Hlutverk bekkjarfulltrúa er að stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og nemenda innan 

hvers bekkjar. Bekkjarfulltrúar eru kosnir af foreldrum eða tilnefndir í samráði við fyrri 

bekkjarfulltrúa. Í 8. gr. laga félagsins er gert ráð fyrir að bekkjarfulltrúar séu þrír úr hverri 

bekkjardeild og ekki sé skipt um alla í einu.   Bekkjarfulltrúar eiga samvinnu við fulltrúa nemenda 

í hverjum bekk við útfærslu og framkvæmd atburða. 

Reynsla margra skóla hefur sýnt að bestur árangur í foreldrastarfi næst með 

bekkjarfulltrúum/bekkjarráðum innan hvers bekkjar, þess vegna leggur FFG mikla áherslu á að 

bekkjarráð sé myndað í hverjum bekk. 

Stjórn FFG kallar bekkjarfulltrúa til fundar tvisvar á skólaári. Bekkjarráðin geta einnig haft með 

sér samráð og deilt hugmyndum.  

Á fundinum eru ræddar hugmyndir að dagskrá bekkjarins yfir veturinn (sjá viðauka).  Þar kemur 

fram hvað á að gera í bekknum og í hvaða mánuði.  Miða skal við að haldnar séu ein til tvær 

bekkjarskemmtanir á vetri.  Umsjónarmenn atburða ákveða endanlega dagsetningu í tíma og 

auglýsa hana í samvinnu við bekkjarfulltrúa með töskupósti, tölvupósti eða með tilkynningu í 

Mentor. Ef þörf krefur þá minna bekkjarfulltrúar foreldra á þegar nær dregur að skipuleggja og 

ákveða dagsetningu á bekkjarskemmtunum.  

Félagsmiðstöðin Garðalundur hefur boðið fram aðstöðu og aðstoð sína við framkvæmd atburða á 

vegum bekkjarfulltrúa.  Í félagsmiðstöðinni er ýmis aðstaða sem mögulegt er að nýta t.d. Eldhús, 

sjónvörp, borðtennis, billjard, hljómflutningstæki ofl.  Vinsamlegast hafið samand við Gunnar 

forstöðumann ef áhugi er fyrir að nýta þessa aðstöðu. 

Bekkjarfulltrúar geta nýtt sér foreldrabankann til að safna saman upplýsingum um 

bekkjarstarfið, s.s. foreldrasamningi, aðstandendalista, myndum af bekkjarkvöldum, töskupósti 

v/bekkjarskemmtana, fundargerðum frá fulltrúaráðsfundum/foreldrafundum. Þessar möppur séu 

aðgengilegar á samkomum bekkjarins og verði að loknu námi í vörslu bókasafns Garðaskóla.  

Stefnt er að því að kynna foreldrasamninga í öllum árgöngum, sem gætu fylgt börnunum frá ári 

frá árs og taki nauðsynlegum breytingum í takt við aldur barnanna.  Bekkjarfulltrúar í samstarfi 

við umsjónarkennara sjái um fyrirlögn foreldrasamninga á námsefniskynningarfundum að hausti.  

3.8 Nefndir á vegum foreldrafélags 

Samkvæmt  6. grein laga félagsins getur stjórnin skipað nefndir um afmörkuð verkefni. Stjórnin 

ber ábyrgð á störfum nefnda og setur þeim erindisbréf. 

 

Strax að hausti skal kynna hvaða nefndir verða starfræktar en það getur verið misjafnt milli ára. 

Auglýsa skal eftir fólki í nefndir á heimasíðu og í fréttabréfi sem og á 

námsefniskynningarfundum. 

Dæmi um erindisbréf fyrir nefndir er í viðauka. 

3.9 Fjármál FFG 

Samkvæmt 12 gr. laga félgsins þá er heimilt að óska eftir árlegum framlögum til félagsins. 

Upphæð félagsgjalda er ákveðin á aðalfundi. Gjaldkeri sér um að innheimta félagsgjöld. 

Ársreikningar félagsins eru lagðir fram á aðalfundi á hverju vori, einnig skulu þeir vistaðir á 

heimasíðu foreldrafélagsins.  
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3.10 Fundir - samráðsfundir innan skólans – að róa á sömu mið 

Fastir fundir stjórnar FFG eru að jafnaði fyrsta fimmtudag í hverjum mánuði skólaársins. 

Formaður FFG ásamt formanni foreldraráðs sitja fundi svæðaráðs (sjá kafla 9 um Svæðaráð) 

sem eru haldnir fyrsta miðvikudag í mánuði frá ágúst til maí. 

FFG heldur samráðsfundi með bekkjarfulltrúum a.m.k. tvisvar á hverju skólaári. Skal sá fyrsti 

vera í byrjun september. Stjórn FFG boðar til þessara funda með tölvupósti á uppgefin netföng 

og bréflega á þá sem ekki hafa netföng. Fulltrúi skólastjóra skal boðaður á fulltrúaráðsfundi. 

FFG heldur fund með skólastjórnendum a.m.k. tvisvar á hverju skólaári. Fundartími er ákveðinn í 

samráði við skólastjóra strax að hausti. 

FFG heldur fund með umsjónarmanni félagsstarfs skólans tvisvar á hverju skólaári, á haustönn 

og vorönn. Fundartími er ákveðinn í samráði við viðkomandi. 

FFG heldur fund með nemendaráði skólans tvisvar á hverju skólaári, á haustönn og vorönn. 

Fundartími er ákveðinn í samráði við viðkomandi. 

FFG fundar a.m.k. einu sinni á ári með forvarnarfulltrúa og forvarnarnefnd. 

4 Fræðsla og kynningar   

FFG styður starfsemi Heimilis og skóla og er aðili að samtökunum. Á skrifstofu Heimilis og skóla 

er að finna ýmis gögn um stjórn og rekstur foreldrafélaga, Foreldrabankann, lög og skýrslur, auk 

bæklinga og annarra gagna á íslensku svo og ýmis norræn tímarit, bækur og myndbönd þar sem fá 

má margvíslegar hugmyndir til notkunar í foreldrastarfi. Einnig fást þar bæklingar fyrir foreldra 

um mál er tengjast uppeldi og námi. 

Á heimasíðu Heimilis og skóla er einnig að finna handhæg gögn m.a. lista yfir áhugaverða 

fyrirlesara sem taka á ýmsum málum er varða uppeldis-, velferðar- og skólamál.  

4.1 Kynning fyrir stjórnarfólk 

Nýtt stjórnarfólk fær kynningu á starfi félagsins og handbókinni á stjórnarskiptafundi.  

Fráfarandi formaður sér um þá kynningu. 

Stjórnarfólk er hvatt til að sækja ráðstefnur og fundi um skólamál sem og að afla sér upplýsinga 

hjá fyrrum stjórnarfólki, svæðasamtökum og Heimili og skóla. 

