
Samstarf foreldra og skóla  

Samstarf foreldra og skóla er mikilvæg undirstaða farsæls skólastarfs. Samstarfið er margs 

konar. Foreldrar eru alltaf velkomnir í skólann. Þeir geta hvenær sem er, í samráði við kennara 

komið og fylgst með námi barna sinna. Hér eru settir fram helstu þættir í samstarfi foreldra og 

skóla. 

 

Samstarf um hvern einstakan nemanda 

Verkefni Markmið Tími 

Viðtalsdagur Foreldrar og nemandi hitta nýjan umsjónarkennara og 
aðra kennara ef óskað er. 

Á skólasetningardag eða 
daginn fyrir. 

 
Samráðsfundir / 
Námsviðtalsfundir  

Að deila upplýsingum, eiga samræður og taka 
sameiginlegar ákvarðanir varðandi skólagöngu 
barnsins. 

Í ágúst, október, janúar 
og eftir þörfum. 

Mentor  

 

Að upplýsa foreldra um nám og starf barnsins. Vikulega og/eða eftir 
þörfum. 

Leiðsagnarmat foreldra 
og nemenda. 

 

Gefa nemendum, með aðstoð foreldra, tækifæri á 
sjálfsmati um þá þætti sem liggja til grundvallar hverju 
sinni. 

Október og janúar 

Heimanám  Að gefa foreldrum tækifæri til að eiga virka hlutdeild í 
námi barsins. 

Daglega eða eftir því 
sem við á. 

Heimalestur  Foreldrar sjái til þess að börn þeirra lesi heima á 
hverjum degi. 

Heimalestur alla daga 
vikunnar. 

Heimaverkefni 
fjölskyldunnar 

Að gefa foreldrum tækifæri til að eiga virka hlutdeild í 
námi barnsins. 

Einu sinni á önn. 

Þemaverkefni  

 

 

Að gefa foreldrum hlutdeild í námi barnsins með því 
að foreldrar taki þátt í undirbúningi, framkvæmd og 
kynningu. 

Að minnsta kosti einu 
sinni á önn eða eins og 
efni standa til. 

Hrós í Mentor 

Félagslegt hrós 

Að leggja áherslu á styrkleika barnsins. 

Að efla traust í samstarfinu við barnið. 

 

Eins og efni standa til. 

Samstarf um bekkinn 

Verkefni Markmið Tími 

Skólasetning  Foreldrar fylgja börnum sínum á skólasetningu og hitta 
umsjónarkennara. 

Í lok ágúst 

Skóla- og 
námskynningar. 

 

 

Upplýsa foreldra um nám og kennslu á komandi 
skólaári. 

Að efla samstarf og sameiginlega ábyrgð foreldra og 
skólans. 

September 



Bekkjarfulltrúar 

 
Samstarf foreldra utan 
skólatíma 

Eflir samstarf foreldra og hvetur þá til að taka virkan 
þátt í að byggja upp góðan bekkjarbrag og góð  tengsl 
nemenda utan sem innan skóla.  

Óskað eftir 
bekkjarfulltrúum á 
skólakynningarfundi í 
september. 

Skólafærninámskeið 
fyrir foreldra nemenda í 
1. bekk. 

Kynna fyrir foreldrum skólastarfið og hvað væntingar 
skólinn gerir um stuðning foreldra við nám barna 
þeirra. 

September 

Kaffispjall Að gefa foreldrum í öllum bekkjum tækifæri til að 
hittast óformlega með skólastjórnendum og ræða 
skólastarfið. 

Að efla gagnkvæmt traust og virðingu milli þessar 
aðila. 

Október/nóvember og 
febrúar/mars. 

Þemakynningar Foreldrum boðið að koma á kynningu í tengslum við 
þemaverkefni. 

Einu sinni á önn. 

Vikupóstur Að upplýsa foreldra um starf bekkjarins og hvað er 
framundna hverju sinni.  

Vikulega. 

Óvæntar heimsóknir 
foreldra 

Foreldrar koma óvænt í heimsókn í bekkinn með 
veitingar fyrir nemendur. 

Einu sinni á ári.  

Skipulagðar heimsóknir 
foreldra 

Foreldra koma og kynna störf sín eða áhugamál fyrir 
nemendum. 

Einu sinni á ári. 

Vettvangsferðir Foreldrar hvattir til að taka þátt í vettvangsferðum 
með sínum börnum. 

Þátttaka foreldra í vettvangsferðum eykur skilning 
þeirra á skólastarfinu og gefur þeim tækifæri til að 
fylgjast með barni sínu í nýjum aðstæðum. 

