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Samráð við foreldra um skólahald í leik- og grunnskólum 

- skýrsla starfshóps 
 

Tillaga borgarstjórnar 
Á fundi borgarstjórnar þann 21. apríl 2015 var svohljóðandi breytingartillaga borgarfulltrúa 

Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata samþykkt: 

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggja til að settur 

verði á fót starfshópur á vegum skóla- og frístundasviðs sem fjalli um það hvernig auka megi samráð 

við foreldra varðandi meiriháttar ákvarðanir sem tengjast skólahaldi í grunnskólum og leikskólum 

borgarinnar. Starfshópurinn leggi fram tillögur um hvernig auka megi virkni og aðkomu skólaráða að 

meiriháttar verkefnum í leikskólum og grunnskólum borgarinnar. Starfshópurinn verði skipaður 

fulltrúum foreldra, skólastjórnenda, kennara og nemenda auk embættismanna og sérfræðinga. 

Starfshópurinn 
Starfshópurinn var að störfum frá október 2015 til janúar 2016.  Á þeim tíma fundaði hann samtals 

sex sinnum.  

Samkvæmt erindisbréfi starfshópsins eru helstu hlutverk hans að finna leiðir til að auka samráð við 

foreldra varðandi meiriháttar ákvarðanir sem tengjast skólahaldi í grunnskólum og leikskólum 

borgarinnar. Helstu verkefni hópsins eru að leggja fram tillögur um hvernig auka megi virkni og 

aðkomu skólaráða og foreldraráða í grunnskólum og leikskólum borgarinnar. 

Í starfshópnum sátu Sigríður Björk Einarsdóttir og Birgitta Bára Hassenstein fyrir hönd foreldra 

grunnskólanema,  Ragnheiður Anna Þorsteinsdóttir fulltrúi  Félags foreldra leikskólabarna, Jónína 

Ágústsdóttir fyrir hönd skólastjóra, Þórunn Gyða Björnsdóttir fyrir hönd leikskólastjóra, Elín Guðfinna 

Thorarensen fyrir hönd grunnskólakennara, Sindri Smárason fyrir hönd nemenda, Dagný Edda 

Þórisdóttir, Svanhvít Guðjónsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, fulltrúar skrifstofu SFS.  

Starfsmaður hópsins var Svanhvít Guðjónsdóttir og formaður Nanna Kristín Christiansen.  

Starfshópurinn leitaði samstarfs og ráðgjafar hjá tölfræði- og upplýsingaþjónustu skóla- og 

frístundasviðs og  hjá lögfræðingi sviðsins. 

Ábyrgðarmarður starfshópsins var Helgi Grímsson sviðstjóri. 

Tillögur um hvernig auka megi virkni og aðkomu skólaráða og 

foreldraráða í grunnskólum og leikskólum borgarinnar      

Lög um grunnskóla, 2008 nr. 91/2008  og lög um leikskóla nr. 91/2008 gera ráð fyrir virku samráði við 

foreldra um meiriháttar ákvarðanir sem tengjast skólahaldi í grunnskólum og leikskólum, annars 

vegar í gegnum skólaráð í grunnskólum og hins vegar foreldraráð í leikskólum. Samkvæmt 

niðurstöðum könnunar, sem tölfræði- og rannsóknarþjónusta SFS gerði fyrir starfshópinn í nóvember 

2015,  eru ýmis vannýtt tækifæri í lögunum um skólaráð og foreldraráð til að auka samráð og virkni 

foreldra í skólastarfinu. Megin niðurstaðan er sú að starf skólaráða og foreldraráð virðast ekki vega 
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þungt í starfi skólans og ýmislegt bendir til að fulltrúar þeirra upplifi minni  tilgang með setu sinni þar 

en lögin gera ráð fyrir. 

Starfshópurinn bendir á eftirfarandi leiðir til að auka virkni og aðkomu skólaráða og foreldraráða                                             

í grunnskólum og leikskólum borgarinnar. 

1. Viðmið Reykjavíkurborgar um gæði skólaráða og foreldraráða 

Starfshópurinn leggur til að skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar setji fram viðmið um gæði 

skólaráða og foreldraráða, byggð á lögum og reglugerð um skólaráð. Eðlilegt er að horfa jafnframt til 

samráðs foreldra við frístundastarf og skólahljómsveitir. Viðmiðin verði m.a. lögð til grundvallar 

sjálfsmati og ytra mati í skóla-og frístundastarfi.  

2. Handbók fyrir skólaráð 

Hugmyndir um samráð við foreldra um skólahald eru fremur óþroskaðar hér á landi og litlar sem 

engar hefðir að styðjast við. Ýmis atriði í lagagreinunum sem varða skólaráð og foreldraráð geta virst 

almenningi óljós og enda þótt reglugerð um skólaráð við grunnskóla nr. 1157/2008 sé nokkuð 

greinagóð er hún ekki mjög aðgengileg þeim sem óvanir eru að lesa lagatexta. Engin reglugerð er um 

foreldraráð leikskólanna.  

Starfshópurinn leggur til að gerð verði handbók sem ætluð er fulltrúum í skólaráðum og sem yrði 

sambærileg við Handbók foreldraráða í leikskólum sem Heimili og skóli hefur gefið út og  

Skolebestyrelsens arbejde   sem gefið er út af Skole og forældre í Danmörku, en þar er að finna 

greinagóðar og hagnýtar upplýsingar og leiðbeiningar um starf skólaráða þar í landi.  

3. Stuðningur og leiðsögn 

Starfshópurinn leggur til að SAMFOK og Félag foreldra leikskólabarna í samstarfi við SFS standi á 

hverju hausti fyrir fræðslu- og umræðufundum fyrir fulltrúa skólaráða og foreldraráða um hlutverk 

skólaráða og stjórn og hlutverk foreldraráða. Fulltrúum foreldra í ráðunum sé jafnframt gefinn kostur 

á að leita til félaganna eftir stuðningi og leiðsögn. 

Frístundamiðstöðvar standi árlega fyrir sérstökum fræðslu- og umræðufundi fyrir nemendur í 

skólaráðum. Nemendurnir fá tilnefnda sérstaka stuðningsaðila, sem væri starfsmaður 

frístundamiðstöðvar hverfisins. Stuðningsaðilinn aðstoði nemendur við undirbúning funda og 

úrvinnslu þeirra og væri þeim til stuðnings og leiðsagnar í samræmi við óskir nemendanna. 

Skrifstofa skóla- og frístundasviðs standi árlega fyrir sérstökum fræðslu- og umræðufundi fyrir 

skólastjóra og leikskólastjóra um stjórn skólaráða og lögboðið hlutverk foreldraráða.   

4. Tengsl við forystu skólamála í borginni 

Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs og skóla- og frístundaráð leggi sitt af mörkum til að stuðla að 

valdeflingu skóla– og foreldraráða með upplýsingagjöf og aukinni hlutdeild í samræmi við lögin.  

Sjá nánari umfjöllun um tillögur starfshópsins í kaflanum: Umfjöllun um tillögur starfshópsins um 

hvernig auka megi virkni og aðkomu skólaráða og foreldraráða í grunnskólum og leikskólum 

borgarinnar. 

http://www.heimiliogskoli.is/media/files/1198892159/Handbok_leikskola.pdf
file:///C:/Users/nannakc2099/Downloads/web_haefte_1_introduktion_sbs_arbejde%20(3).pdf
file:///C:/Users/nannakc2099/Downloads/web_haefte_1_introduktion_sbs_arbejde.pdf
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Greinargerð 
 

Foreldraráð og skólaráð 
Í lögum um leikskóla og grunnskóla frá 2008 er í fyrsta skipti gert ráð fyrir skólaráðum í grunnskólum 

og foreldraráðum í leikskólum. Í grunnskólum runnu þannig foreldraráð, kennararáð og nemendaráð, 

sem voru í lögunum frá 1996 saman í  eitt ráð. Skólaráði er ætlað er vera samráðsvettvangur þar sem 

allir fulltrúar skólasamfélagsins eiga jafnan aðgang að.   Skólastjóri stýrir ráðinu, fulltrúar 

skólasamfélagsins eiga að vera kosnir skv. starfsreglum foreldra- og nemendafélaga og á kennara- og 

starfsmannafundi. Á vettvangi skólaráðs koma foreldrar að mótun skólastarfsins. Að mati 

starfshópsins rúmast krafa borgarfulltrúanna, sem tillagan beinist að,  innan laga um foreldraráð og 

skólaráð.  Ef samráð við foreldra er ófullnægjandi  virðist einkum mega rekja það til þess að andi 

laganna hefur ekki skilað sér á þann hátt sem vænst er. 

Foreldraráð við leikskóla 
Eins og fram kemur í lögunum skal að lágmarki kjósa þrjá foreldra í foreldraráð leikskóla og á 
leikskólastjóri að hafa frumkvæði að kosningunni og vinna með ráðinu. Fyrir 2008 voru engin 
lagaákvæði um foreldraráð í leikskólum. Megin hlutverk foreldraráða í leikskóla er að gefa  umsagnir   
um starfsemi leikskólans og fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana og kynna 
fyrir foreldrum  sbr. lög um leikskóla nr. 90/2008, 11. gr.: 
 
Foreldraráð 
Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki 

þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð 

setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til 

sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla. 

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir 

sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan 

leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á 

leikskólastarfi (lög um leikskóla nr. 90/2008) 

Skólaráð við grunnskóla 
Í reglugerð með 8. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008  er fjallað um kosningu fulltrúa ráðsins, 

hlutverk þess og helstu verkefni. Kennarar kjósa sér tvo fulltrúa í ráðið á kennarafundi, aðrir 

starfsmenn kjósa sér einn fulltrúa á starfsmannafundi, foreldrar kjósa tvo fulltrúa úr sínum hópi 

samkvæmt starfsreglum foreldrafélagsins, nemendur kjósa  tvo fulltrúa úr hópi nemenda samkvæmt 

starfsreglum nemendafélagsins og ráðið velur sjálft einn fulltrúa úr grenndarsamfélaginu. Varamenn 

eru kosnir með sama hætti. Kosið er til tveggja ára í senn. Aðilar skólaráðs eru þannig fulltrúar allra 

þeirra hópa sem þátt eiga í skólasamfélaginu, hér er því um dæmigert fulltrúalýðræði að ræða. 

Skólastjóri situr í ráðinu og stýrir því. Samkvæmt reglugerðinni  tekur skólaráðið þátt í stefnumörkun 

skólans og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu sveitarfélagsins og fjallar um skólanámskrá, 

rekstraráætlun og starfsáætlun og aðrar áætlanir. Skólaráðið fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar 

breytingar á skólahaldi og fylgist með öryggismálum og almennri velferð nemenda og fjallar um erindi 

frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi og fleiri félögum og einstaklingum  innan og utan 

skólasamfélagsins þegar þess er óskað. Tekið er fram að skólaráð fjallar ekki um málefni einstaklinga. 
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Kveðið er á um að skólaráð setji sér starfsáætlun til eins skólaárs í senn m.a. um tíðni funda, boðun 

þeirra og undirbúning. Sérstaklega er fjallað um skólaráð í samreknum skólum.  Ekki er tilgreint 

hversu oft skólaráðið á að funda en miðað er við að skólaráðið sé skipað fyrir lok september og að 

það starfi á starfstíma skóla. Skólaráð skal að lágmarki halda einn opinn fund á ári um málefni skólans 

fyrir aðila skólasamfélagsins. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og 

stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 8. gr ). Skrá skal 

fundargerðir skólaráðsfunda og skulu þær liggja frammi í skólanum og á vef skóla. 

Sérstakur kafli er um þátttöku nemenda í skólaráði en þar segir m.a. að fulltrúar nemenda skuli alltaf 

eiga kost á að taka þátt í starfi skólaráðs þegar fjallað er um velferðar- og hagsmunamál nemenda, 

áætlanir er varða skólahald og um meiriháttar breytingar á starfsemi skólans. Skólastjóri, nemendur 

og aðrir fulltrúar í ráðinu geta orðið sammála um að leysa fulltrúa nemenda undan setu í ráðinu 

þegar mál eru á vinnslustigi eða þegar verið er að falla um mál sem nemendur telja sig ekki hafa 

forsendur til þátttöku í. Tekið er fram að nemendur hafi þó ávalt rétt til að sitja fundi ráðsins. 