4.2 Kynning fyrir bekkjarfulltrúa 

Bekkjarfulltrúar fá kynningu á hlutverki sínu á fyrsta fulltrúaráðsfundi vetrarins. Fá þeir afhent 

gögn og upplýsingar sem auðvelda þeim að skipulegga starfið innan bekkjanna. Ef fulltrúa vantar 

frá einhverjum bekkjum á fulltrúaráðfundum skal senda þeim þau gögn sem dreift er á fundinum 

með töskupósti og kynna þeim það með tölvupósti. Fundargerðir fulltrúaráðsfunda eru sendir 

öllum bekkjarfulltrúum og settar á vef. 

Bekkjarfulltrúum er kynnt hvernig best er að koma upplýsingum á framfæri við foreldra, hvernig 

þeir bera sig að við að koma töskupósti til skila, senda tölvupóst á alla foreldra eða fá tilkynningu 

birta á síðu bekkjarins í Mentor- tölvukerfinu. 
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Foreldrafélagið stefnir að því í  samvinnu við svæðaráð og fræðslusvið sveitarfélagsins að halda 

námskeið fyrir bekkjarfulltrúa allra grunnskólanna í sveitarfélaginu. 

4.3 Kynning fyrir foreldra 

Á námsefniskynningarfundum að hausti ættu bekkjarfulltrúar að fá tíma til þess að ræða við 

foreldra. Bekkjarfulltrúar skipuleggja fundinn í samvinnu við umsjónarkennara. Best er ef 

samvinna er á milli allra bekkja í sama árgangi þannig að svipuð dagskrá er í árgangnum.  

Á fundinum er einnig umræða um reglur og viðmið sem foreldrar vilja að séu í hávegum hafðar og 

fer sú umræða fram með notkun Foreldrasamnings Heimilis og skóla. Umsjónarkennari er 

bekkjarfulltrúum innan handar í þessari umræðu. Einnig er rætt um félagsmiðstöðina Garðalund, 

félagsstarf, aðkomu foreldra að skólastarfinu t.d. starfskynningar, þátttöku í vetttvangsferðum, 

eða annað sem foreldrar vilja leggja til skólastarfsins.  

Í þeim árgöngum sem við á fer einnig fram skráning í foreldrarölt vetrarins (bekkjarfulltrúar 

taka niður GSM númer og tölvupóstfang, svo hægt sé að senda áminningu til foreldra með SMS) 

en fyrir fundinn fá bekkjarfulltrúar upplýsingar frá stjórn hvaða kvöld viðkomandi bekkur á að 

vera í foreldrarölti. 

4.4 Fræðsla og forvarnir 

Helstu verkefni FFG á sviði forvarna er yfirumsjón með foreldrarölti, þátttaka í fyrirlestrum og 

ráðstefnum ásamt fyrirlögn Foreldrasamninga.  FFG kom að gerð forvarnaráætlunar skólans sem 

birt er á vef skólans og hefur einnig verið þátttakandi í forvarnarverkefni gegn einelti sem 

skólinn stýrir.  Markmið verkefnisins er m.a. að vinna gegn einelti innan og utan skólans og efla 

vitund nemenda og skilning á einelti. FFG fundar a.m.k einu sinni á vetri með forvarnarfulltrúa og 

forvarnarnefnd bæjarins.   

Á vegum Svæðaráðs foreldra eru haldnir fyrirlestrar á hverju skólaári, sem bekkjarfulltrúar og 

stjórnarfólk er hvatt til að sækja ásamt því sem tilkynningar um fyrirlestrana eru sendar til 

foreldra allra nemenda skólans.   

5 Félagsstarf 

Foreldrafélagið styður með beinum eða óbeinum hætti félagsstarf innan skólans sé þess óskað. 

6 Kynningarmál 

6.1 Fréttabréf 

Í Garðaskóla er gefið út skólans að jafnaði þrisvar sinnum á vetri. Ritari félagsins er í tengslum 

við ritnefnd fyrir hönd FFG og foreldraráðs sem einnig birtir reglulega fréttir af starfsemi sinni 

í fréttabréfinu. 

6.2 Fundargerðir 

Fundargerðir eru ritaðar eftir hvern fund og sendar með tölvupósti til stjórnar, skólastjóra og 

foreldraráðs. Samþykktar fundargerðir eru settar á heimasíðu félagsins. 
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6.3 Heimasíða 

Vefur foreldrafélagsins er vistaður á heimasíðu Garðaskóla (www.gardaskoli.is). Ritari FFG sér 

um vefinn. Á vefnum birtast fréttir og tilkynningar frá foreldrafélaginu. Heimasíðan geymir 

einnig upplýsingar um stjórn FFG, nefndir, bekkjarfulltrúa, hugmyndabanka um 

bekkjarferðir/kvöld, upplýsingar um Svæðararáð foreldra, lög FFG og starfsáætlun FFG. Að 

afloknum aðalfundi skal skrá nýjustu upplýsingar um stjórn FFG og eins skal skrá inn upplýsingar 

um bekkjarfulltrúa hvers skólaárs þegar þeir hafa verið skipaðir. 

6.4 Tengsl við fjölmiðla 

Stjórn FFG mun beita sér fyrir jákvæðri umfjöllun um skólastarfið í fjölmiðlum. Ritari sér um að 

koma upplýsingum um skólastarfið til Garðapósts, Víkurfrétta og til heimasíðu Garðabæjar. 

http://www.gardaskoli.is/
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7 Foreldraráð 

7.1 Skilgreining á starfi og verksviði foreldaráðs 

Í 16. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla segir: 

“Við hvern grunnskóla skal starfa foreldraráð og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess.  Í 
foreldraráði sitja þrír foreldrar sem ekki eru starfsmenn skólans.  Foreldrar við grunnskóla velja 
fulltrúa í foreldraráð til tveggja ára í senn.  Foreldraráð fjallar um og gefur umsögn til skólans, 
fylgist með að áætlanir séu kynntar foreldrum, svo og með framkvæmd þeirra.   

Skólastjóri starfar með foreldraráði og veitir því upplýsingar um starfið í skólanum..... „ 

Foreldraráð starfar sjálfstætt en heldur aðalfund í samvinnu við foreldrafélagið. Foreldraráð 

hefur sett sér starfsreglur.  

7.2 Starfsreglur foreldraráðs Garðaskóla: 

1. grein 

Reglur þessar gilda um starfsemi foreldraráðs og samskipti þess við skólastjóra, foreldrafélag, 

fræðsluráð, skólaskrifstofu, samstarfshóp grunnskólanna á svæðinu/Svæðaráð sem og 

landssamtök foreldra. Þær öðlast gildi við undirskrift þar til bærra fulltrúa í foreldraráði. 

