
19. október 2015 kl: 19:30 

 

Stjórn Foreldrafélags Giljaskóla hélt fund  

með bekkjarfulltrúum skólans frá kl. 20:00 

 

Mættir úr stjórn: Berglind Bergvinsdóttir, Elín Eyjólfsdóttir, Ellert Guðmundsson, Guðbjörg 

Björnsdóttir, Lilja Gísladóttir og Ásrún Hersteinsdóttir.   

 

Mál sem tekin voru til umræðu: 

 

1. Guðbjörg Björnsdóttir sækir fundi hjá SAMTAKA fyrir hönd foreldrafélagsins og lýsti 

ánægju sinni yfir síðasta fundi þeirra þar sem kynnt var hvað væri á dagskrá í vetur á vegum 

félagsins. SAMTAKA og félagsmiðstöðvar skólanna standa fyrir ótal fyrirlestrum og miklu 

forvarnastarfi í skólum bæjarins sem foreldrar eru oft ekki meðvitaðir um að eigi sér stað.  

 

2. Umræða um föstudagspósta kennara. Rætt um að föstudagspóstar kennara væru misjafnlega 

upplýsandi eftir því hverjir senda þá og í sumum bekkjum eru þeir einfaldlega ekki sendir. 

Stjórn foreldrafélagsins ályktar sem svo að föstudagspóstar séu mikilvæg upplýsingagjöf milli 

heimilis og skóla og þá ekki síður á mið- og unglingastigi. Foreldrar hafi gaman að því að fá 

fréttir frá líðandi viku og upplýsingar varðandi komandi viku. Ef forvarnarstarf eða aðrir 

gestafyrirlesarar koma í heimsókn í bekkina er mikilvægt að foreldrar fái upplýsingar 

varðandi það svo hægt sé að fylgja sumum málefnum eftir heima og eiga samræðu við barnið 

sem er mikilvægur þáttur í eftirfylgni við forvarnarfræðslu.   

 

 

3. Hlutverk bekkjarfulltrúa í Giljaskóla. Lilja Gísladóttir kynnti hvað felst í því hlutverki að 

starfa sem bekkjarfulltrúi við skólann. Lögð verður áhersla á að foreldrar mæti á 

bekkjarviðburði með sínu barni og taki þátt í viðburðinum með því. Tilgangur 

bekkjarviðburðanna er ekki síður sá að foreldrar hittist og kynnist hvert öðru sem styrkja ætti 

foreldrasamstarf og samstöðu innan hvers foreldrahóps.  

 

 

4. Fundur fyrir foreldra hvers bekkjar/árgans í upphafi skólaárs að frumkvæði skólans. Umræður 

sköpuðust meðal bekkjarfulltrúa um að gott væri ef skólinn sýndi það frumkvæði að kalla eftir 

foreldrafundi hjá hverjum bekk í skólanum þar sem foreldrar fengju tækfæri á að eiga 

samræðugrundvöll fyrir hin ýmsu mál er varða börnin. Leggja þyrfti áherslu á að fulltrúi frá 

hverju barni myndi sitja fundinn. Þetta gæti komið góðu foreldrasamstarfi af stað strax við 

upphaf vetrar sem myndi koma öllum til góða þ.e. bæði heimili og skóla. Skólinn gæti einnig 

nýtt þennan fund til upplýsingagjafar að einhverju tagi. 

 

5. Skólaráð Giljaskóla. Rætt var um hlutverk, upplýsingagjöf og virkni skólaráðs með tilliti til 

fulltrúa foreldra skólaráðs. Hvar er skólanámskrá skólans birt sem og starfsáætlun hans? 

Hvorutveggja ætti m.a. að vera umræðuefni skólaráðs þar sem foreldrar geta komið með 

ábendingar eða athugasemdir ef ástæða þykir til. Einnig hafa fundargerðir skólaráðs ekki 



skilað sér inn á heimasíðu skólans þar sem foreldrar geta nálgast þær. Lögð er áhersla á að 

fulltrúar foreldra sitji fundina og kalli til varamenn ef þeir sjái sér ekki fært um að mæta á 

fundi. Mikilvægt er að raddir allra sem sitja í skólaráði heyrist þar sem skólaráð er byggt upp 

með fulltrúa frá öllum hagsmunaaðilum sem að skólasamfélaginu koma.  

 

6. Facebook. Rætt var um að búa til facebookhóp fyrir foreldra í hverjum árgang við skólann. 

Hafa þyrfti nafnið á hópnum upplýsandi og að allir foreldrahóparnir bæru eins heiti fyrir utan 

árganganafnið. Þetta gæti eflt foreldrasamstarfið og foreldrar ráðfært sig hver við annan 

varðandi ýmis mál s.s. útivistartíma, afmælisboð, reglur o.fl. Umsjónarkennarar gætu einnig 

verið aðilar að hópnum. 

 

7. Árshátíð skólans. Rætt var um fyrirkomulag á veitingum á árshátíðardegi skólans. Eins og 

staðan er núna sjá foreldrar 10. bekkinga um allar veitingar og þykir sumum nóg um. Væri 

hægt að deila bakstri meira niður á foreldra annarra árganga þrátt fyrir að þetta sé fjáröflun 

fyrir 10. bekk. Margar hendur vinna létt verk! Allir fara einhverntímann í 10. bekk. Væri hægt 

að hafa súpu í stað kökuhlaðborðs? Misjafnt er hvernig skólar bæjarins útfæra þetta. Gerum 

ráð fyrir að það fari fram umræða við foreldra 10. bekkja með tilliti til hvort þeir treysti sér í 

þessa vinnu að því marki sem hún er sett upp. Í sumum tilfellum getur verið gott að breyta 

gömlum venjum svo lengi sem þær breytingar eru til góðs, staðfesting á því fæst ekki nema að 

prófa að breyta.  

 

8. Aðalfundur foreldrafélagsins ár hvert. Umræða skapaðist varðandi mætingu foreldra á 

aðalfund foreldrafélagsins.  Eitthvað þarf að gera til að virkja foreldrana betur. Sumir skólar 

bæjarins fóru í markvisst átak til að efla þátt foreldra í foreldrafélagi og starfi skólans. 

Árangurinn hefur ekki látið á sér standa m.a. í Brekkuskóla. Hvað getum við í stjórn 

foreldrafélagsins gert til að auka þátttöku foreldra í starfinu og hvernig getur skólinn beitt sér í 

að auka aðild og áhuga foreldra að skólastarfinu í heild? Allir að leggja höfuðið í bleyti og 

koma tillögum til Ellu ritara (ellae@akmennt.is) eða fulltrúa í stjórn foreldrafélagsins sem má 

finna upplýsingar um inn á heimsíðu skólans undir flipanum Foreldrar. 

 

 
 

Fundi slitið kl. 21:15 

Fundarritari: Berglind Bergvinsdóttir 


