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Foreldrasamstarf 

Rannsóknir hafa sýnt að markviss aðkoma foreldra að námi og starfi barna í skólum auki líkur 

á því að þau nái hámarksárangri í námi sínu. Til þess að gera foreldrum auðveldara að sinna 

þessu hlutverki sínu þá þarf skólinn, í samvinnu við foreldrasamfélagið, að gera markvissa 

áætlun um foreldrastarf. Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um samstarf heimila og skóla, 

þar segir: ,,Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar styðji 

við skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna, eigi gott samstarf við skóla, 

veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi frá 

upphafi til loka grunnskóla.“ (Aðalnámskrá grunnskóla 2011, almennur hluti, kafli 7.7) 

Markmið foreldrasamstarf 

Markmiðið með foreldrasamstarfi er: 

• Að tryggja nemendum stuðning skóla og foreldra. 

• Að nemandinn upplifi foreldra og skóla samtaka um velferð þess. 

• Að efla og styrkja jákvæð tengsl heimilis og skóla.  

• Að gefa foreldrum tækifæri á því að taka þátt í og fylgjast með námi og upplifun 

nemandans í skólanum. 

• Að foreldri fái frá skólanum upplýsingar um nám og framfarir nemandans. 

• Að skólinn fái frá foreldri þær upplýsingar sem að gagni koma við nám barnsins. 

• Að foreldrar öðlist sýn og skilning á skólastarfinu og geti því betur áttað sig á þeim 

leiðum sem farnar eru til að barnið geti notið sín til fulls í skólanum. 

 

Samstarf heimila og Vogaskóla 

Í samvinnu við stjórn Foreldrafélags Vogaskóla og bekkjarfulltrúa hverju sinni þá hefur verið 

gert skipulag um formlega samvinnu og samstarfsverkefni heimila og Vogaskóla.  

 

September 

 

 Skólakynningar í 4. – 10. bekk 

 Fundur skólastjórnenda með stjórn Foreldrafélags Vogaskóla 

 Skólafærninámskeið fyrir foreldra í 1. bekk. 

 Námskeið fyrir bekkjarfulltrúa – stjórn For. fél. og Samfok. 

 Foreldrarölt 

 Foreldrar í 9. bekk fara með í Laugaferð árgangsins  

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum 

 

 

 



Október 

 

 Skólaráðsfundur 

 FFV velur ljósmyndara til að sjá um myndatökur af nemendum í 1., 4., 7. og 10. 

bekk 

 Samstarf vegna sjálfsmats – nemendur í 1. – 4. bekk svara með hjálp foreldra 

 Foreldraviðtalsdagur 

 Foreldrarölt  

 Nemendur í 9. bekk og foreldrar þeirra með vöfflusölu á foreldraviðtalsdegi, safnað 

fyrir Laugaferð í 9. bekk  

 Foreldrum í 9. bekk boðið á kynningu á enskuverkefni 

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum 

 

 

Nóvember 

 

 Maríta fræðsla fyrir nemendur og foreldra í 6.bekk. Fyrir nemendur í 8. og 10. bekk. 

Kvöldfundur fyrir alla foreldra. Foreldrafélag tekur þátt í kostnaði 

 Morgunfundir skólastjóra með foreldrum 

 Upplestrarkeppnin sett, foreldrum í 7. bekk boðið 

 Starfsfræðsla fyrir nemendur í 10. bekk - foreldrar í samráði við umsjónarkennara 

 Jólaföndur, laugardag fyrir fyrsta sunnudag í aðventu – Foreldrafélagið - 10. bekkur 

með kaffisölu (safnar fyrir vorferð með skólanum), 5. bekkur með happdrætti og 4. 

bekkur með föndursölu 

 Skólaráðsfundur 

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum 

 

 

Desember 

 

 Lúsía – foreldrum í 5. bekk boðið 

 Helgileikur – foreldrum í unglingadeild boðið 

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum 

 

 

Janúar 

 

 Skólaráðsfundur 

 Fundur skólastjórnenda með stjórn foreldrafélagsins, skólaráði og bekkjarfulltrúum. 

 Ljósmyndari í skólanum – myndir teknar af nemendum í 1., 4., 7. og 10. bekk. 

Stjórn Foreldrafélagsins velur ljósmyndara. 

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum 

 Foreldraviðtalsdagur 

 Nemendur í 7. bekk og foreldrar þeirra með vöfflusölu á foreldraviðtalsdegi, safnað 

fyrir ferð á Reyki  

 



Febrúar 

 

 Skólaráðsfundur 

 Öskudagsskemmtun - foreldrar í 2. og 3. bekk undirbúa ,,köttinn í tunnunni“ í 

samráði við deildarstjóra í 1. – 7. bekk 

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum 

 Foreldrum 9. bekkinga boðið á sýningu stuttmynda sem nemendur hafa unnið 

 

 

Mars 

 

 Skólaráðsfundur 

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum  

 

 

Apríl 
 Páskabingó – FFV útvegar páskaegg í vinninga 

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum 

 

 

Maí 
 

 Vorhátíð FFV 7. maí 2019 – 10. bekkur með veitingasölu, (safnar fyrir vorferð með 

foreldrum). 

 Skólaráðsfundur 

 Foreldrar í 10. bekk fara með nemendur í ferð eftir vorpróf, farið um helgi, 1 – 2 

nætur 

 Kynning á vorverkefni í 10. bekk – foreldrum boðið 

 Föstudagspóstur frá umsjónarkennurum  

 

 

Júní 
 

 Útskrift 10. bekkja 06. júní – foreldrar í 9. bekk sjá um kaffið – Foreldrafélagið sér 

um blóm – rósir fyrir útskriftarnema. 

 

 

FFV tekur þátt í Foreldraþorpinu sem er vettvangur samstarfs foreldrafélaga grunnskólanna í 

Laugardal – Háaleiti og Bústöðum.  

Stjórnir foreldrafélaga annars vegar í Laugardal og hins vegar í Háaleiti/Bústöðum hafa 

samstarf og t.d. sammælst um fræðslu fyrir foreldra ofl. Þau eiga einnig fulltrúa í Forvarna- 

og heilsueflingarteymi ÞLH sem vinnur eftir sérstakri aðgerðaráætlun. Eitt af markmiðunum 

er að virkja foreldra og efla samstarf þeirra. Allt er þetta liður í verkefni foreldrafélaganna um 

Heilsueflandi hverfi og er stór þáttur í FORVÖRNUM. 



 

Nöfn og netföng stjórnar FFV 2018-2019 

Anna Sylvía Sigmundsdóttir    annasylviasigmunds(hjá)gmail.com 

Bóas Bóasson     boas(hjá)logoflex.is  

Dagbjört Drífa Thorlacius    ddrifa(hjá)ddrifa.com 

Hulda Rós Bjarnadóttir - Gjaldkeri   huldaros(hjá)gmail.com 

Margrét Höskuldsdóttir – Formaður  arnarogmagga(hjá)gmail.com 

Rakel Ólafsdóttir    rakelolafs86(hjá)gmail.com 

 

Skoðunarmenn reikninga 

Hrafnhildur Haraldsdóttir   habbyhar(hjá)gmail.com 

Berglind Reynisdóttir    breyni(hjá)vortex.is 

Netfang FFV      foreldrafelagvogaskola(hjá)gmail.com  

 

 

 

mailto:annasylviasigmunds@gmail.com
mailto:boas@logoflex.is