Skólastjóri sér um að starfsreglur foreldraráðsins séu kynntar foreldrum, m.a. með birtingu 

þeirra í skólanámskrá og á upplýsingavef skólans. Þar skulu einnig koma fram nöfn, heimilisföng, 

símanúmer og netföng fulltrúa í foreldraráði. Skólastjóri ber jafnframt ábyrgð á að 

Skólaskrifstofu sé tilkynnt um nöfn, heimilisföng og netföng fulltrúa í foreldraráði strax að 

lokinni kosningu þeirra. Formaður sér um að koma þeim upplýsingum til Svæðaráðs foreldra, 

menntamálaráðuneytis  og Heimilis og skóla – landssamtaka foreldra. 

2. grein 

Foreldraráð starfar skv. ákvæðum 16. gr. laga um grunnskóla nr. 66/1995. Í foreldraráði eiga 

sæti þrír aðalfulltrúar og þrír til vara. 

Kjörfundur foreldraráðs skal haldinn á aðalfundi foreldrafélags við lok hvers skólaárs. Þá skulu 

kosnir þrír fulltrúar til setu í foreldraráði til næstu tveggja skólaára og jafnmargir varamenn. Ef 

kostur er skulu varamenn jafnframt sitja fundi foreldraráðs. Kjörnir fulltrúar taka sæti í 

foreldraráði þegar að kjöri loknu. Annað árið skal kjósa tvo aðalfulltrúa og einn varafulltrúa en 

hitt árið skal kjósa einn aðalfulltrúa og tvo varafulltrúa. Kosningarétt hafa 

foreldrar/forráðamenn sem ekki eru starfsmenn viðkomandi skóla. Miðað skal við að fulltrúar í 

foreldraráði eigi barn/börn í skólanum allan kjörtíma sinn. Til kjörfundar skal boðað með a.m.k 

viku fyrirvara. Óska skal eftir tilnefningum til ráðsins tímalega og í síðasta lagi í fundarboði 

aðalfundar. Á fundinum skal foreldraráð gera grein fyrir starfsemi sinni á liðnu starfsári. 

Skýrsla foreldraráðs skal birt á vef skólans. 

Fulltrúar í foreldraráði velja sér formann og skipta með sér verkum (formaður – varformaður – 

ritari - varamenn) á fyrsta fundi ráðsins eftir kosningu hverju sinni og leggja drög að 

starfsáætlun fyrir næsta skólaár. Formaður undirbýr fundi og boðar til þeirra með dagskrá. 

Foreldraráð heldur fundargerðarbók. Fundargerðir skulu sendar skólastjórnendum og 

grunnskólafulltrúa/skólanefnd og birtar á vef foreldraráðs sem vistaður er á heimasíðu skólans.  

3. grein 
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Foreldraráð starfar með skólastjóra að hagsmunum skólans, nemenda og foreldra. Tvisvar á vetri 

skal foreldraráð sitja sameiginlega fundi með kennararáði og nemendaráði sem skólastjóri boðar 

til sbr. 4. mgr. 14 gr. grunnskólalaga. Skólastjóri boðar til þessara funda til að veita upplýsingar 

um skólastarfið og fjalla um málefni þessara ráða. 

Foreldraráð fundar með kennararáði og/eða nemendaráði oftar ef þurfa þykir. 

Í upphafi skólaárs skal foreldraráð í samvinnu við skólastjóra gera áætlun um sameiginlega fundi 

á skólaárinu og skal miðað við að þeir séu a.m.k. fjórir á skólaárinu. Á sameiginlegum fundum 

skólastjóra og foreldraráðs veitir skólastjóri upplýsingar varðandi starfsemina og skólahald 

almennt, breytingar á henni og þróun. 

Foreldraráð afhendir skólastjóra afrit af erindum og umsögnum er varða skólann og skólahald, 

þegar þær eru sendar öðrum aðilum. 

Foreldraráði er látin í té aðstaða og veittur nauðsynlegur aðgangur að skólahúsnæðinu, búnaði og 

skrifstofuþjónustu, s.s. prentun, ljósritun og póstdreifingu eftir því sem frekast er unnt. 

4. grein 

Drög að skólanámskrá næsta vetrar skal tekin til umfjöllunar og umsagnar í apríl ár hvert. 

Foreldraráð getur, ef þörf þykir, boðað skólastjóra og aðra starfsmenn skólans til fundar þar 

sem farið er yfir námskrána, hún skýrð nánar og foreldraráði gefinn kostur á að bera upp 

fyrirspurnir. 

Foreldraráð gefur skriflega umsögn um skólanámskrá og skal hún send skólastjóra, 

fræðslunefnd/skólanefnd og stjórn foreldrafélags eigi síðar en 30 dögum eftir að það fær hana 

til umsagnar.  

Við gerð umsagnar notast foreldraráð við gátlista Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur sem nálgast má 

á:  http://www.grunnskolar.is/fraedslumidstodin.nsf/Files/Gatlisti/$file/gatlisti_2002.pdf 

Með umsögn sinni og athugasemdum getur foreldraráðið sett fram tillögur um breytingar á 

skólahaldi og rekstri skólans og óskað eftir að þær verði teknar til umfjöllunar og afgreiðslu. 

Aðrar áætlanir sem varðar skólahaldið, s.s. skóladagatal, áætlanir um nýtingu fjármagns, áform 

um byggingar, viðhald og aðrar framkvæmdir, búnað skóla og skólaakstur skulu lagðar fyrir 

foreldraráð til umsagnar jafnskjótt og þær verða til. Skólaskrifstofa sendir foreldraráði til 

umsagnar áætlanir sínar í skólamálum áður en ákvarðanir eru teknar. 

5. grein 

Foreldraráð hlutast til um að áætlanir um skólahaldið þ.m.t. skólanámskrá og einnig umsögn 

ráðsins um hana sé kynnt öllum foreldrum, m.a. með því að gæta að því að skólanámskrá sé 

aðgengileg á heimasíðu skólans. Foreldraráðið fylgist með að áætlunum skólanámskrár sé 

framfylgt. 

6. grein 

Foreldraráð í náinni samvinnu við skólastjóra og skólaskrifstofu hlutast til um að kanna með 

faglegum hætti viðhorf og væntingar foreldra varðandi skólahaldið. 
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7. grein 

Foreldraráð starfar í náinni samvinnu við stjórn foreldrafélags skólans og leitast við að tryggja 

gagnkvæma miðlun upplýsinga. Dagskrár og fundargerðir hvors aðila skulu sendar hinum. Æskilegt 

er að einn aðili sé bæði kosinn í foreldraráð og stjórn foreldrafélags til að tryggja samstarf 

þarna á milli. Fulltrúi úr foreldraráði situr fulltrúaráðsfundi foreldrafélagsins. Foreldraráð birtir 

fréttir af starfi sínu í fréttabréfi Garðaskóla og á vef foreldraráðs sem vistaður er á heimasíðu 

skólans. 