Fulltrúar foreldra í skólaráði gæta hagsmuna nemenda þegar þeir geta ekki tekið þátt í störfum 

skólaráðs vegna aldurs eða þroska. Í 8. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir:  

Skólaráð 
Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur 

þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, 

rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar 

breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, 

aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum 

einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar. 

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars 

starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi 

skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða 

viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags 

að lágmarki einu sinni á ári. [Heimilt er, með rökstuddri greinargerð, að sækja tímabundið um undanþágu frá ákvæði 

þessarar málsgreinar til ráðuneytis. Í greinargerð þarf að koma fram með hvaða hætti verkefnum skólaráðs verði sinnt. 

Gildar ástæður þurfa að vera fyrir veitingu undanþágu, svo sem fámenni eða sérstaða.]1) 

Ráðherra setur reglugerð2) um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra. 

 

Hugmyndafræðin að baki skólaráðum og foreldraráðum 
Að baki hugmyndum um skólaráð og foreldraráð liggja viðhorfsbreytingar sem orðið hafa í 

vestrænum samfélögum á undanförnum áratugum, ekki síst í tengslum við aukna menntun 

almennings og aðgengi að upplýsingum.  Þar er helst að nefna kröfur um virka hlutdeild fólks í þeim 

málum sem það varðar og ná til flestra þátta í samfélaginu.  Samfélagsleg ábyrgð er þannig 

mikilvægur hluti hugmyndarinnar. Hugtakið valdefling (empowerment) er samofið hugmyndinni um 

virka hlutdeild almennings en markmið valdeflingar er að auka vald einstaklinga eða hópa þannig að 

viðkomandi eigi þess kost að bæta aðstöðu sína og barna sinna. Valdefling er aðferð sem setur 

jafnrétti í brennidepil og gerir athugasemdir við það sérfræðingshlutverk sem fagfólk hefur þróað og 

felst í ójafnri stöðu fagfólks og notenda þjónustunnar. Aðferðin leggur áherslu á samstarf á 

jafnræðisgrunni, á þátttöku notenda þar sem reynsla og þekking þeirra (t.d. foreldra) hefur sama 

vægi og fagleg þekking sérfræðinga (t.d. skólastjóra og kennara). Þessi hugmyndafræði nær einnig til 

barna eins og áherslan á nemendamiðað skólastarf vitnar um. Krafan um að hlusta þurfi betur á rödd 
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barna og hvetja þau til áhrifa og ábyrgðar miðað við aldur og þroska m.a. í námi og skólastarfi hefur 

orðið æ ágengari um allan heim og helst í hendur við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Annað atriði sem styrkir stoðir hugmyndarinnar að baki foreldraráðum og skólaráðum eru 

niðurstöður fjölmargra rannsókna sem staðfesta að virk þátttaka foreldra í skólastarfi hefur veruleg 

áhrif á skólabrag, námsárangur og líðan barna enda er almennt talið að líta þurfi til allra þátta í lífi 

barna og umhverfis þeirra til að stuðla að jákvæðum þroska þeirra (Desforges og Abouchaar, 2003 

o.fl.).  Hlutverk kennara og skólastjóra er því að vera leiðtogar í samstarfi við foreldra þar sem 

samræðan er lykillinn að samstarfi um velferð barnanna. Þetta er í rauninni umsnúningur frá því sem 

áður var þegar skýr mörk voru dregin milli heimilis og skóla og afskipti foreldra af skólanum álitin 

óæskileg. Foreldrar áttu að sjá um uppeldi barna sinna heima en skólinn annaðist kennsluna. 

Kennarar og skólastjórar voru húsbændur í samskiptum við foreldra, sem voru í besta falli 

aðstoðarmenn eða gestir í skólanum (Ribbins, 1990).  

 

Birting hugmyndafræðinnar í lögum og aðalnámskrá 
Lög um leikskóla nr. 90/2008 og grunnskóla nr. 91/2008 og aðalnámskrár beggja skólastiga  (2011) 

bera öll einkenni þeirrar hugmyndafræði sem áður er lýst.  Rík áhersla er á jafnræði, lýðræði, 

samfélagslega ábyrgð og samvinnu fagfólks, foreldra og barna eins og m.a. má sjá í 2. gr. laga um 

grunnskóla þar sem fjallað er um markmið: Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.  

Augljóst er að aðalnámskrá grunnskóla lítur svo á að skólinn og heimilin séu samstarfsaðilar um 

uppeldi og menntun barna: Skólinn aðstoðar foreldra í uppeldishlutverkinu og býður fram 

menntunartækifæri. Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og 

samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, trausti, og upplýsingamiðlun beggja aðila, 

sameiginlegum ákvörðunum og samábyrgð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 14). Enda þótt mest 

áhersla sé lögð á samstarf heimila og skóla um hvern einstakling, nám hans og velferð er einnig talið 

mikilvægt að traust samstarf sé milli heimila og skóla um skólastarfið í heild, t.d. um meginviðmiðanir 

í hegðun og umgengni, skólabrag og áhersluatriði í skólastefnu hvers skóla eða sveitarfélags. Höfðað 

er til borgaralegrar skyldu foreldra og gert ráð fyrir að foreldrar taki þátt í mótun skólasamfélagsins 

og vinni að því með stjórnendum skóla, kennurum og öðrum starfsmönnum skóla að koma 

markmiðum skólastarfs í framkvæmd og taki höndum saman til að tryggja sem best uppeldisskilyrði 

barna og almenna velferð þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 14).  

Lýðræði er einn af grunnþáttum menntunar á öllum skólastigum. Í aðalnámskrá grunnskóla segir að 

skólar þurfi að taka mið af því að barna og ungmenna bíði að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er 

mikilvægt að börn læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að líta til þess að í öllum 

starfsháttum sé virðing borin fyrir manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni 

læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði. Einnig segir að  gera þurfi ráð fyrir virku 

samstarfi við heimili barna og ungmenna og við æskulýðs- og íþróttastarf og samstarfi við 

grenndarsamfélag innan sveitarfélags eða hverfis. Áhersla er lögð á að lýðræðislegir skólar geti 

þannig tekið þátt í að skapa samábyrgt og sjálfbært samfélag (Aðalnámskrá grunnskóla 2.1.3). 

Andi aðalnámskrár leikskóla er hinn sami en tvö fyrstu leiðarljós leikskólans eru þessi: Leikskóli á að 

vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og börn eru virkir 
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þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans Starfshættir leikskóla eiga að hvetja 

til samvinnu og samstarfs milli barna, starfsfólks, foreldra og nærsamfélags …..(Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, 5). Aðalnámskrá leikskóla hvetur til þátttöku fjölskyldna í leikskólastarfi og byggir á 

þeirri hugmynd að fjölskyldan og leikskólinn séu samstarfsaðilar(2011, 11) . Þar segir að leitast skuli 

við að hlusta eftir sjónarmiðum foreldra og stuðla að áhrifum þeirra, m.a. í gegnum foreldraráð 

leikskólans og þátttöku í innra mati. Einnig segir að leikskólinn sé vettvangur þar sem leggja á áherslu 

á gildi og starfshætti sem renna stoðum undir lýðræðislegt samfélag og að í leikskóla eigi foreldrar, 

starfsfólk og börn að vera samstarfsaðilar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 6). 

Af þessu má sjá að hugmyndir um skóla samtímans einkennast af lýðræðislegum áherslum á virka 

hlutdeild allra aðila skólasamfélagsins í meiriháttar ákvörðunum er varða velferð þess. Í 

foreldraráðum og skólaráðum eiga sæti fulltrúar allra aðila skólasamfélagsins sem kosnir eru  til að 

tala máli umbjóðenda sinna. 

 

Skólaráð og foreldraráð í nágrannalöndum okkar 

Danmörk 

Skólaráð eru síður en svo séríslensk hugmynd heldur hafa þau um árabil verið lögbundin í 

nágrannalöndum okkar, þ.á.m. í Danmörku og enn lengur í Bretlandi, en störf ráðanna eru með 

mismunandi hætti. Samkvæmt dönskum lögum er heimilt að stofna foreldraráð (forældrebestyrelse) 

við leikskóla. 

Í Danmörku ákveður hvert sveitarfélag hvernig skólaráðin (skolebestyrelse) skuli samsett en 

samkvæmt lögum þarf að fylgja ákveðnum skilyrðum, t.d. þeim að foreldrar eiga að vera í meirihluta 

ráðsins.  Auk foreldra sitja fulltrúar nemenda og starfsmanna skólans í ráðinu. Starfið er ólaunað.  

Meginviðfangsefni skólaráðanna er að taka þátt í að móta stefnu og sérkenni  skólans sem 

skólastjórnendum er í meginatriðum ætlað að fylgja í ákvörðunum sínum varðandi kennslu og 

rekstur.  Stefna og sérkenni skólans þarf að taka mið af stefnu sveitarfélagsins og má ekki hamla frelsi 

stjórnenda til ákvarðana, enda ber skólastjóri ábyrgð á daglegu starfi skólans og tekur ákvarðanir sem 

varða starfsfólk og nemendur. Skólaráðið hefur takmarkaða eftirlitsskyldu, það fjallar um 

skólanámskrá, skóladagatal, skólareglur, nám og kennslu, t.d. val og tímafjölda, vettvangsferðir, um 

samstarf heimilis og skóla, t.d. fjölda foreldraviðtala, og skoðar möguleika á verkaskiptingu kennara. 

Einnig þarf ráðið að samþykkja fjárhagsáætlun skólans. Formaður ráðsins er valinn úr hópi foreldra en 

skólastjórnendur gegna hlutverki ritara.  Skólaráðin fara með takmarkað ákvörðunarvald en aðeins 

fulltrúar foreldra, nemenda og starfsmanna hafa atkvæðisrétt á fundum ráðsins (Ministeriet for børn, 

undervisning og ligestilling).  Eins og áður segir eru störf skólaráða nokkuð mismunandi eftir 

sveitarfélögum, m.a. eru dæmi um að fulltrúar skólaráðs sitji í ráðninganefndum þegar stjórnendur 

eru ráðnir að skólunum. Almennt  er gert ráð fyrir að skólaráðin fundi einu sinni í mánuði 11 mánuði 

ársins. 

Í stórum dráttum svipar starfi danskra og íslenskra skólaráða saman og verkefnin sem þau fást við eru 

áþekk.  Meginmunurinn  er sá að dönsk skólaráð hafa ákvarðanavald upp að vissu marki, enda fer 

fram atkvæðagreiðsla á fundum ráðsins. Annar veigamikill munur er sá að foreldrar eru í meirihluta 

ráðsins, formaðurinn kemur úr þeirra hópi og skólastjórinn hefur ekki atkvæðisrétt. Auk þess má 

benda á að gert er ráð fyrir að dönsk skólaráð fundi oftar en þau íslensku virðast gera. 
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Bretland 

Í  Englandi, Skotlandi og Wales er löng hefð fyrir skólaráðum og lögbundið að allir ríkisskólar hafi 

skólaráð (School Governing bodies). Skólaráð  í enskum skólum er stærsti hópur sjálfboðaliða þar í 

landi en samtals 350 þúsund manns sitja í skólaráðunum. Skólaráð leggja fram mun meiri vinnu og 

tíma til breska menntakerfisins en fólk almennt  gerir sér grein fyrir en algengt er að þeir sem sitja í 

skólaráðum líti á það sem borgaralega skyldu sína að leggja sérþekkingu sína og reynslu af mörkum. 

Atvinnurekendum ber að veita starfsmönnum sem eru í skólaráðum tækifæri til að sinna störfum 

sínum í ráðinu (James o.fl., 2011). 