Allt skólaárið eftir því 
sem við á. 

Ferðir í skólabúðir Að gefa foreldrum tækifæri til að taka þátt í að 
undirbúa ferðir nemenda í 7. bekk á Reyki og 9. 
bekkinga að Laugum. 

Foreldrar og nemendur sjá um fjáröflun fyrir þessar 
ferðir. 

Einu sinni á ári. 

Helgileikur Foreldrum nemenda í 6.-7. bekk boðið að koma og 
fylgjast með flutningi helgileiks nemenda fyrir jólin. 

Desember 

Útskriftarferð 10. 
bekkjar 

Allir foreldrar og nemendur í 10. bekk vinna saman að 
skipulagningu og framkvæmd ferðarinnar í samráði við 
stigstjóra. 

Maí 

Samstarf um skólann 

Verkefni Markmið Tími 

Skólaráð 
Samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins 
um skólahald. 

Einu sinni í mánuði á 
skólaárinu. 

Fundur stjórnar 
foreldrafélags skólans 
með bekkjarfulltrúum 

Kynning á starfi foreldrafélagsins og hlutverki 
bekkjarfulltrúa. 

September 



Efling skólabrags með virkri þátttöku foreldra. 

Lestrarsprettur  Lestrarsprettur í öllum aldurshópum. 

Markmiðið með lestrarspretti er m.a. að auka lesfærni 

og ná fram jákvæðum viðhorfum til lestrar, kveikja 

áhuga á lestri, efla lesskilning og orðaforða og fá 

nemendur til að lesa ákveðinn tíma á dag. 

Eftir jól  

 

Tankadagurinn Fræðsla fyrir nemendur um tankana, hlutverk þeirra 
og tengsl við umhverfið. 

Foreldrar hvattir til að mæta og taka þátt. 

Október 

Ljóða- og 
smásagnasamkeppni 

Að efla ritun meðal nemenda og gefa foreldrum 
tækifæri til að styðja börn sín við verkefnið. 
Í október er einnig haldin lestrarhátíð í Reykjavík 
Bókmenntaborg UNESKO sem áhugavert er fyrir 

fjölskyldur að taka þátt í.  

Október og lýkur á 
verðlaunahátíð á Degi 
íslenskrar tungu 16. 
nóvember. 

Jólaföndur Efling skólabrags með virkri þátttöku foreldra og 
foreldrafélags skólans. 

Nemendur í 9. bekk sjá um kaffisölu í fjáröflun fyrir 
Laugaferð. 

Desember 

Upplestrarkeppni Að efla áhuga nemenda á lestri með stuðningi 
foreldra. 

Nemendur í 7. bekk taki þátt í Upplestrarkeppninni. 

Janúar – febrúar 

Menningarmót í 2., 5. 
og 9. bekk. 

Á menningarmótum fá nemendur, foreldrar og 
starfsfólk tækifæri til að hittast og kynna menningu 
sína og áhugamál í hvetjandi umhverfi og á lifandi 
hátt. 

Febrúar 

Öskudagsgleði Að skipuleggja skemmtun þar sem allir nemendur 
skólans vinna saman og eldri nemendur aðstoða þá 
yngri. 

Foreldrar hvattir til að mæta og taka þátt. 

Febrúar 

Aðalfundur 
foreldrafélags 

Hvatning til foreldra um að láta sig skólastarfið varða 
og taka þátt í að móta stefnu félagsins. 

Venjuleg aðalfundarstörf. 

Fræðslufyrirlestur og samræður foreldra. 
Kaffiveitingar. 

Mars  

Gleðidagar Að stuðla að skemmtilegum og jákvæðum skólabrag 
þar sem gleði og samvera er í öndvegi. 

Síðasta vikan fyrir 
páskafrí.  

Páskabingó Bingó fyrir alla nemendur og foreldra og rennur 
ágóðinn í ferðasjóð 10. bekkjar. 

Fyrir páska 

Umhverfisvika Í umhverfisviku vinna nemendur verkefni, í skólanum 
og með aðstoð foreldra, sem tengjast áherslum 
skólans í umhverfismálum. Verkefnið er tengt hverfinu 
og lýkur á Degi umhverfisins í lok apríl með ýmsum 

Síðasta vikan í apríl 



uppákomum og sýningum sem foreldrum er boðið að 
skoða og taka þátt í. 

Útskrift 10. bekkjar Formleg útskrift 10. bekkjar fer fram daginn fyrir 
skólaslit á sal skólans til að fagna þessum merka 
áfanga með nemendum. 

 Júní 

Skólaslit Formleg skólaslit Júní 

 