8. grein 

Foreldraráð er aðili að samstarfshópi grunnskólanna á svæðinu og situr formaður foreldraráðs 

eða fulltrúi hans fundi svæðaráðs sem fundar einu sinni í mánuði. Foreldraráð tekur þátt í 

samstarfi foreldraráða og foreldrafélaga á landsvísu á vettvangi samtakanna Heimili og skóli og 

tekur þá afstöðu á þeim samstarfsvettvangi sem það telur best þjóna hagsmunum nemenda 

skólans og skólahaldi almennt.  

9. grein 

Foreldraráðsfulltrúum er skylt að gæta trúnaðar varðandi upplýsingar um einstaklinga, nemendur, 

kennara eða aðra sem þeir verða áskynja um í starfi sínu. 

10. grein 

Sé lögum og reglum um grunnskóla eða áætlunum um skólahald ekki framfylgt að mati 

foreldraráðs ber því að tilkynna það til menntamálaráðuneytisins enda hafi ábendingum þess til 

skólastjóra og/eða skóla- og fræðsluráðs ekki verið sinnt. 

Samþykkt á fundi foreldaráðs Garðaskóla 
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7.3 Starfsáætlun foreldraráðs 2006-7 

Maí  Stjórnarskiptafundur. 

Fyrsti fundur nýkjörins foreldraráðs ásamt fráfarandi foreldraráðsfulltrúum. Á fundinum er 

starfsemi foreldraráðs kynnt og gögn afhent nýjum formanni ef um formannskipti er að 

ræða. Fulltrúar skipta með sér verkum. Drög að starfsáætlun næsta vetrar er lögð fram. Að 

loknum fundi sér ritari um að tilkynna breytingu á foreldraráði til allra sem málið varða.  

Ágúst Stjórnarfundur með skólastjóra  

 - Kynning á skólastarfi komandi vetrar.  

      - Fundartímar ákveðnir  

September Stjórnarfundur   

 - Drög að starfsáætlun send í tölvupósti fyrir fund  
 - Starfsáætlun yfirfarin og  samþykkt.  Starfsáætlun sett á vef foreldraráðs.  
 - Farið yfir mál/erindi sem liggja fyrir  

Október Stjórnarfundur með skólastjóra 

 - Staða valgreina 

- Staða matarmál 

- Farið yfir önnur mál/erindi sem liggja fyrir 

Formaður/varaformaður situr fulltrúaráðsfund foreldrafélagsins 

Nóvember Stjórnarfundur  

 - Farið yfir mál/erindi sem liggja fyrir 
Formaður/varaformaður situr fulltrúaráðsfund foreldrafélagsins 

Desember Stjórnarfundur með skólastjóra  

 - Farið yfir mál/erindi sem liggja fyrir 

Janúar Stjórnarfundur 

 - Farið yfir mál/erindi sem liggja fyrir 

Febrúar Stjórnarfundur með skólastjóra 

 - Farið yfir skóladagatal og umsögn send til skólastjóra og skólanefndar 

 - Farið yfir mál/erindi sem liggja fyrir 

 Samráðsfundur með skólastjórnendum, kennararáði, nemendaráði, foreldrafélagi og 
Garðalundi 

Mars Stjórnarfundur 

 - Farið yfir mál/erindi sem liggja 

 - Sjálfsmat skóla  

Apríl                                                   Stjórnarfundur með skólastjóra  

 Farið yfir drög að skólanámskrá 

 Skólastjóri kynnir niðurstöður samræmdra prófa í 10. bekk 
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 Farið yfir mál/erindi sem liggja fyrir 

  Huga að skipan næsta foreldraráðs.  

 Formaður/varaformaður situr fulltrúarráðsfund foreldrafélagsins 

Maí 

Stjórnarfundur 

  - Lokafundur og stjórnarskipti 

 Aðalfundur foreldrafélags – Ársskýrsla foreldraráðs 
 

8 Svæðaráð foreldraráða og foreldrafélaga í Garðabæ  

Svæðaráð er samstarfsvettvangur foreldraráða og foreldrafélaga og málsvari foreldra 

grunnskólanemenda í bænum/sveitarfélaginu. Í Svæðaráði foreldra sitja formenn foreldraráða 

og formenn foreldrafélaga í grunnskólum Garðabæjar sem og fulltrúi foreldra í 

fræðsluráði/skólanefnd.  

Svæðaráð heldur fundi í hverjum mánuði skólaársins. Svæðaráðið vinnur að sameiginlegum 

málefnum skólanna og gefur umsagnir um ýmis mál er varða skóla- og fjölskyldumál. Samstarfið 

gerir formönnum og skólanefndarfulltrúa kleift að vera í nánu sambandi og fylgjast með því 

helsta sem fer fram í grunnskólum bæjarfélagsins.  

Foreldraráð skólanna skipta með sér að skipa áheyrnarfulltrúa foreldra í fræðsluráð/skólanefnd 

til tveggja ára í senn. Fulltrúi í fræðsluráði/skólanefnd er jafnframt formaður Svæðaráðs og 

formaður foreldrafélags þess skóla, ritari svæðaráðs.  

Fulltrúi foreldra situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt sbr. 4. og 7. málsgrein 13. 

greinar grunnskólalaga. Hann fylgir eftir erindum frá foreldraráðum grunnskólanna og miðlar 

upplýsingum til fulltrúa í svæðaráði um þau mál sem tekin eru fyrir í fræðslráði/skólanefnd. 

Svæðaráð virkar einnig sem umsagnaraðili foreldra grunnskólabarna í bæjarfélaginu.  

Svæðaráð tilnefnir fulltrúa í fulltrúaráð Heimilis og skóla. 
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9 Upplýsingar um símanúmer og netföng 

9.1 Foreldrafélag Garðaskóla 2006-2007 

Nafn Titill   Netfang 

Soffía Pálsdóttir Formaður   soffia.palsdottir@reykjavik.is  

Þorsteinn Þorbergsson Varaformaður   steini@landsbanki.is  

Brynjar Bragason Gjaldkeri   brynjar@rts.is  

Bryndís Þóra Jónsdóttir Ritari   issa@btnet.is  

Anna M. Guðmundsdóttir Meðstjórnandi   annaogasi@simnet.is  

 

9.2 Foreldraráð Garðaskóla 2006-2007  foreldrarad@gardaskoli.is 

Nafn Titill   Netfang 

Jón Bæring Hauksson Formaður   nonni@maritech.is  

Anna Magnea Hreinsdóttir Varaformaður   annah@gardabaer.is  

Helena Guðmundsdóttir Ritari   helenag02@ru.is  

Friðrik Guðmundsson Varamaður   fridrik@marel.is  

Guðrún Rósa Sigurðardóttir Varamaður   gudrun.rosa@simnet.is  

Sigríður G. Guðmundsdóttir Varamaður   sigridur.gudmundsdottir@alft
anesskoli.is  

Leitarstarf Garðalundar: 820 8571 

Lögreglan Hafnarfirði: 525 3300 

9.3 Bekkjarfulltrúar Garðaskóla 2006-2007 

Bekkur Foreldrar Nemendur Heimili  Netfang 

8.ES Kolbeinn Normann Dagfinnur Ari Normann Ægisgrund 8  normann@simnet.is  

 Guðjón Snær Steinþórsson Guðrún Hrefna Guðjónsdóttir Ásbúð 7  gudjons@hugvit.is  

 Þóra Elín Guðjónsdóttir Jón Þór Backman Ásbúð 71  thora@heilbrigdiseftirlit.is  

8.KS Kristin Helga  Gunnarsdótir Erla Guðný Helgadóttir Einilundur 8  dinna@mmedia.is  