Skilgreint er í lögum hvernig skólaráð skuli samsett eftir skólagerð og stærð. Algengast er að 

skólaráðsmenn séu foreldrar skólabarna, starfsmenn skóla, einstaklingar tilnefndir frá skólaskrifstofu, 

fulltrúar grenndarsamfélags (tilnefndir af öðrum í skólaráði) og fulltrúar styrktaraðila skólans. Yfirleitt 

er gert ráð fyrir að fulltrúar foreldra séu a.m.k. þriðjungur skólaráðsmanna. Lágmarksfjöldi er 9 en 

hámak 20,  fyrir utan fulltrúa styrktaraðila. Fulltrúarnir eru kosnir/tilnefndir til fjögurra ára. Skólastjóri 

á rétt á sæti í skólaráðinu en getur valið að taka það ekki. Fulltrúar foreldra eru annað hvort kosnir af 

foreldrum nemenda, ef það gengur ekki upp getur skólaráðið tilnefnt fulltrúa til að fylla í laus sæti í 

ráðinu. Þeir fulltrúar þurfa ekki að vera foreldrar barna í skólanum en geta verið úr hópi foreldra 

fyrrverandi nemenda eða barna á skólaaldri. Meðstjórnendur eru tilnefndir af skólaráðinu og geta 

verið nemendur, starfsfólk skólans eða aðrir þeir sem skólaráðið metur hæfa til starfans. Þeir teljast 

ekki fullgildir ráðsmenn en eru ráðinu til ráðgjafa. Samkvæmt lögum ber öllu ráðinu að hittast þrisvar 

á ári, og  ákvarðanir eru teknar með atkvæði meirihluta. Á milli funda starfa nefndir sem m.a. annast 

fjármál, starfsmannamál, inntökureglur, heilsuvernd, öryggismál, stundatöflur og skólaumhverfið en 

að auki eru nefndir sem sinna markaðsmálum, agamálum og ýmis konar framkvæmdum. 

Skólaráðsmönnum bjóðast námskeið og stuðningur, bæði hjá skólaskrifstofum og öðrum stofnunum. 

Sérstök handbók hefur verið gefin út fyrir fulltrúa skólaráða (Department of Education). 

Skólaráðinu er stýrt af formanni, sem kosinn er af ráðinu. Það er þó þeim annmörkum háð að hann 

má ekki vera starfsmaður skólans. Formaðurinn vinnur náið með varaformanni og felur honum 

ákveðin verk og  ábyrgð. Hins vegar eru ákveðin verkefni alfarið í höndum formanns svo sem 

samþykkt fjárhagsáætlunar. Skólaráðið hefur starfsmann sem oft er einnig fjármálastjóri skólans. 

Hann fær greidd laun fyrir störf sín. Starfsmaðurinn er talinn hluti af skólaráðinu og situr fundi þess 

en er án atkvæðisréttar. Hlutverk hans er fyrst og fremst að vera ráðgefandi, annast undirbúning 

funda, ská fundargerðir og annast bréfaskriftir. 

Hlutverk skólaráðsins er fjölþætt.  Þar er helst að nefna að það vinnur að stefnumótun og stuðningi 

við  skólastjóra í starfi hans, en hann er ábyrgur fyrir daglegri umsýslu skólans. Skólaráð ræður 

skólastjóra og stundum annað starfsfólk. Það hefur eftirlitsskyldu og setur árlega markmið um 

frammistöðu skólastjórans og  fylgist með því að hann setji starfsfólkinu markmið.  Skólaráð er ábyrgt 

fyrir framkvæmd fjárhagsáætlunar. Það hefur eftirlit með reglum um brottvísun úr skóla og getur 

ógilt ákvarðanir skóla í þeim efnum. 
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Í viðamikilli rannsókn sem gerð var á starfi skólaráða eru eftirtalin atriði meðal helstu niðurstaðna:  

 Skortur á skólaráðum sem hafa nægilega þekkingu á skólamálum er áþreifanlegur veruleiki 

 Samskipti skólastjóra og formanns skólaráðs voru raunverulegur áhrifaþáttur í að auka gæði 

stjórnunar og árangur skólans 

 Skólaráð eru mikilvæg og starfið bæði krefjandi og erfitt. Það á sér stað víða og á ýmsum 

tímum á óformlegum og formlegum fundum í skólanum og viðburðum sem eiga sér stað utan 

venjulegs skólatíma.  

 Seta í skólaráði barna- eða unglingaskóla er ólík. Virkni skólaráðs í barnaskóla sést greinilega 

þegar árangur skóla er skoðaður meðan það á alls ekki við um unglingaskóla. 

 Samskipti formanns skólaráðs og skólastjóra er stór áhrifaþáttur í því að auka gæði 

skólastarfsins eða öfugt. Að vera formaður skólaráðs hefur merkjanleg áhrif á stöðu 

menntunar í samfélaginu (James o.fl., 2011). 

Ljóst er að starf skólaráða í Bretlandi er viðameira en hér á landi og ábyrgð fulltrúa mun meiri, 

einkum formanns ráðsins en dæmi eru um að þeir séu vikulega í skólanum og jafnvel oftar og þannig í 

nánu samstarfi við skólastjóra og daglegt starf skólans. Ekki er óalgengt að formenn ráðanna hafi 

sérþekkingu í skóla- og uppeldismálum, séu t.d. sérfræðingar á eftirlaunum, sem vilja láta gott af sér 

leiða. Þannig má segja að í Bretlandi sé hlutfallslega minni áhersla á virka þátttöku foreldra en hér á 

landi og í Danmörku en því meiri á sjálfboðaliðastarfið. Nemendur sitja ekki í sjálfu skólaráðinu en eru 

oft meðstjórnendur og eiga gjarnan fulltrúa í nefndum. 

Foreldraráð í Danmörku 

Foreldraráð eru ekki lögbundin samkvæmt dönskum lögum en foreldrar sem eiga börn á 

dagvistarstofnunum eiga rétt á að stofna foreldraráð.  Foreldraráðið setur sér starfsreglur. Markmið 

foreldraráðs er að efla samstarf um lausnir og tryggja foreldrum raunverulega hlutdeild í lífi barna 

sinna á  stofnuninni. Hlutverk þeirra sem sitja í foreldraráðum er að tala máli notenda stofnunarinnar 

og að vinna að velferð hennar. Ekki er gert ráð fyrir að foreldafélagið taki þátt í stjórnun né að það 

taki fram fyrir hendur stjórnenda (BULP). 

Foreldraráð í Bretlandi 

Yngstu nemendur í grunnskólum í Bretlandi eru 4-5 ára, starf skólaráða (School Governig bodies) nær 

því til þess aldurs. 

Nemendur í skólaráðum 
Þrátt fyrir að það hafi ekki verið hlutverk starfshópsins að fjalla um stöðu nemenda í skólaráðum þótti 

ekki hjá því komist að taka hana með í umræðuna. Fyrr á þessu ári stóð  SAMFOK  fyrir fundum í 

öllum hverfum borgarinnar fyrir fulltrúa skólaráða og nemendafélaga en þar komu fram vísbendingar 

um að ýmislegt mætti betur fara hvað varðar þátttöku nemenda í skólaráðum. Það var jafnvel ekki 

óalgengt að nemendur vissu ekki af tilvist skólaráða og að þeir áttuði sig ekki á muninum á 

skólaráðum og nemendafélögum. Þetta samræmist vel niðurstöðum meistaraprófsrannsóknar 

Þorbjargar Guðjónsdóttur (2015). Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig nemendum gengur 

að taka þátt í skólaráði.  

Niðurstöður leiddu í ljós að skólastjórar höfðu jákvæða reynslu af skólaráði en skiptar skoðanir voru um 

þátttöku nemenda. Nemendur höfðu ólík viðhorf til reynslu sinnar en sögðust upplifa óöryggi, óvissu eða kvíða á 

fyrsta fundi skólaráðs. Með aukinni reynslu jókst öryggi nemenda á fundum skólaráðs og skilningur þeirra á 
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starfsemi skólans. Bæði skólastjórar og nemendur upplifðu stundum valdaójafnvægi á fundum skólaráðs. 

Stuðningur og hvatning skólastjóra og áherslur hans á gagnkvæma virðingu og lýðræðislega samvinnu voru 

veigamiklir þættir í virkni nemenda. Allir þessir þættir stuðluðu að valdeflingu nemenda í skólaráði. Niðurstöður 

benda til að ýmsar áskoranir séu við framkvæmd laga og reglugerðar um skólaráð. Meðal annars eru óljósar 

reglur um val nemendafulltrúa og kynning á skólaráði er takmörkuð (Þorbjörg Guðjónsdóttir, 2015). 

Í ljósi þessa var ákveðið að líta einnig til stöðu fulltrúa nemenda í skólaráðum grunnskóla. 
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Könnun til fulltrúa skólaráða og foreldraráða 
 

Á fyrsta fundi starfshópsins þann 1. október 2015 var ákveðið að gera könnun á því hvort og að hve 

miklu leyti foreldraráð leikskóla og skólaráð grunnskóla starfa í samræmi við anda laganna. Safna 

þurfi saman nöfnum allra fulltrúa ráðanna, sem  í sumum tilvikum voru á heimasíðum skólanna, en 

oftar þurfti að senda tölvupósta til leikskóla og grunnskóla til að falast eftir nöfnunum.  Var fyrsta 

tilraun gerð í lok  október. Í ljós kom að í allmörgum skólum var ekki búið að skipa í ráðin fyrir 

yfirstandandi skólaár. Um miðjan nóvember var könnun til skólaráða og foreldraráða send út, þá var í 

fáeinum tilvikum enn óskipað í ráðin. Samkvæmt 3. Gr. reglugerðar um skólaráð  nr. 1157/2008  er 

miðað við að skipað sé í ráðið í upphafi skólaárs eða fyrir lok septembermánaðar. Í 11. Gr. laga um  

leikskóla nr. 90/2008 segir að kosning til foreldraráðs skuli fara fram í september. 

  Könnunin var gerð í þremur hlutum. 

1) Könnun fyrir fullorðna þátttakendur  í skólaráðum. 

2) Könnun fyrir fulltrúa nemenda í skólaráðum.  

3) Könnun fyrir þátttakendur í foreldraráðum.  

 

Skólaráð – fullorðnir 

Útsending og svörun 
Netkönnun var send á fulltrúa í skólaráðum í borgarreknu og sjálfstætt starfsandi grunnskólunum í 

nóvember 2015, þ.e. fyrir utan nemendur sem fengu aðra könnun1. Af 287 fulltrúum í skólaráðum 

svöruðu 186 könnuninni eða tæp 65%.  

 

Bakgrunnur svarenda 
Af 186 svarendum eru konur  139, eða um 75%, eins og sést í töflu 1. Stærsti hópurinn meðal 

svarenda eru foreldrar og sá næststærsti eru kennarar. Svarendahópurinn gefur góða mynd af 

hlutföllum í skólaráðunum nema hvað skólastjórar eru með áberandi bestu svörunina og hafa því 

mikið vægi í könnuninni. Í greinargerðinni eru svör greind eftir því hvaða hóp svarendur eru fulltrúar 

fyrir í skólaráðinu en ekki eftir kyni. 

Tafla 1 – Bakgrunnur fullorðinna í skólaráði. 

 

Ég sit í skólaráði fyrir hönd... 
 

Kyn 
foreldra kennara 

annars 
starfsfólks 

grenndar-
samfélags 

Skólastjóri 
Ekki gefið 

upp 
Samtals 

Kona 39 42 27 7 24 0 139 

Karl 15 3 6 8 9 0 41 

Ekki gefið upp 1 2 1 0 1 1 6 

Samtals 55 47 34 15 34 1 186 

                                                            
1 Sjá síðar í greinargerð. 
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Form skólaráða 
Um 79% svarenda segja að lýsingin á skólaráði í reglugerð passi við það skólaráð sem þeir sjálfir sitja í 

og er munur á hópum lítill. Um 16% svarenda segja að lýsingin í reglugerðinni passi ekki við það 

skólaráð sem það sjálft situr í. Þessir einstaklingar voru beðnir um að svara því í hverju munurinn 

fælist og svara 29 því og má sjá flokkun á svörunum í töflu 22. Algengast er að svarendur nefni að 

varamenn vanti, að bara einn nemandi sé í ráðinu eða að aðstoðarskólastjóri (stundum tveir) séu í 

ráðinu.  

Tafla 2 – Í hverju liggur munurinn á lýsingu á skólaráði í reglugerð og ráðinu sem þú situr í? 

Munur Tíðni 

Engir varamenn 6 

Einn nemandi 5 

Aðstoðarskólastjóri (ar) í ráðinu 4 

Enginn fulltrúi grenndarsamfélags 3 

Samrekinn skóli og annarskonar ráð 3 

Einn kennari 2 

Eitt foreldri 2 

Engir nemendur 2 

Tveir fulltrúar grenndarsamfélags 2 
 

Rúmlega 40% svarenda boða varamann sinn á fund skólaráðsins  þegar þeir sjálfir boða forföll. Hér 

skera skólastjórar sig nokkuð frá öðrum hópum því 64% þeirra boða varamann sinn þegar þeir sjálfir 

komast ekki. Um þriðjungur svarenda segist ekki hafa varamann. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
2 Í töflunni eru einungis getið þátta sem a.m.k. tveir svarendur nefndu. Flestir sem svara spurningunni nefna 
fleiri en einn þátt. 

27% 

34% 

35% 

42% 

64% 

41% 

27% 

15% 

22% 

20% 

18% 

19% 

40% 

42% 

34% 

33% 

18% 

34% 

6% 

9% 

9% 

5% 

6% 

0% 50% 100%

Grenndarsamfélag

Foreldrar

Annað starfsfólk

Kennarar

Skólastjórar

Allir

Mynd 1. Boðar þú varamann þinn á fundi skólaráðsins þegar þú 
boðar forföll? 

Já

Nei

Ég hef
engan
varamann
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Þrír af hverjum fjórum svarendum segja upplýsingar um fulltrúana í skólaráðinu aðgengilegar öllum í 

skólasamfélaginu í gegnum heimasíðu skóla, líkt og mynd 2 sýnir. Skólastjórar skera sig frá öðrum 

hópum hér því nánast allir þeirra segja að upplýsingarnar séu sýnilegar öllum í skólasamfélaginu í 

gegnum heimasíðu skólans. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tveir svarendur segja að upplýsingarnar um fulltrúa í skólaráðinu séu annarsstaðar en á heimasíðu 

skóla (sjá mynd 2) , annar segir þær liggja á skrifstofu skólans, hinn að þær hafi verið tilkynntar öllum 

í tölvupósti. 

 

Rúmlega þriðjungur fulltrúa hefur verið lengur í skólaráðinu en tvö ár, yfir 40% er á sínu öðru ári og 

yfir 20% er á fyrsta ári sínu í ráðinu. Niðurstöðurnar eru á mynd 3 og þar sést að skólastjórar eru sá 

hópur sem langsamlegasta mesta reynslu hefur af setu í skólaráði 

 

 

 

 

 
 

 

 

Flestir fulltrúanna eða 53% segja að gert sé ráð fyrir að funda 6 sinnum eða oftar á hverju skólaári í 

því skólaráði sem þeir sitja í. Fáir segja að gert sé ráð fyrir að funda sjaldnar en 3 sinnum á hverju 

skólaári. Heilt yfir er tiltölulega lítill munur á milli hópa. 

65% 

65% 

67% 

77% 

97% 

75% 

2% 

3% 

1% 

3% 

4% 

3% 

32% 

33% 

20% 

17% 

21% 

0% 50% 100%

Annað starfsfólk

Kennarar

Grenndarsamfélag

Foreldrar

Skólastjórar

Allir

Mynd 2. Er upplýsingar um fulltrúa í skólaráðinu aðgengilegar öllum í 
skólasamfélaginu? 

Já, á heimasíðu skólans

Já, annarsstaðar, hvar?

Nei

Veit ekki

21% 

25% 

30% 

38% 

70% 

36% 

53% 

58% 

45% 

47% 

15% 

43% 

26% 

17% 

25% 

15% 

15% 

21% 

0% 50% 100%

Foreldrar

Grenndarsamfélag

Kennarar

Annað starfsfólk

Skólastjórar

Allir

Mynd 3. Hversu lengi hefur þú verið í skólaráðinu? 

Ég hef verið
lengur í
ráðinu en tvö
ár

Þetta er
annað árið
mitt

Þetta er fyrsta
árið mitt
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Fundir skólaráða 
Í næstum 80% tilvika segja fulltrúar ráðanna að fyrstu fundir þess ráðs sem þeir sitja í hafa verið 

haldna í annaðhvort september eða október. Um 5% segja að ekki hafi enn verið boðað til fundar. 

Næstum þrír af hverjum fjórum segja að alltaf sé send út dagskrá fyrir fundi skólaráðsins og er lítill 

munur á svörum mismunandi hópa. Um 6% segja að annaðhvort sé aldrei send út dagskrá eða þeir 

viti ekki hvort svo sé.  

Um 73% fulltrúanna segja að farið hafi verið í reglugerð um skólaráðin á fundum ráðsins og eru 

skólastjórarnir sá hópur sem helst segir þetta tilfellið, líkt og sjá má á mynd 4. Um 15% svarenda veit 

ekki hvort farið hafi verið yfir reglugerðina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúmlega 60% svarenda segja að skólaráðið hafi gert starfsáætlun um fundi og verkefni ráðsins á 

þessu skólaári en 28% segja að svo sé ekki. Niðurstöðurnar eru á mynd 5 og þar sést að annað 

starfsfólk er sá hópur sem helst segir ráðið hafi gert þessa tegund áætlunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langflestir eða 90% segja að fundargerðir séu alltaf ritaðar á fundum ráðsins og er lítill munur á milli 

hópa. Um 1% segir að fundargerðir séu aldrei ritaðar.  

60% 

67% 

75% 

85% 

88% 

73% 

21% 

11% 

8% 

3% 

9% 

12% 

19% 

22% 

17% 

12% 

3% 

15% 

0% 50% 100%

Foreldrar

Kennarar

Grenndarsamfélag

Annað starfsfólk

Skólastjórar

Allir

Mynd 4. Hefur verið farið yfir reglugerð um skólaráð í grunnskólum á 
fundum ráðsins? 

Já

Nei

Veit ekki

46% 

52% 

61% 

62% 

79% 

61% 

27% 

33% 

39% 

28% 

9% 

28% 

27% 

15% 

10% 

12% 

11% 

0% 50% 100%

Grenndarsamfélag

Kennarar

Skólastjórar

Foreldrar

Annað starfsfólk

Allir

Mynd 5. Hefur skólaráðið gert starfsáætlun um fundi og verkefni ráðsins 
á þessu skólaári? 

Já

Nei

Veit ekki
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Í langflestum tilvikum eru það fulltrúar úr skólaráði sem rita fundargerðir að sögn svarenda. Um 14% 

fulltrúa segja að aðili utan skólaráðs riti fundargerðir og svara flestir þessara því í opinni spurningu 

hver þessi aðili er. Niðurstöðurnar eru í töflu 3, í langflestum þessara tilvika er það 

aðstoðarskólastjóri sem sér um ritunina. 

Tafla 3 – Aðili utan skólaráðs sem sér um ritun fundargerða 

Staða Tíðni 

Aðstoðarskólastjóri 16 

Starfsmaður skólans 3 

Deildarstjóri 3 

Ritari skólans 1 

 

Sömu 14% voru spurð að því hvort þessi aðili sæi eingöngu um að rita fundargerð. Flestir eða 20 segja 

að þessi aðili taki einnig þátt í umræðum skólaráðins en 17 segja að aðilinn riti eingöngu fundargerð.  

Ríflega helmingur eða 58% segir að fundargerðir skólaráðsins séu aðgengilegar nemendum, 

foreldrum og starfsfólki á heimasíðu skólans3. Mynd 6 sýnir þetta. Skólastjórar skera sig frá öðrum 

hópum hér því 85% þeirra segja að fundargerðirnar séu á heimasíðu skólans. Yfir þriðjungur svarenda 

segist ekki vita um aðgengileika fundargerðanna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 4% fulltrúanna (sjá mynd 6) segja að fundargerðir þeirra skólaráða sem þeir sitja í séu 

aðgengilegar annarsstaðar en á heimasíðu skólans og gerðu sumir þeirra grein fyrir því hvar þetta er. 

Svörin eru á þá leið að fundargerðirnar sá að finna í fundargerðabók á skrifstofu skólans eða á 

sameignarsvæði skólans. 

  

                                                            
3 2 svarendur segja spurninguna ekki eiga við, þeir eru ekki reiknaðir með í hlutföllunum. 

44% 

46% 

52% 

58% 

85% 

58% 

7% 

9% 

9% 

4% 

5% 

9% 

6% 

2% 

4% 

44% 

36% 

42% 

40% 

3% 

34% 

0% 50% 100%
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Grenndarsamfélag
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Foreldrar

Skólastjórar

Allir

Mynd 6. Eru fundargerðir skólaráðsins hafðar aðgengilegar nemendum, 
foreldrum og starfsfólki skólans? 

Já, á
heimasíðu
skólans

Já,
annarsstaðar

Nei

Veit ekki
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Málefni á fundum skólaráða 
Fáir segja skólaráðið sem þau sitja í standa árlega fyrir opnum fundi um málefni skólans fyrir allt 

skólasamfélagið eða 13%. Um 8% merkja við svarmöguleikann annað og segjast flestir þessara að það 

standi til að hafa svona fund á skólaárinu. Einnig að ráðið reyni skipulega að ná til skólasamfélagsins í 

gegnum bekkjarfulltrúa, stjórn foreldrafélags og/eða aðalfund foreldrafélags. Einnig að slíkur fundur 

hafi verið sameinaður svokölluðu Skólaþingi í skólanum. Eins og sjá má á mynd 7 segir restin að 

annaðhvort sé ekki svona fundur í skólanum eða fólk veit það ekki. Lítill munur er á hópunum nema 

að skólastjórar merkja aldrei við veit ekki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan við helmingur eða 42% segir að skólastjóri boði árlega til sameiginlegs fundar með skólaráði og 

stjórn nemendafélagins líkt og mynd 8 sýnir. Um 4% merkja við annað, hvað og gera grein fyrir 

svörum sínum. Þar er t.d. sagt frá því að formenn stjórnar nemendafélags séu einnig fulltrúar 

nemenda í skólaráði, að slíkur fundur sé sameiginlegur skólaþingi skólans, reglulegir fundir séu 

haldnir með fulltrúum nemenda eða að vegna þess að tilteknir skólar væru einungis með það unga 

nemendur að þeir væru ekki að hitta skólaráð sérstaklega. 
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Mynd 7. Stendur skólaráðið árlega fyrir opnum fundi um málefni skólans 
fyrir allt skólasamfélagið? 

Já

Nei

Annað, hvað?

Veit ekki
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Mynd 8. Boðar skólastjóri árlega til sameiginlegs fundar með skólaráði 
og stjórn nemendafélagsins? 

Já

Nei

Annað,
hvað?

Veit ekki
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Starfsáætlun er sá þáttur sem skólaráðin ræða helst skv. svörum fulltrúanna og sjá má á mynd 94. Þar 

á eftir kemur skólanámskrá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúmlega 20% merkja við svarmöguleikann aðrar áætlanir á mynd 9 og gera margir grein fyrir svari 

sínu. Þær áætlanir sem þessir svarendur nefna eru í töflu 45. 

 

Tafla 4 – Aðrar áætlanir sem skólaráðið fjallar um árlega. 