 Rósa Berglind Arnardóttir Karen Ósk Kristjánsdóttir Hrísmóar 7  rosab@xnet.is  

 Eyþór Sigfússon Óskar Örn Eyþórsson Langamýri 26  eythors@alcan.is  

8.MB Íris Aðalsteinsdóttir Hróbjartur Böðvarsson Lindarflöt 9  is@signature.is  

 Sigríður Guðmundsdóttir Ólafur Örn Jóhannsson Blikanes 13  sirryg@centrum.is  

 Hlöðver Hlöðversson Hekla Kolka Hlöðversdóttir Kjarrmóar 24  hlodver@rp.is  

http://www.mentor.is/kennari.asp?id=4702830179&kid=0906442709
mailto:soffia.palsdottir@reykjavik.is
http://www.mentor.is/kennari.asp?id=4702830179&kid=2205604579
mailto:steini@landsbanki.is
mailto:brynjar@rts.is
mailto:issa@btnet.is
mailto:annaogasi@simnet.is
mailto:nonni@maritech.is
mailto:annah@gardabaer.is
mailto:helenag02@ru.is
mailto:fridrik@marel.is
mailto:gudrun.rosa@simnet.is
mailto:sigridur.gudmundsdottir@alftanesskoli.is
mailto:sigridur.gudmundsdottir@alftanesskoli.is
mailto:normann@simnet.is
mailto:gudjons@hugvit.is
mailto:thora@heilbrigdiseftirlit.is
mailto:dinna@mmedia.is
mailto:rosab@xnet.is
mailto:eythors@alcan.is
mailto:is@signature.is
mailto:sirryg@centrum.is
mailto:hlodverh@rp.is
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Bekkur Foreldrar Nemendur Heimili  Netfang 

8.PS Ágústa Björnsdóttir Ari Pétursson Mávanes 2  agusta@hp2000.is  

 Baldur Ólafur Svavarsson Brynjar Darri Baldursson Hlíðarbyggð 14  baldur@ui.is  

 Katrín Halldórsdóttir Hildur Holgersdóttir Einilundur 7  katrinhalldors@simnet.is  

8.SR Silja Gunnarsdóttir Stefán Atli Rúnarsson Hólaberg 40  siljag05@hradbraut.is  

 Freyja Bergsveinsdóttir Egill Guðlaugsson Þernunes 9  freyjab@simnet.is  

 Óli Svavar Hallgrímsson Kristófer Björn Ólason Víðiás 8  osh@isl.is  

8.ÞJ Elín Hoe Hinriksdóttr Dagur Hoe Sigurjónsson Melás 12  kelin@vortex.is 

  Hjalti Þór Kristjánsson Rakel María Hannesdóttir Aratún 24  mariahan@landspitali.is  

 Þórdís Thorlacius Íris Hauksdóttir Langamýri 26  tolly@hedinn.is  

9.BB Ragný Þóra Guðjohnsen Jón Magnús Jóhannesson Steinás 13  ragny@simnet.is  

      

 Bergljót Vilhjálmsdóttir Svanhildur Halla Haraldsdóttir Lækjarás 4  bergljotv@hofsstadaskoli.is  

9.GE Sigrún Magnúsdóttir Borgrún Alda Sigurðardóttir Arnarás 16   

 Unnur Jóhannsdóttir Birna Guðmundsdóttir Hofslundur 16  gudstefans@simnet.is  

 Hlynur Sigurðarson Artnfríður Tanja Hlynsdóttir Hrísmóar 6  acero@internet.is 

9.HV Hulda Jóhannesdóttir Anna Guðrún Einarsdóttir Sunnuflöt 20  huldajoh@simnet.is  

 Hrefna Steinþórsdóttir Jón Pétur Þorsteinsson Haukanes 15  hrefna49@hotmail.com  

 Anna Margrét Halldórsdóttir Valdís Blöndal Ragnarsdóttir Kríunes 14  annamar@islandia.is  

9.IW Stella Sharon Kierman Hrefna Marín Sigurðardóttir Súlunes 7  kiernan@simnet.is  

 Þórey Björg Gunnarsdóttir Trausti Rúnar Guðbjartsson Marargrund 10  eyjabg@hotmail.com  

 Ýr Sigurðardóttir Urður Jónsdóttir Sunnuflöt 39  yrsig@msn.com  

9.MT Jón Hörður Jónsson Ragnar Már Jónsson Langamýri 15  jonh@simnet.is 

 Ragnar  Marteinsson Guðjón Ragnarsson Langamýri 5  ragnar@stako.se  

 Halldóra Halldórsdóttir Friðrik J’osef Viðarsson Smáraflöt 9   

 9.RE Þorsteinn Þorbergsson Þorgrímur Þorsteinsson Ásbúð 3  steini@landsbanki.is  

 Gerður Jóelsdóttir Matthías Davíðsson Hörgatún 25  gerdur@fjarvakur.is  

 Ingilaug Einarsdóttir Jóhanna Jóhannsdóttir Stekkjarflöt 25  ingilaug@visir.is  

9.SSH Guðrún Rósa Sigurðardóttir  Eydís Anna Martinsdóttir Hlíðarbyggð 43  gudrun.rosa@simnet.is  

 Sigríður Einarsdóttir Birna Dís Ólafsdóttir Löngumýri 59  sigridure@flugfelag.is  

 Jóhanna K. Guðmundsdóttir Kristín Thelma Hafsteinsd. Krókamýri 60  k60@simnet.is  

10.AR Kristján Þorsteinsson Helgi Krisjánsson Hæðarbyggð 4  kth@marel.is  

mailto:agusta@hp2000.is
mailto:baldur@ui.is
mailto:katrinhalldors@simnet.is
mailto:siljag05@hradbraut.is
mailto:freyjab@simnet.is
mailto:osh@isl.is
mailto:kelin@vortex.is
mailto:mariahan@landspitali.is
mailto:tolly@hedinn.is
mailto:ragny@simnet.is
mailto:bergljotv@hofsstadaskoli.is
mailto:gudstefans@simnet.is
mailto:acero@internet.is
mailto:huldajoh@simnet.is
mailto:hrefna49@hotmail.com
mailto:annamar@islandia.is
mailto:kiernan@simnet.is
mailto:eyjabg@hotmail.com
mailto:yrsig@msn.com
mailto:jonh@simnet.is
mailto:ragnar@stako.se
mailto:steini@landsbanki.is
mailto:gerdur@fjarvakur.is
mailto:ingilaug@visir.is
mailto:gudrun.rosa@simnet.is
mailto:sigridure@flugfelag.is
mailto:k60@simnet.is
mailto:kth@marel.is
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Bekkur Foreldrar Nemendur Heimili  Netfang 