Áætlanir Tíðni 

Eineltisáætlun 6 

Öryggisáætlanir 5 

Áætlanir sem endurskoðaðir eru á 1-2 ára fresti 4 

Jafnréttisáætlun 4 

Umbótaáætlanir 4 

Áætlun um viðbrögð við agabrotum 4 

Starfsþróunaráætlun 2 

Áfallaáætlun 1 

Áætlun um foreldrasamstarf 1 

Umhverfisáætlun 1 

Forvarnaráætlanir 1 

Mannréttindaáætlun 1 

 

  

                                                            
4 Hér gátu svarendur merkt við fleiri en einn svarmöguleika. 
5 Fulltrúar sem merkja við aðrar áætlanir nefna einnig fleiri þætti sem teknir eru fyrir á fundum ráðsins en sem 

ekki flokkast sem áætlanir. Hér má nefna niðurstöður prófa og kannana, læsi, skipulagsmál og skólalóð. 
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Mynd 9. Hverja af eftirfarandi þáttum fjallar skólaráðið um árlega? Starfsáætlun
skólans

Skólanámskrá
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skólans

Skólareglur

Aðrar áætlanir,
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Erindi frá skóla – og frístundaráði og erindi frá stjórn foreldrafélags eru þeir aðilar sem skólaráðin 

hafa helst fjallað um erindi frá, líkt og mynd 10 sýnir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrifstofa skóla– og frístundasviðs er sá aðili sem skólaráðin hafa helst sent erindi til eftir að hafa 

fjallað um það á skólaráðsfundi. Niðurstöður spurningarinnar er á mynd 11. Þar sést einnig að 

næstum einn af hverjum veit ekki hvert erindi hafa verið send frá skólaráðinu. 
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Mynd 10. Hefur skólaráðið fjallað um erindi frá einhverjum af eftirtöldum aðilum? 
Skóla - og frístundaráð Rvk

Foreldrafélagi

Nemendafélagi

Mennta - og
menningarmálaráðuneyti

Einstaklingum

Kennarafundi

Menntamálastofnun

Almennum starfsmannafundi

Öðrum aðilum

Veit ekki
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Mynd 11. Hefur skólaráðið sent erindi sem það hefur fjallað um, til einhverra 
eftirtalinna aðila? 
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Fulltrúarnir voru spurðir að því í opinni spurningu hvaða þátt/þætti í þeirra huga væri dæmi um 

meiriháttar breytingar á skólahaldi og svöruðu 84 spurningunni. Í töflu 5 sjást þeir þættir sem þrír eða 

fleiri svarendur nefna6. Breytingar á hvenær skóladagur hefst og/eða aðrar breytingar á tímaskipulagi 

skóladags er sá þáttur sem flestir nefna, næst koma einhverjar breytingar eða vinna við skólanámskrá 

og/eða stefnu skólans, þá sameiningar skóla og síðan húsnæðis – og skólalóðarmál skóla. Enn fleiri 

þættir eru nefndir sem ekki koma fram í töflunni hér að neðan og má þar nefna foreldrasamstarf, 

breytingar á bekkjum, stofnun sérdeilda við skóla, breytingar á áætlunum og fjármál. 

Tafla 5 – Dæmi um meiriháttar breytingar á skólahaldi í hugum fulltrúa. 

Þáttur Tíðni 

Upphaf skólatíma/tímaskipulag 21 

Skólanámskrá/breytingar á stefnu 18 

Sameining skóla 13 

Húsnæði skóla/skólalóð 13 

Breyting á námsmati 10 

Kennslufyrirkomulag (t.d. samkennsla) 7 

Mikilvægar mannabreytingar í starfshópi 7 

Skólareglur/Agamál 4 

Breytingar á frímínútum/gæslumál 4 

Ný aðalnámskrá 3 

Samstarf skóla og frístundastarfs 3 

Breytingar á valáföngum unglinga 3 

Mötuneytismál 3 

 

Næstum 70% fulltrúanna segja að þeirra skólaráð fjalli um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á 

skólahaldi og gefi umsagnir um þær áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar um þær, að mjög eða 

frekar miklu leyti. Niðurstöðurnar eru á mynd 12. Um 17% segja að ráðið þeirra geri þetta að frekar 

eða mjög litlu leyti. Tiltölulega lítill munur er á hópunum fimm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Flestir sem svara spurningunni nefna fleiri en einn þátt. 
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Mynd 12. Að hve miklu eða litlu leyti fjallar skólaráðið um fyrirhugaðar 
meiriháttar breytingar á skólahaldiog gefur umsagnir um þær áður en 
endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar? 
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Skólaráðin eru að móta stefnu og sérkenni skólans og tengsl við grenndarsamfélagið að mjög eða 

frekar miklu leyti í samtals 54% tilvika miðað við svör fulltrúanna eins og sést á mynd 13. Hér eru 

skólastjórarnir gagnrýnastir á störf ráðanna, yfir helmingur þeirra segir að sitt ráð sinni þessu að 

frekar eða mjög litlu leyti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um þrír af hverjum fjórum segir að sitt skólaráð fylgist að mjög eða frekar miklu leyti með 

öryggismálum, húsnæði, aðstöðu og aðbúnað nemenda og er munur á hópum tiltölulega lítill. 

Svipaða sögu er að segja þegar spurt er um almenna velferð nemenda, yfir 70% fulltrúa segir að 

skólaráð þeirra fylgist að mjög eða frekar miklu leyti með henni líkt og mynd 14 sýnir. Þriðjungur 

kennara í ráðunum segir að þeirra ráð fylgist frekar eða mjög lítið með almennri velferð nemenda. 
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Mynd 13. Að hve miklu eða litlu leyti tekur skólaráðið þátt i að móta 
stefnu og sérkenni skólans og tengsl hans við grenndarsamfélagið? 

Mjög miklu leyti

Frekar miklu leyti

Frekar litlu leyti

Mjög litlu leyti

Veit ekki
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28% 

56% 

31% 

55% 

38% 

44% 

43% 
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Mynd 14. Að hve miklu eða litlu leyti fylgist skólaráðið með almennri 
velferð nemenda? 

Mjög miklu leyti

Frekar miklu leyti

Frekar litlu leyti

Mjög litlu leyti

Veit ekki
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Vægi skólaráða 
Skólastjórar er sá hópur sem finnst þeir sjálfir geta haft mest áhrif á stefnumörkun skólans með setu 

sinni í skólaráði miðað við aðra hópa í könnuninni. Yfir 90% þeirra segja að þeir geti haft mjög eða 

frekar mikil áhrif á stefnumörkunina en í heildina finnst 63% þeir geti haft þetta mikil áhrif. Um og yfir 

40% margra annarra hópa finnst þeir hafa frekar eða mjög lítil áhrif á stefnumótunina. 

Niðurstöðurnar eru á mynd 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæpur þriðjungur fulltrúa finnst að skólaráðið ætti að hafa meiri áhrif í mikilvægum málum er varða 

starf skólans en næstum 40% finnst það ekki. Þetta má sjá á mynd 16. Foreldrar eru sá hópur sem 

helst finnst að áhrif ráðsins ættu að vera meiri en skólastjórar skera sig algerlega frá, engum þeirra 

finnst að ráðið eigi að hafa meiri áhrif en nú er í mikilvægum málum er varða starf skólans. 
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Mynd 15. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú þig geta haft á 
stefnumörkun skólans með setu þinni í skólaráði? 

Mjög mikil

Frekar mikil

Frekar lítil

Mjög lítil

Veit ekki
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Mynd 16. Telur þú að skólaráðið ætti að hafa meiri áhrif í mikilvægum 
málum er varða starf skólans? 

Já

Nei

Veit ekki
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Fulltrúarnir voru spurðir að því í opinni spurningu í hvaða málum skólaráðið ætti einkum að hafa 

meiri áhrif en nú er og svara 34 spurningunni. Í töflu 6 sjást þeir þættir sem tveir eða fleiri svarendur 

nefna7. Breytingar eða vinna við skólanámskrá og/eða stefnu skólans, húsnæðis – og skólalóðarmál 

og aðbúnaður nemenda eru þeir þættir sem flestir nefna. Enn fleiri þættir eru nefndir sem ekki koma 

fram í töflunni hér að neðan og má þar nefna námsárangur, kennsluhætti, skólareglur og mikilvægar 

mannabreytingar í starfshópi.  

Tafla 6 – Í hvaða málum telur þú að ráðið ætti einkum að hafa meiri áhrif en nú er? 

Þáttur Tíðni 

Skólanámskrá/breytingar á stefnu skóla 9 

Húsnæði skóla/skólalóð 7 

Aðbúnaður nemenda 4 

Erindi frá skóla - og frístundaráði 3 

Öryggismál 3 

Námsárangur 2 

Kennsluhættir 2 

 

Þá voru fulltrúarnir spurðir að því í annarri opinni spurningu hvað þeir teldu helst koma í veg fyrir að 

skólaráðið geti haft meiri áhrif en nú er. Í töflu 7 sjást þeir þættir sem þrír eða fleiri svarendur nefna 

en 47 fulltrúar svara spurningunni. Of fáir fundir og/eða almennt tímaleysi fulltrúa er sá þáttur sem 

helst er nefndur og því næst of mikið vald skólastjóra í skólaráðinu. Næst kemur of lítil hefð fyrir 

skólaráðum og/eða of léttvæg umgjörð um starf ráðsins eins og að ekki er greitt sérstaklega fyrir setu 

í því og loks óþarfleg inngrip eða viljaleysi skrifstofu skóla – og frístundasviðs gagnvart ýmsu er varðar 

skólastarf almennt. Enn fleiri þættir eru nefndir sem ekki koma fram í töflunni hér að neðan og má 

þar nefna óþarfa inngrip skóla – og frístundaráðs, lítil þekking sumra fulltrúa á skólastarfi og 

áhugaleysi fulltrúa. 

 

Tafla 7. Hvað telur þú að komi helst í veg fyrir að skólaráðið geti haft meiri áhrif en nú er? 

Þáttur Tíðni 

Of fáir fundir/tímaleysi 11 

Of mikið vald skólastjóra 10 
Of lítil hefð/of léttvæg umgjörð skólaráðs 
(t.d. greiðsluleysi) 9 

Skrifstofa skóla - og frístundasviðs 6 

Fjármál 3 

Lítil hefð fyrir skólaráði 3 

Völd starfsfólks 3 

 
  

                                                            
7 Flestir sem svara spurningunni nefna fleiri en einn þátt. 
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Rúmlega 70% fulltrúa telur skólaráðið sem það starfar í vinna samkvæmt 8. grein grunnskólalaga um 

skólaráð og samkvæmt reglugerð um skólaráð frá árinu 2008. Niðurstöðurnar eru á mynd 17. Af þeim 

16% sem segja sitt skólaráð ekki gera þetta að öllu leyti gefa nokkur frekari skýringar á því. Helst er 

nefnt að ráðið vinni ekki að stefnumörkun eða mótun sérkenna skólans, að fundir séu of fáir, ekki sé 

fjallað um rekstraráætlun, of mörg mál innan skólans komi ekki til umræðu í ráðinu og að í ráðið vanti 

fulltrúa nemenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulltrúar grenndarsamfélags og foreldra 
Af þeim 15 fulltrúum grenndarsamfélagsins sem þátt tóku í könnuninni svara 14 því til hver tengsl 

þeirra séu við grenndarsamfélagið. Flestir nefna að vera íbúar í viðkomandi skólahverfi en þarna eru 

einnig formaður íbúasamtaka viðkomandi hverfis, forstöðumaður frístundaheimilis, starfsmaður á 

þjónustumiðstöðinni, starfsmaður í íþróttafélagi og skólahjúkrunarfræðingur. 

Fulltrúar foreldra í skólaráðum voru spurðir að því hvernig þeir hafi verið valdir í ráðin. Næstum tveir 

af hverjum þremur voru kosnir skv. reglum foreldrafélagsins, 18% voru beðin um að sitja í skólaráðinu 

og 17% segjast hafa verið valin á annan hátt í skólaráðið. Í máli síðastnefnda hópsins kemur helst 

fram að fólk hafi verið sjálfkjörið í kosningum því ekkert mótframboð var.  

 

Lokaspurning 
Í lokin gátu svarendur komið á framfæri öðru er viðkemur skólaráði og nýta 28 sér það. Helst taka 

fulltrúar það fram að skólaráðin séu mikilvæg tæki til samráðs og eflingar í tilteknu skólasamfélagi.  

Einnig er nefnt að fulltrúa skólaráða skorti leiðbeiningar um hlutverk ráðanna og stuðning og að 

fulltrúar þeirra tryggi að þeir hafi bakland vegna málflutnings síns inni á ráðsfundum í tilteknum 

málefnum. 
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Mynd 17. Telur þú skólaráðið starfa skv. 8. gr. grunnskólalaga um 
skólaráð og reglugerð um skólaráð frá árinu 2008? 

Já

Nei, ekki að
öllu leyti

Veit ekki
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Skólaráð – nemendur 
 

Útsending og svörun 
Könnun á pappír var send á fulltrúa nemenda í skólaráðum í borgarreknum og sjálfstætt starfsandi 

grunnskólum í nóvember 2015. Af 66 fulltrúum svöruðu 42 könnuninni, eða tæp 64%.  

Bakgrunnur svarenda 
Af 42 svarendum eru 20 stelpur, strákar eru 19 og 3 nemendur gáfu ekki upp kyn. Í grunnskólum 

borgarinnar eru flestir nemendafulltrúar á unglingastiginu og þetta endurspeglast í könnuninni því af 

42 eru 29 svarendur eða næstum 70% af unglingastiginu eins og sést í töflu 8. Vegna þess hversu 

nemendur eru fáir eru svör þeirra ekki greind eftir stigi og eingöngu kyni sé munur á milli hópa mikill.  

Tafla 8 – Bakgrunnur nemenda 

 
Miðstig Unglingastig 

   5. bekk 6. bekk 7. bekk 8. bekk 9. bekk 10. bekk Samtals 

Stelpur 0 3 4 0 3 10 20 

Strákar 1 1 2 2 6 7 19 

Ekki gefið 
upp 

0 1 1 0 1 0 3 

Samtals 
1 5 7 2 10 17 

42 
13 29 

 

Um 74% nemendanna er á fyrsta ári sínu í skólaráði, 19% eru á öðru ári og 7% hafa verið lengur í 

ráðinu en tvö ár. 

Sp. 1. Er þetta eins og skólaráðið sem þú situr í? 

Já Nei Veit ekki 

68% 5% 27% 

 

Í sp. 1 sést að 27% nemendanna  veit ekki hvort lýsingin á skólaráðum í greinargerð passi við það ráð 

sem það sjálft situr í. Einn nemandi svarar því í opinni spurningu hvernig skólaráðið sem hann situr í 

er öðruvísi en reglugerðin gerir ráð fyrir. Munurinn liggur í engum varamönnum fyrir nemendur. 

Sp. 2. Biður þú varamann þinn að mæta á fundi skólaráðsins þegar þú kemst ekki? 

Já Nei 

Ég hef 
engan 

varamann Veit ekki 

43% 2% 43% 12% 

 

Undir helmingur nemenda segist boða varamann á fundi skólaráðsins þegar þeir komast ekki sjálfir 

eins og sést í sp. 2 og eru svör nemenda mjög álíka svörum annarra fulltrúa í ráðunum. 
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Sp. 3. Geta allir fengið upplýsingar um hverjir eru í skólaráðinu? 

Já, á 
heimasíðu 

skólans 
Já, 

annarsstaðar Nei Veit ekki 

38% 7% 2% 53% 
 

Sé sp. 3 borin saman við mynd 2 sést að mikið hærra hlutfall nemenda miðað við aðra fulltrúa veit 

ekki hvort allir geti fengið upplýsingar um hverjir eru í ráðinu. 

Einn nemandi svarar því hvar annarsstaðar en á heimasíðu skólans upplýsingar um hverjir eru í 

skólaráðinu eru. Hann segir upplýsingarnar vera hjá ritara skólans. 

 

Sp. 4. Í hvaða mánuði var/verður fyrsti fundur skólaráðsins haldinn á þessu skólaári? 

September Október Nóvember 

Ekki hefur 
verið boðað 
til fundar á 
þessu 
skólaári Veit ekki 

43% 19% 14% 14% 10% 

 

Í sp. 4 um tímasetningu fyrsta fundar eru svör nemenda mjög álíka svörum annarra fulltrúa. 

 

Fundir skólaráða 
Sp. 5. Hversu oft færð þú að vita hvað er á dagskrá fundarins áður en hann er haldinn? 

Alltaf  Oftast Stundum Aldrei Veit ekki 

36% 26% 7% 17% 14% 

 

Hærra hlutfall nemenda segir að aldrei fái þeir að vita hvað er á dagskrá ráðsfundar áður en hann er 

haldinn, miðað við hlutfall annarra fulltrúa í samskonar spurningu. 

Sp. 6. Hefur skólaráðið gert áætlun fram í tímann um hvenær þið hafið fundi og um hvað þið ræðið á þessu skólaári? 

Já Nei Veit ekki 

59% 17% 24% 

 

Í sp. 6 um áætlun fram í tímann eru svör nemenda mjög álíka svörum annarra fulltrúa. 
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Sp. 7. Hversu oft átt þú að fara á fundi í skólaráðinu á þessu skólaári? 

6 sinnum eða 
oftar 3-5 sinnum 

Sjaldnar en 3 
sinnum Veit ekki 

12% 40% 12% 36% 

 

Meiri en þriðjungur nemenda segist ekki vita hversu oft þeir eigi að fara á fundi skólaráðsins, líkt og 

sést í sp. 7. Þetta er mikið hærra hlutfall en hjá öðrum fulltrúum í samskonar spurningu. 

Sp. 8. Ef þú getur, vinsamlega merktu við allt sem þið hafið rætt á fundum á seinasta eða þessu skólaári eða þið ætlið að 

fjalla um á þessu skólaári? 

Skólanámskrá 57% 

Starfsáætlun skólans 52% 

Skólareglur 52% 

Rekstraráætlun skólans 40% 

Annað sem þú veist að þið talið reglulega um 24% 

Veit ekki 24% 

 

Hlutföll nemenda eru töluvert lægri í sp. 8 miðað við hlutföll annarra fulltrúa í skólaráðum í 

samskonar spurningu og sjá má á mynd 9.  

Nemendur sem merkja við svarmöguleikann annað sem þú veist að þið talið reglulega um gera grein 

fyrir því í opnu svari hvaða þættir það eru. Þeir nefna t.d. skólalóðina, kynningu frá hugmyndaráði 

skólans, líðan nemenda, læsi, klæðaburð nemenda og Mentor. 

Sp. 9. Hversu oft eru skrifaðar fundargerðir á fundum ráðsins? 

Alltaf Oftast Stundum Aldrei Veit ekki 

62% 9% 5% 0% 24% 
 

Töluvert færri nemendur segja í sp. 9 að alltaf séu ritaðar fundargerðir, miðað við aðra fulltrúa og 

fleiri segjast ekki vita það. 

Sp. 10. Ef fundargerðir eru skrifaðar, hver gerir það? 

Einn 
ákveðinn 
fulltrúi í 

skólaráðinu 

Við 
skiptumst á 

að skrifa 
þær 

Það er 
sérstakur 
aðili sem 

skrifar, sem 
ekki eru í 

skólaráðinu Veit ekki 

49% 22% 7% 22% 

 

Í sp. 10 um hverjir skrifa fundargerðir á skólaráðsfundum, eru svör nemenda mjög álíka svörum 

annarra fulltrúa. 

Einn nemandi svarar því í opnu svari hvaða sérstaki aðili sem ekki sitji í skólaráði skrifi fundargerðir.  

Sá aðili er aðstoðarskólastjóri.  
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Sp. 11. Geta nemendur, foreldrar og starfsfólk skólans séð/lesið fundargerðir skólaráðsins? 

Já, á 
heimasíðu 

skólans 
Já, 

annarsstaðar Nei Veit ekki 

27% 0% 15% 58% 

 

Yfir helmingur svarenda í sp. 11 veit ekki hvort nemendur, foreldrar og starfsfólk skólans geti 

séð/lesið fundargerðir skólaráðsins. Þetta er töluvert hærra hlutfall en í samskonar spurningu hjá 

öðrum fulltrúum.  

 

Málefni á fundum skólaráða 
Sp. 12. Hefur stjórn nemendafélagsins í skólanum komið á fund skólaráðsins svo þú munir eftir? 

Já Nei 
Annað, 
hvað? Veit ekki 

29% 21% 19% 31% 
 

Í sp. 12 eru svör nemenda mjög álíka svörum annarra fulltrúa. Nemendur sem merkja við 

svarmöguleikann annað gera grein fyrir því í opnu svari hvað þeir eiga við. Þeir nefna fyrst og fremst 

að fulltrúar nemenda í skólaráðinu séu einnig í stjórn nemendafélagsins. Tveir segja að til standi hjá 

skólaráði að funda með stjórn nemendafélagsins.  

Fulltrúar nemenda voru beðnir um að nefna eitthvað sem í þeirra huga er dæmi um miklar breytingar 

á skólastarfi og svöruðu 18 spurningunni. Helst eru nefndar breytingar á námsmati en einnig betra 

félagslíf, mál matsalarins, endurgerð skólalóðar, breytingar á tímaskipulagi, skólahverfismörk, nýtt 

starfsfólk og tölvumál.  

 

Sp. 13-17.  

 
Oft Stundum Sjaldan Aldrei Veit ekki 

Hversu oft eða sjaldan hafið þið í ykkar skólaráði rætt um stórar 
breytingar á skólastarfi? 17% 41% 10% 10% 22% 

Hversu oft eða sjaldan hafið þið í skólaráðinu rætt um hvernig 
stefna skólans á að vera, hvað á að vera sérstakt við skólann og 
hvernig hann tengist og er í samstarfi við aðra í hverfinu? 

26% 43% 2% 5% 24% 

Hversu oft eða sjaldan ræðið þið í skólaráðinu um öryggismál, 
húsnæði og aðstöðu nemenda? 31% 29% 21% 7% 12% 

Hversu oft eða sjaldan eruð þið í skólaráðinu að ræða um hvernig 
nemendum líður í skólanum og hvað er hægt að gera til að allir hafi 
það sem best? 36% 33% 14% 5% 12% 

 

Í sp. 13–17  um umræðuefni á ráðsfundum, eru svör nemenda mjög álíka svörum annarra fulltrúa í 

skólaráði í samskonar spurningum. 

 



30 
 

Vægi skólaráða 
Sp. 18. Getur þú haft mikil eða lítil áhrif á það sem er gert í skólastarfinu með því að vera í skólaráði? 
 

Mjög mikil Frekar mikil Frekar lítil  Mjög lítil Veit ekki 

29% 46% 5% 0% 20% 
 

Í sp. 18 um hversu mikil áhrif fulltrúar telja sig geta haft á skólastarf með því að vera í skólaráði, eru 

svör nemenda mjög álíka svörum annarra fulltrúa í samskonar spurningu. Töluvert fleiri strákar en 

stelpur líta svo á að þeir geti haft mjög mikil áhrif á skólastarfið með setu sinni í skólaráði, en 

munurinn á milli kynjanna minnkar töluvert þegar skoðað er hversu margir samtals segjast geta haft 

mjög eða frekar mikil áhrif á starfið með ráðssetunni.  

Sp. 19. Finnst þér að skólaráðið ætti að hafa meiri áhrif í mikilvægum málum sem snerta skólastarfið? 

Já Nei Veit ekki 

45% 22% 33% 

 

Heldur fleiri nemendur en fullorðnir í skólaráðum finnst að ráðið ætti að hafa meiri áhrif í 

mikilvægum málum sem snerta skólastarfið, niðurstöður hópanna eru í sp. 19 og á mynd 16.  