 Ásta Krtistín Valgarðsdóttir Edda Guðrún Gísladóttir Blómahæð 6  astakval@hotmail.com  

 Helena Guðmundsdóttir Guðmundur F. Böðvarsson Lækjarás 3  helenag02@ru.is  

10.GU Einar Sveinbjörnsson Þorkell Sveinbjörnsson Eikarás 8  einar.sveinbjornsson@umhverfisradune
yti.is  

 Brynjar Bragason Baldur Brynjarsson Eyktarhæð 8  brynjar@rts.is  

 Magnús Einarsson Ísak Richter Magnússon Móaflöt 33  magnus@SAA.is  

10.HT   Ágústa Arna Grétarsdóttir Benedikt Jónsson Hæðarbyggð 23  agusta.arna@simnet.is 

 Sigríður Finnbjörnsdóttir    sigga54@internet.is 

      

10.SG Guðrún Garðarsdóttir Svava Egilsdóttir Ásbúð 85  gilligan@visir.is  

 Unndís Ólafsdóttir Daníel Hansson Garðaflöt 27  unndis@simnet.is  

 Þórarinn Ingólfsson Rósamunda Þórarinsdóttir Markarflöt 26  thorarinni@internet.is  

10.SÞ Anna María Ragnvaldsdóttir Tómas Ísdal Stekkjarflöt 11  anna@prentmet.is  

 Charlotta Gústaf Axel Þorvaldsson   thorchar@simnet.is  

 Ásdís Geirsdóttir Birkir Svan Ólafsson Hrísmóar 2b  asdisgeirs@internet.is  

10.ÝÞ Marinó Pálmason Marinó Marinósson Skrúðás 1  marino@drattarbilar.is  

 Jón Ragnarsson Jón Ragnar Jónsson Lerkiás 6  jon@sp.is  

 Sveinn Símonarson Baldur Arge Sveinsson Goðatún 28  svsi@hekla.is  

 

mailto:astakval@hotmail.com
mailto:helenag02@ru.is
mailto:einar.sveinbjornsson@umhverfisraduneyti.is
mailto:einar.sveinbjornsson@umhverfisraduneyti.is
mailto:brynjar@rts.is
mailto:magnus@SAA.is
mailto:agusta.arna@simnet.is
mailto:sigga54@internet.is
mailto:gilligan@visir.is
mailto:unndis@simnet.is
mailto:thorarinni@internet.is
mailto:anna@prentmet.is
mailto:gunnahauks@visir.is
mailto:asdisgeirs@internet.is
mailto:marino@drattarbilar.is
mailto:jon@sp.is
mailto:svsi@hekla.is
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9.4 Símanúmer og netföng skóla og stofnana 

9.4.1 Garðaskóli www.gardaskoli.is  Sími: 590 2500 

Titill Nafn Símanúmer/netfang 

Skólastjóri Ragnar Gíslason ragnar@gardaskoli.is   

Aðstoðarskólastjóri Þröstur Guðmundsson throstur@gardaskoli.is   

Formaður nemendaráðs   

Umsjónarmaður Vefs Guðrún B. Egilsdóttir guðrun@gardaskoli.is 

Fulltrúi í Svæðaráði   

Námsráðgjafi Ásta Gunnarsdóttir astag@gardaskoli.is  

Stoðþjónusta   

Húsvörður   

9.4.2 Félagsmiðstöðin Garðalundur www.gardalundur.is  

Titill Nafn Símanúmer/netfang 

Forstöðumaður Gunnar Richardson gunnarrich@gardabaer.is  

Starfsmaður    

9.4.3 Flataskóli  www.flataskoli.is  

Titill Nafn Símanúmer/netfang 

Skólastjóri Sigurveig Sæmundsdóttir sigurveig@flataskoli.is  

Aðstoðarskólastjóri Helga María Guðmundsdóttir helgam@flataskoli.is  

Formaður foreldrafélagsins Ásgerður Guðmundsdóttir asgerdur@lifogheilsa.is 

Formaður foreldraráðs Ásdís Björnsdóttir asdibjo@hi.is    

9.4.4 Hofsstaðaskóli www.hofsstadaskoli.is  

Titill Nafn Símanúmer/netfang 

Skólastjóri  Hilmar Ingólfsson hilmari@hofsstadaskoli.is  

Aðstoðarskólastjóri Sigurlín Sveinbjarnardóttir sigurlin@hofsstadaskoli.is  

Formaður foreldrafélagsins Kristbjörg Ágústsdóttir ka@fjolsvidur.is  

Formaður foreldraráðs Steinunn Bergmann Steinunn.bergmann@reykjavik.is 

9.4.5 Sjálandsskóli www.sjalandsskoli.is  

Titill Nafn Símanúmer/netfang 

Skólastjóri  Helgi Grímsson helgi@sjalandsskoli.is  

Aðstoðarskólastjóri Ólöf S. Sigurðardóttir olofs@sjalandsskoli.is  

Formaður foreldrafélagsins Þóroddur Bjarnason thoroddur@hugvit.is  

Formaður foreldraráðs Ragný Þóra Guðjohnsen ragny@simnet.is  

http://www.gardaskoli.is/
mailto:ragnar@gardaskoli.is
mailto:throstur@gardaskoli.is
mailto:gu�run@gardaskoli.is
mailto:astag@gardaskoli.is
http://www.gardalundur.is/
mailto:gunnarrich@gardabaer.is
http://www.flataskoli.is/
http://www.mentor.is/kennari.asp?id=4702830179&kid=0906442709
mailto:sigurveig@flataskoli.is
http://www.mentor.is/kennari.asp?id=4702830179&kid=2205604579
mailto:helgam@flataskoli.is
mailto:asgerdur@lifogheilsa.is
mailto:asdibjo@hi.is
http://www.hofsstadaskoli.is/
mailto:hilmari@hofsstadaskoli.is
mailto:sigurlin@hofsstadaskoli.is
mailto:ka@fjolsvidur.is
mailto:Steinunn.bergmann@reykjavik.is
http://www.sjalandsskoli.is/
mailto:helgi@sjalandsskoli.is
mailto:olofs@sjalandsskoli.is
mailto:thoroddur@hugvit.is
mailto:ragny@simnet.is
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9.4.6 Barnaskóli Hjallastefnunnar www.hjalli.is  