Nemendur voru spurðir að því í hvaða málum þeir telji að skólaráðið eigi að hafa meiri áhrif en nú er 

og svöruðu 17 spurningunni. Helst nefna svarendur mötuneytismál en einnig breytingar á skólalóð, 

innkaup á námsbókum, félagslíf nemenda, nýtt námsmat, öryggismál, líðan nemenda og nám 

nemenda.  

Þá var spurt opið hvort eitthvað kæmi í veg fyrir að skólaráðið geti haft meiri áhrif en það hefur núna. 

Aftur svöruðu 17 spurningunni og segja langflestir að svo sé ekki. Einn svarandi nefnir hinsvegar 

skólastjórann og annar kjarasamninga kennara. 

Vægi nemenda í skólaráði 
 
Sp. 20-24. Við nemendur í skólaráði erum alltaf boðaðir á fundi skólaráðsins? 

 

Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Við nemendur í skólaráði erum alltaf boðaðir á fundi skólaráðsins 76% 24% 0% 0% 

Í skólanum mínum skipta viðhorf nemenda miklu máli 
60% 40% 0% 0% 

Það er mikilvægt að nemendur í skólaráði taki þátt í ákvörðunum 
um skólastarfið 76% 24% 0% 0% 

Almennt tel ég mig vera vel undirbúna/undirbúinn undir 
skólaráðsfundi 42% 51% 7% 0% 

Það er hlustað á mig á fundum skólaráðsins og tekið mark á því sem 
ég segi 80% 18% 2% 0% 

 

Í sp. 20-24 (sem eru fullyrðingar) eru nánast allir nemendur mjög eða frekar sammála í öllum 

tilvikum. Langflestum strákum eða 89% eru mjög sammála því að hlustað sé á þá á fundum ráðsins á 
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móti 69% stelpna. Munurinn á kynjum er hinsvegar lítill þegar samtals er skoðað hversu margir eru 

mjög eða frekar sammála því að hlustað sé á þau á fundum.  

Sp. 25. Gefur skólinn þér sem nemenda í skólaráði, tækifæri til að segja öðrum nemendum skólans frá því sem er að 

gerast í ráðinu og að taka á móti ábendingum og óskum frá þeim? 

Já Nei Veit ekki 

61% 7% 32% 

 

Þeir nemendur sem svara spurningu 25 játandi, voru beðnir um að nefna dæmi og skila 19 svari. Helst 

nefna þeir að tækifærin liggi í fundum með stjórn nemendafélagsins og á bekkjarfundum. Einnig að 

nemendur viti vel af fulltrúum þeirra í skólaráði og þeir geti alltaf leitið til fulltrúanna, að fulltrúar 

útbúi sérstakar kannanir til allra nemenda og að ráðið fái kynningu frá Hugmyndaráði skólans. 

Sp. 26. Er í skólanum sérstakur starfsmaður sem aðstoðar nemendur í skólaráðum, m.a. með því að undirbúa þá fyrir 

fundi og aðstoða þá við að leggja fram mál? 

Já Nei Veit ekki 

29% 57% 14% 
 

Eins og sjá má í sp. 26 er í fæstum tilvikum sérstakur starfsmaður sem aðstoðar nemendur í 

skólaráðum. 

 
 
Sp. 27. Ef svarið er já, hver veitir þann stuðning? 

Skólastjóri Kennari 
Starfsmaður á 
félagsmiðstöð Annar, hver? 

9% 58% 8% 25% 

 

Af þeim nemendum sem svara annar í sp. 27 hér að ofan, gera þrír grein fyrir því hver annar veitir 

þann stuðning. Tveir segja að skólastjóri og kennari veiti báðir stuðning og sá þriðji segir að skólastjóri 

og starfsmaður á félagsmiðstöð veiti saman stuðninginn.  
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Sp. 28. Hvernig varst þú valin/n í skólaráðið? 
Ég bauð 
mig fram 

og var 
kjörin(n) í 
kosningu 
sem fór 
fram í 

skólanum 

Nemendafélagið 
valdi mig án 

kosninga 

Skólastjóri 
og/eða 

starfsfólk 
skólans bað 
mig um að 

sitja í 
skólaráðinu 

Á annan 
hátt, 

hvernig? 

46% 23% 22% 9% 

 

Fleiri strákar en stelpur voru kosnir í skólaráðið en fleiri stelpur en strákar voru beðnir af skólastjóra 

eða öðru starfsfólki skólans, að sitja í ráðinu. 

Þeir nemendur sem svara á annan hátt í sp. 28 gera sumir frekari grein fyrir því hvernig þeir voru 

valdir í ráðið. Var þá um að ræða blöndu af öðrum svarmöguleikum eins og t.d. að stjórn 

nemendafélags hefði valið þessa einstaklinga í skólarað eftir að skólastjóri hefði beðið stjórnina um 

að velja fulltrúa nemenda í ráðið.  

 

Lokaspurning 
Í lokin gátu nemendur komið á framfæri öðru er viðkemur skólaráði og nýta 6 sér það. Helst er tekið 

fram að lítið sé búið að funda í skólaráðum þessara svarenda og reynsla þeirra því lítil af ráðsstarfinu. 

Einhverjir lýsa ánægju sinni með ráðið en einn kvartar yfir því að nemendur í skólaráði séu hræddir 

við ákveðna aðila í ráðinu. 
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Foreldraráð 

Útsending og svörun 
Í nóvember 2015 var send út netkönnun á foreldra í foreldraráðum í borgarreknu og sjálfstætt 

starfandi leikskólunum, sem og á leikskólastjóra sömu leikskóla. Af 297 viðtakendum könnunarinnar 

svöruðu 215 eða rúm 72%.  

Bakgrunnur 
Af 215 svarendum eru konur  184 eins og sést í töflu 9 en það gerir 86% af öllum svarendahópnum. 

Þá eru fulltrúar foreldra 162 eða 75% og gefur svarendahópurinn því góða mynd af fjölda foreldra í 

foreldraráði miðað við fjölda leikskólastjóra í leikskólunum. Í greinargerðinni eru svör greind eftir því 

hvort um foreldra í foreldraráði er að ræða eða leikskólastjóra, en ekki eftir kyni.  

Tafla 9. Bakgrunnur fulltrúa í foreldraráði leikskóla. 

  Foreldrar Leikskólastjórar Samtals 

Konur 133 51 184 

Karlar 27 2 29 

Ekki gefið upp 2 0 2 

Samtals 162 53 215 

 

Form foreldraráðs 
Um 43% foreldra eru á sínu fyrsta ári í foreldraráði, 36% er á sínu öðru ári og 21% hefur verið lengur í 

ráðinu en tvö ár. Rúmur þriðjungur foreldra var kosin í foreldraráð skv. reglum foreldraráðsins og 

27% voru beðin um að sitja í ráðinu. Stærsti hópur foreldra var þó valin á annan hátt eða 38%. Þessi 

hópur segist nánast allur í opinni spurningu,  að þeir hafi boðið sig fram til starfsins, stundum á 

einhverskonar foreldrafundi, en að ekkert mótframboð hafi verið.  

 

Yfir 60% svarenda í foreldraráði segja upplýsingar um þá aðgengilegar öllum í leikskólasamfélaginu, á 

heimasíðu leikskólans. Nokkuð fleiri leikskólastjórar en foreldrar merkja við þennan svarmöguleika 

eins og sjá má á mynd 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 

82% 

61% 

14% 

8% 

13% 

7% 

10% 

8% 

24% 

18% 

0% 50% 100%

Foreldrar

Leikskólastjórar

Allir

Mynd 18. Er upplýsingar um nöfn fulltrúa í foreldraráðinu 
aðgengilegar öllum í leikskólasamfélaginu? 

Já, á heimasíðu
leikskólans

Já, annarsstaðar,
hvar?

Nei

Veit ekki
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Fimmtán svarendur (13%, sjá mynd 18) segja að upplýsingarnar um fulltrúa í foreldráðinu séu 

annarsstaðar en á heimasíðu skóla. Hér er helst talið upp í opnu svari að upplýsingarnar séu í 

fréttabréfi leikskólans en einnig að þær séu sendar í tölvupósti til foreldra, að þær séu á Facebook - 

síðu foreldrafélagsins og/eða Facebook - síðu starfsfólks, í símaskrá leikskóla, í starfsáætlun leikskóla 

eða á auglýsingu sem sýnilega sé í anddyri leikskólans. 

Fundir foreldraráðs 
Fyrsti fundur foreldraráðanna var fyrst og fremst haldinn í september (22%), október (22%) eða 

nóvember (26%). Í næstum fjórðungi tilvika hafði ekki enn verið haldinn fundur þegar könnunin var 

lögð fyrir. 

Helmingur svarenda segir að foreldraráðið sem þau sitja í, fundi 3-5 sinnum á skólaári en 27% að 

fundað sé sjaldnar en 3 sinnum.  Heilt yfir segja leikskólastjórar að ráðið fundi oftar en foreldrar 

segja. Um 20% veit ekki hversu oft ráðið fundar. 

Mikil dreifing er á svörum foreldra og leikskólastjóra þegar spurt er um hversu oft dagskrá er send út 

fyrir fundi ráðsins eins og sjá má á mynd 19. Næstum þriðjungur foreldra veit ekki hversu oft dagskrá 

er send út. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töluvert fleiri leikskólastjórar en foreldrar segja að farið hafi verið yfir 11. gr. laga um leikskóla á 

fundum ráðsins eins og sjá má á mynd 20. 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

25% 

22% 

15% 

27% 

18% 

14% 

17% 

15% 

17% 

21% 

18% 

32% 

10% 

27% 
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Foreldrar

Leikskólastjórar

Allir

Mynd 19. Hversu oft er send út dagskrá fyrir fundi foreldraráðsins? 

Alltaf

Oftast

Stundum

Aldrei

Veit ekki

50% 

79% 

57% 

26% 

15% 

23% 

24% 

6% 

20% 

0% 50% 100%

Foreldrar

Leikskólastjórar

Allir

Mynd 20. Hefur á fundum foreldraráðsins verið farið yfir 11. gr. 
laga um leikskóla þar sem fjallað er um foreldraráð? 

Já

Nei

Veit ekki
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Minnihluti svarenda segir að foreldraráðið hafi sett sér starfsreglur líkt og mynd 21 sýnir. 

 

 

 

 

 

 

Fæst foreldraráðanna hafa gert starfsáætlun um fundi og verkefni ráðsins á þessu skólaári. 

Niðurstöður eru á mynd 22. 

 

 

 

 

 
 

 

Um 44% svarenda segja að alltaf séu ritaðar fundargerðir á fundum ráðsins eins og sjá má á mynd 23. 

Meira en fjórðungur foreldra veit ekki hvort fundargerðir séu ritaðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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35% 

43% 

43% 

43% 

27% 

8% 
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0% 50% 100%

Foreldrar

Leikskólastjórar

Allir

Mynd 21. Hefur foreldraráð sett sér starfsreglur? 

Já

Nei

Veit ekki

8% 

26% 

22% 

75% 

58% 

62% 

17% 

16% 

16% 

0% 50% 100%

Leikskólastjórar

Foreldrar

Allir

Mynd 22. Hefur foreldraráðið gert starfsáætlun um fundi og verkefni 
ráðsins á þessu skólaári? 

Já

Nei

Veit ekki

42% 

54% 

44% 

7% 

15% 

9% 

9% 

10% 

10% 

14% 

13% 

14% 

28% 

8% 

23% 

0% 50% 100%

Foreldrar

Leikskólastjórar

Allir

Mynd 23. Hversu oft eru ritaðar fundargerðir á fundum ráðsins? 

Alltaf

Oftast

Stundum

Aldrei

Veit ekki
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Langoftast (73%) er það fulltrúi úr foreldraráði sem ritar fundargerðir samkvæmt foreldrum og 

leikskólastjórum. Í þeim tilvikum sem aðili utan foreldraráðs (8%) ritar fundargerðir, kemur fram hjá 

þeim svarendum í opnu svari að oftast er um leikskólastjóra að ræða en einnig eru nefndir 

aðstoðarleikskólastjóri eða aðili úr stjórn foreldrafélags. Þessi aðili tekur í sumum foreldraráðum 

einnig þátt í umræðum ráðsins.  