Titill Nafn Símanúmer/netfang 

Skólastjóri  Þorgerður Anna Arnardóttir thaa@hjalli.is  

Aðstoðarskólastjóri   

Formaður foreldrafélagsins Elín Þórhallsdóttir ellatolla@hotmail.com  

Formaður foreldraráðs   

9.4.7 Svæðaráð foreldrafélaga í Garðabæ 

Titill Nafn Símanúmer/netfang 

Formaður/fulltrúi í skólanefnd Jens G. Einarsson jens@bedco.is  

Varaformaður Steinunn Bergmann Steinunn.bergmann@reykjavik.is 

Meðstjórnandi   

Meðstjórnandi Ásdís Björnsdóttir asdibjo@hi.is 

Meðstjórnandi Soffía Pálsdóttir soffia.palsdottir@reykjavik.is 

Meðstjórnandi Jón Bæring Hauksson nonni@maritech.is 

Meðstjórnandi Kristbjörg Ágústsdóttir ka@fjolsvidur.is 

Meðstjórnandi Ragný Þóra Guðjohnsen ragny@simnet.is 

9.4.8 Garðabær www.garðabaer.is  S. 525 8500 

Titill Nafn Símanúmer/netfang 

Bæjarstjóri Gunnar Einarsson gunnar@gardabaer.is  

Formaður bæjarráðs Erling Ásgeirsson  

Forseti Bæjarstjórnar Páll Hilmarsson  

Forstöðumaður fræðslusviðs   

Grunnskólafulltrúi Oddný Eyjólfsdóttir oddnye@gardabaer.is 

Formaður skólanefndar   

Forvarnarfulltrúi Gunnar Richardsson gunnarrich@gardabaer.is  

 

http://www.hjalli.is/
mailto:thaa@hjalli.is
mailto:ellatolla@hotmail.com
mailto:jens@bedco.is
mailto:Steinunn.bergmann@reykjavik.is
mailto:asdibjo@hi.is
http://www.mentor.is/kennari.asp?id=4702830179&kid=0906442709
mailto:Soffia.palsdottir@reykjavik.is
mailto:nonni@maritech.is
mailto:ka@fjolsvidur.is
mailto:ragny@simnet.is
http://www.gar�abaer.is/
mailto:gunnar@gardabaer.is
mailto:oddnye@gardabaer.is
mailto:gunnarrich@gardabaer.is
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10 Viðaukar 

10.1 Samskiptaleiðir foreldra við skólann 

Foreldrafulltrúar, vita foreldrar í ykkar skóla hvert á að leita? 

Foreldrar og forrráðamenn geta alltaf leitað til aðila innan skólans bæði til að fá upplýsingar sem og til að 

veita upplýsingar um sitt barn. Mikilvægt er að foreldrar hafi samband ef þeir hafa áhyggjur af einhverju 

varðandi barnið og eins ef foreldri hefur áhuga á að fá upplýsingar eða ræða um eitthvert tiltekið mál. 

Gagnkvæm upplýsingamiðlum er nauðsynleg til að traust skapist á milli heimila og skóla. Mikilvægt er að 

foreldrar láti skóla vita af breyttum högum barns,  veikindum í fjölskyldu þess eða hvað eina er getur haft 

áhrif á líðan eða hegðun barnsins. Viti kennari um breyttar aðstæður barns á hann auðveldara með að mæta 

þörfum þess. 

Ef foreldrar eru óánægðir með eitthvað í skólanum er mikilvægt að þeir fari í skólann og ræði málið. Gæta 

þarf vel að því að óánægja foreldra sé ekki rædd fyrir framan börnin þar sem það geti skapað hjá þeim 

vanlíðan, óöryggi eða neikvæðni í garð skólans. Einnig er gott að temja sér að hafa regluleg samskipti við 

umsjónarkennara og ræða meðal annars um það sem vel er gert. 

Hvert á að leita? 

Best er að byrja á að tala við umsjónarkennara eða viðkomandi faggreinakennara ef um ákveðna námsgrein 

er að ræða. Ef foreldrar eru enn ósáttir má ræða við sérkennara ef um námstengdan vanda er að ræða 

annars er hægt að tala við deildarstjóra ef slíkur stjórnandi starfar við skólann. Ef málið snýst um líðan 

barnsins í skólanum eða námsvanda má einnig leita til námsráðgjafa ef hann er fyrir hendi. 

Ef foreldrar eru ósáttir við hvernig kennari, deildarstjóri eða námsráðgjafi vinnur með málið þá geta 

foreldrar snúið sér til aðstoðarskólastjóra eða skólastjóra.  

Skólastjóri sem og aðrir starfsmenn skólans geta vísað málinu til nemendaverndarráðs sem tekur þá 

ákvörðun um það í hvernig ferli málið skal fara og hvort eigi að vísa því áfram til sálfræðings skólans. 

Foreldrar geta einnig leitað beint til sálfræðingsins til að fá upplýsingar og ráðgjöf en æskilegt er að það sé 

gert í samráði við kennara. 

Hafi verið leitað allra leiða innan skólans, án þess að niðurstaða hafi fengist að mati foreldra geta þeir leitað 

til grunnskólafulltrúa/fræðsluskrifstofu og síðan skólanefndar. 

Í Reykjavík starfar sérstakur ráðgjafi um samskipti heimili og skóla sem sinnir ráðgjöf og tengslum milli 

foreldra og skóla.  

10.2 Almennt um samstarf heimila og skóla 

Komið hefur fram í rannsóknum að samstarf foreldra og skóla hefur alltaf jákvæð áhrif á skólastarf. 

Aukinn áhugi skólans á námsgengi nemenda sinna auk stuðnings frá foreldrum skilar sér meðal annars í betri 

líðan nemenda sem og bættri námsframmistöðu¹. Það er því til mikils að vinna.  

Samskipti við skóla geta verið margvísleg en samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, trausti, 

samábyrgð og gagnkvæmu upplýsingaflæði.  Eðlilegt er að samskiptin einkennist af ákveðinni verkaskiptingu 

þar sem samkomulag er um verkefni og skyldur foreldra, nemenda og kennara.  Flóknari þættir eins og vald, 

traust og ábyrgð tengjast þessum samskiptum og koma meðal annars fram í því hvort foreldrum er treyst til 

að annast ákveðna þætti menntunar eða gefst kostur á að hafa áhrif á skólastarfið¹ 

Rannsóknir á samskiptum heimila og skóla á öllum skólastigum hafa sýnt að hægt er að byggja upp samfélög 

sem láta sér annt um ungu kynslóðina, skólar geti virkjað nær alla foreldra til þátttöku og flest allir 

foreldrar, nemendur og kennarar telji að samvinna sé mikilvæg upp á stuðning við nemendur. Kannanir 

síðustu ára hafa sýnt að hægt er að bæta námsárangur nemenda með því að fá foreldra til að styðja við nám 

þeirra og þá skiptir ekki máli hvaða menntun, tekjur eða þjóðfélagslega stöðu foreldrarnir hafa.² 
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Samstarfið á að snúast fyrst og fremst um hvern einstakan nemanda, nám hans og velferð. Einnig þarf að 

leggja áherslu á samstarf innan hvers bekkjar því bekkjarandi skiptir nemendur miklu máli. Skólabragurinn 

skiptir einnig miklu máli upp á það hvernig skólastarfið gengur og byggist hann mjög mikið á góðu samstarfi 

foreldra og virkri þátttöku foreldra í skólastarfinu á margvíslegum sviðum.  

Fræðimenn hafa bent á að hver skóli þurfi að móta samstarf sem henti umhverfi hans þannig að það mæti 

þörfum nemenda skólans, áhuga þeirra, getu og aldri. Þeir telja að samt séu til staðar á öllum skólastigum 

ákveðnir sameiginlegir þættir.  Joyce L Epstein (1995) telur að þessir sameiginlegu þættir séu sex talsins 

og að hver þeirra feli í sér margar ólíkar gerðir samskipta og viðfangsefna sem skólinn þarf að leysa til að ná 

að virkja alla foreldra. Hver þáttur hefur einnig mismunandi áhrif á nemendur, foreldra, kennara og 

andrúmsloft skóla.  Flokkarnir eru: 

Uppeldi  - Að skólinn fylgist með líkamlegum og andlegum þörfum nemenda, félagslegri hæfni, aga, 

sjálfsmati, öryggiskennd, sem og að barnið fái nærringaríkt fæði og nægan svefn. Skólinn hefur það 

hlutverk að fræða foreldra um þarfir barnanna og mikilvægt er að samstaða ríki milli skólans og 

foreldrahópsins um megingildi þessara þátta.  

 
Samskipti – Felst í gagnkvæmri upplýsingamiðlun milli heimila og skóla. Skólinn þarf að huga að leiðum til 

þess að virkja alla foreldra til þátttöku á foreldrafundum og öðrum skólatengdum atburðum. Mikilvægt er 

að nýta fjölbreyttar aðferðir til að miðla upplýsingum og gæta þess að skilaboðin séu auðlesin og vönduð auk 

þess að koma á opnu tvíhliða samskiptaferli milli skóla og heimila. Gera þarf foreldrum kleift og hvetja þá til 

að miðla til skólans mikilvægum bakgrunnsupplýsingum um nemandann sem og upplýsingum um breyttar 

aðstæður nemenda eða áföll sem hann verður fyrir – t.d. andlát í fjölskyldunni.   

 
Sjálfboðastarf - Felst einkum í að fá foreldra til starfa sem sjálfboðaliða. Gera þarf sveigjanlega dagskrá 

fyrir sjálfboðaliða þannig að útivinnandi foreldrar geti einnig tekið þátt. Foreldrar geta verið virkir á 

margvíslegan hátt, t.d. tekið þátt í bekkjarferðum, skólaskemmtunum, aðstoðað inni í bekk, kynnt störf sín 

eða áhugamál og þannig miðlað af sinni sérfræðiþekkingu. 

 
Heimavinna - Felst í að skipuleggja reglulega heimavinnu sem ræða á heima, samstilla fjölskyldutengda 

heimavinnu milli mismunandi kennara og fá foreldra og nemendur til að taka þátt í mikilvægum ákvörðunum 

er tengjast breytingum á námsefni. Einnig á skólinn að fræða foreldra um mikilvægi heimanáms, aðferðir til 

að aðstoða börn sín við heimanám og námstækni. 

 
Ákvarðanataka – Að fá fulltrúa foreldra og nemenda til að vera þátttakendur í ákvarðanatöku og þjálfa 

foreldra í að miðla upplýsingum til annarra foreldra.  Skólinn/foreldrafélagið getur boðið foreldrum upp á 

ýmis námskeið sem styrkja foreldra og örva til þess að taka þátt í foreldrafélagi eða foreldraráði. 

 
Samvinna við samfélagið – Mikilvægt er að tengja skólann ýmsum félagasamtökum, stofnunum og 

fyrirtækjum í grenndarsamfélaginu. Nemendur þurfa að kynnast framboði á tómstundastarfi, 

þjónustustofnunum og fyrirtækjum meðal annars til að fá betri skilning á því samfélagi sem þeir búa í. 

Einnig þarf samfélagið að vera meðvitað um það starf sem á sér stað innan skólans því eins og máltæki segir: 

„Það þarf heilt þorp til að ala upp barn”. Skólinn þarf þess utan að upplýsa fjölskyldur um námskeið og 

þjónustu sem eru í boði og geta nýst nemendum sem og foreldrum, ganga úr skugga um að allir hafi jafnan 

aðgang að þjónustu og samþætta barna- og fjölskylduþjónustu við menntun.  

 

Epstein segir að flokkunarkerfi hennar minni fólk á að öll samskipti heimila og skóla hafi ekki þau áhrif að 

bæta námsárangur heldur séu sum samskipti líklegri til að bæta til dæmis viðhorf og hegðun nemenda.  Ólík 

samskipti heimila og skóla hafa líka mismunandi áhrif á foreldra og kennara.  Foreldrar geta til dæmis 

fengið þjálfun í ákvarðanatöku og einnig orðið öruggari uppalendur.  Kennarar geta meðal annars öðlast meiri 

hæfni í að eiga samskipti við foreldra, geta átt auðveldara með að skilja fjölskyldur, nálgast heimavinnu á 

ólíkan hátt auk þess að samskipti þeirra við fjölskyldur og samfélagið aukast.  Þessar sex gerðir 

foreldrasamstarfs geta að hennar mati verið leiðarljós við þróun foreldrasamstarfs.  Útkoman fyrir 

nemendur, foreldra og kennara fer eftir því hvaða þættir eru teknir inn og hver gæði samstarfsins eru. 

Sjá nánar http://www.csos.jhu.edu/p2000/default.htm 
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¹ Epstein, J.L. 1995. School, Family and Community Partnerships. A Handbook for Action. California. Corwin 

Press, Inc. ; Hickman o.fl. 1995. Hig school Parent Involvement: Relationship with Achievement, Grade level, 

SES, and Gender. Journal of Research and Development in Education, 28,3:125-134; Wang o.fl. 1990. What 

Influences Learning? A Content Analysis of Review Literature. The Journal of Educational Research, 
84,1:30-43. 

² Bloom, B.S. 1986. The home environmet and school learning. The Study Group on the National Assessment 

of Student Achievement. The nation´s report card 

10.3 Foreldrasamningar 

Foreldrasamningar eru upphaflega hugsaðir til forvarnar þar sem foreldrar leggja áherslu á að 

unglingar þeirra öðlist heilbrigð viðhorf til áfengis. Reynslan hefur sýnt að foreldra yngri barna 

eru ekki síður áhugasamir um að gera með sér foreldrasamning þar sem tilgangurinn er að 

samræma reglur og viðmið innan bekkjarins.  

Stjórn foreldrafélagsins aðstoðar bekkjarfulltrúa við framkvæmd foreldrasamninga ef þörf er 

á. Bekkjarfulltrúar geta nálgast hjá FFG foreldrasamningana og þau gögn sem þeim fylgja m.a. 

leiðbeiningar um fyrirlögn.  