Fundargerðir foreldraráðsins virðast í flestum tilvikum ekki aðgengilegar foreldrum og starfsfólki 

leikskólans eins og sést á mynd 24. Næstum helmingur foreldra í könnuninni veit ekki um 

aðgengileika fundargerðanna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokkur þeirra 10% sem merktu við svarmöguleikann Já, annarsstaðar gerðu grein fyrir því hvar í 

opnu svari. Helst nefna þeir að fundargerðirnar séu í möppu foreldraráðs á skrifstofu leikskólastjóra 

en einnig að þær séu sendar í tölvupósti til foreldra, að þær séu á Facebook – síðu foreldrafélags 

og/eða starfsfólks eða að þær komi fyrir í fréttabréfi til foreldra.  

 

Málefni á fundum foreldraráða 
Um þriðjungur svarenda segir að foreldraráð fundi með foreldrafélagi leikskólans og er nánast engin 

munur á svörum foreldra og leikskólastjóra. Af þessum hópi gerðu 35 grein fyrir því hversu oft 

fundirnir væru haldnir. Algengasta svarið er að sömu einstaklingar séu í foreldraráði og í stjórn 

foreldrafélags. Fundartíðni þessara funda sem síðan er nefnd, er á bilinu 1-5 sinnum á ári.  
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8% 
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10% 

33% 

50% 

37% 

49% 

5% 
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Foreldrar

Leikskólastjórar

Allir

Mynd 24. Eru fundargerðir foreldraráðsins hafðar aðgengilegar 
foreldrum og starfsfólki leikskólans? 

Já, á
heimasíðu
skólans

Já,
annarsstaðar

Nei

Veit ekki
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Starfsáætlun er sá þáttur sem foreldraráðin ræða helst skv. svörum fulltrúanna og sjá má á mynd 258. 

Þar á eftir kemur skólanámskrá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 20% merkja við svarmöguleikann aðrar áætlanir og gera 39 grein fyrir svari sínu. Þær áætlanir 

sem svarendur nefna eru í töflu 109. 

Tafla 10. Aðrar áætlanir sem foreldraráðið fjallar um árlega. 

Þáttur Tíðni 

Jafnréttis/mannréttindaáætlun 7 

Læsisstefna 6 

Áætlun foreldraráðs (ferðir, námskeið (o.s.frv.) 6 

Eineltisáætlun 3 

Umhverfis – og Grænfánastefna 3 

Uppeldisáætlun 1 

Umbótaáætlun 1 

Aðgerðaáætlun v/ sérvandamála 1 

Fjárhagsáætlun 1 

 

  

                                                            
8 Hér gátu svarendur merkt við fleiri en einn svarmöguleika. 
9 Svarendur sem merkja við aðrar áætlanir nefna einnig fleiri þætti sem teknir eru fyrir á fundum ráðsins en 

sem ekki flokkast sem áætlanir. Hér má nefna sumarlokanir leikskóla, byggingar – og leikskólalóð, 

skipulagsbreytingar, þróunarverkefni og heilsueflingu. 
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Mynd 25. Hverja af eftirfarandi þáttum fjallar foreldraráðið um árlega? 

Starfsáætlun

Skólanámskrá
leikskólans

Aðrar
áætlanir,
hverjar?

Veit ekki
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Foreldrar og leikskólastjórar voru spurðir að því í opinni spurningu hvaða þátt/þætti í þeirra huga 

væri dæmi um meiriháttar breytingar á leikskólastarfi og svara 92 spurningunni. Í töflu 11 sjást þeir 

þættir sem áberandi flestir nefna10. Breytingar á stefnu leikskólans og starfsaðferðum er sá þáttur 

sem langflestir nefna, næst breytingar einhverskonar á deildaskipan eða dagskipulagi og þá húsnæðis 

– og/eða skólalóðarmál leikskóla.  

Tafla 11 – Dæmi um meiriháttar breytingar á leikskólastarfi í hugum svarenda. 

Þáttur Tíðni 

Ný stefna í starfinu/starfsaðferðum/starfsháttum/skólanámskrá 54 

Tilfærsla, sameiningar eða lokanir deilda/breytingar á dagskipulagi 27 

breytingar á byggingum/skólalóð/aðgengi að leikskóla 18 

Opnunartími leikskóla/sumarleyfi 15 

Næringar og matarmál/mötuneytismál 14 

Sameining leikskóla/sameining leik - og grunnskóla 11 

Ráðningar stjórnenda 10 

Starfsmannamál (t.d. ör starfsmannavelta eða mannekla) 10 

 

Í rúmlega helmingi tilvika fjalla foreldraráðin að mjög eða frekar miklu leyti um fyrirhugaðar 

meiriháttar breytingar á leikskólastarfi eins og sést á mynd 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
10 Flestir sem svara spurningunni nefna fleiri en einn þátt.  
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Mynd 26. Að hve miklu eða litlu leyti fjallar foreldraráðið um fyrirhugaðar 
meiriháttar breytingar á leikskólastarfi? 

Mjög miklu leyti

Frekar miklu leyti

Frekar litlu leyti

Mjög litlu leyti

Veit ekki
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Foreldrar og leikskólastjórar sem svara mjög eða frekar miklu leyti nefndu í 56 tilvikum dæmi í opinni 

spurningu, um meiriháttar breytingar á leikskólastarfi sem það foreldraráð sem þau sitja í eða starfa 

með, hefur fjallað um. Langalgengast er að ráðin hafi fjallað um og/eða gefið umsagnir um faglegt 

starf leikskólans. Næst koma umsagnir vegna breytinga á leikskólabyggingum eða skólalóð og þá 

tilfærsla og/eða breytingar á deildaskipan leikskóla. Niðurstöðurnar eru í töflu 12 þar sem sjá má þá 

þætti sem nefndir eru a.m.k. tvisvar. 

Tafla 12 – Dæmi um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi sem foreldraráð hefur fjallað um. 

 

 

 

 

 

Um fjórðungur svarenda segir að foreldraráðið taki að mjög eða frekar miklu leyti þátt í að móta 

stefnu og sérkenni leikskólans og tengsl hans við grenndarsamfélagið. Niðurstöðurnar eru á mynd 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Umsagnir um faglegt starf leikskólans, t.d. skólanámskrá 36 

Breytingar á byggingum/skólalóð/aðgengi 8 

Tilfærsla/lokun/sameiningar deilda/skipulagsbreytingar 7 

Opnunartími/sumarleyfi/dagvistunartími 5 

Næringar - og matarmál 2 

Ráðningar stjórnenda 2 

Starfsmannamál 2 

Fjármál 2 

Læsisáætlanir 2 
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Mynd 27. Að hve miklu eða litlu leyti tekur foreldraráðið þátt i að móta 
stefnu og sérkenni leikskólans og tengsl hans við grenndarsamfélagið? 

Mjög miklu leyti

Frekar miklu leyti

Frekar litlu leyti

Mjög litlu leyti

Veit ekki
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Leikskólastjóri er sá aðili sem langoftast sendir erindi til foreldraráðs sem taka á til umfjöllunar. 

Niðurstöðurnar eru á mynd 2811.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í opnum svörum frá einstaklingum sem merkja við svarmöguleikann annað  (10%) á mynd 28 kemur 

fram að foreldraráðinu berist einnig erindi frá foreldrum í gegnum lokaða Facebook – síður foreldra 

og/eða starfsfólks og einnig frá aðstoðarleikskólastjóra.  

Um 23% svarenda segir að foreldraráðið sem þau sitja í hafi sent erindi sem ráðið hefur fjallað um, til 

skrifstofu skóla – og frístundasviðs eins og mynd 29 sýnir. Meira en þriðjungur svarenda veit ekki hver 

ráðið hefur sent erindi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 9% svarenda merkir við svarmöguleikann annað og segja frá því í opnu svari að helst sé um að 

ræða borgarstjórn og/eða borgarstjóra.  

                                                            
11 Flestir sem svara spurningunni nefna fleiri en einn aðila. 
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Mynd 28. Hvernig berast foreldraráði erindi til umfjöllunar? 
Frá leikskólastjóra

Leikskólastjóri kallar
eftir erindum

Einstaka foreldrar hafa
samband við fulltrúa í
ráðinu
Annað, hvað?

Foreldrafélag vísar
málum til fulltrúa í
foreldraráði
Veit ekki
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Mynd 29. Hefur foreldraráðið sent erindi sem það hefur fjallað um, til 
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Vægi foreldraráða 
Rúmur helmingur foreldra í foreldraráðum telur sig geta haft mjög eða frekar mikil áhrif á 

stefnumörkun leikskólans með setu sinni í leikskólaráði, líkt og mynd 30 sýnir.  

 

 

                                                                          
 

 

 

 

Um fjórðungur foreldra finnst að foreldraráðið ætti að hafa meiri áhrif í mikilvægum málum er varða 

starf leikskólans en aðeins færri leikskólastjórar. Yfir 40% foreldra veit ekki hvort ráðið ætti að hafa 

meiri áhrif. Niðurstöður eru á mynd 31.  
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Mynd 30. Foreldrar - Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú þig geta 
haft á stefnumörkun leikskólans með setu þinni í foreldraráði? 
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Mynd 31. Telur þú að foreldraráðið ætti að hafa meiri áhrif í mikilvægum 
málum er varða starf leikskólans? 
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í opinni spurningu segja svarendur frá því í hvaða málum þeir telji að foreldraráð ætti einkum að hafa 

meiri áhrif en nú er og svara 35 spurningunni. Í töflu 13 sjást þeir þættir sem tveir eða fleiri svarendur 

nefna12. Breytingar á stefnu leikskólans og starfsaðferðum er sá þáttur seim flestir nefna, næst 

breytingar einhverskonar á deildaskipan eða dagskipulagi og þá opnunartími leikskóla. 

 

Tafla 13 – Í hvaða málum telur þú að ráðið ætti einkum að hafa meiri áhrif en nú er? 

Ný stefna í starfinu/starfsaðferðum/starfsháttum/skólanámskrá 8 

Næringar  - og matarmál/mötuneytismál 5 

Tilfærsla, sameiningar eða lokanir deilda/breytingar á dagskipulagi 4 

Opnunartími leikskóla/sumarleyfi 4 

Starfsmannamál (t.d. ör starfsmannavelta eða mannekla) 3 

Ráðningar stjórnenda 3 

Viðburðir 2 

Kirkjuheimsóknir 2 

Ráðið á bara að vera leiðbeinandi fyrir starfið (er ekki fagfólk) 2 

 

Þá voru foreldrar og leikskólastjórar spurðir að því í annarri opinni spurningu hvað þeir telja helst 

koma í veg fyrir að foreldraráðið geti haft meiri áhrif en nú er. Í töflu 14 sjást þeir þættir sem þrír eða 

fleiri svarendur nefna en 62 svara spurningunni13. Tímaleysi foreldra í ráðinu er sá þáttur sem helst er 

nefndur og því næst áhugaleysi foreldra, reynslu – og þekkingarleysi foreldra og of óljóst vald 

foreldraráðs og/eða valdleysi ráðsins.  

 

Tafla 14. Hvað telur þú að komi helst í veg fyrir að foreldaráðið geti haft meiri áhrif en nú er? 

Tímaleysi foreldra 16 

Áhugaleysi foreldra 10 

Reynslu - og þekkingarleysi foreldra 9 

Óljóst vald foreldraráðs/valdleysi (t.d. umsagnir seint í ferli, lélegt upplýsingaflæði) 8 

Stjórnun leikskólans 5 

Óskýr rammi (t.d. fundartímar, tengsl við leikskólastjóra) 4 

Hef ekki mætt á fund 3 

Stefna borgarinnar um mat á skólastarfi/sumarlokanir leikskóla 3 

Álag á starfsfólki leikskóla til að sinna foreldraráði 3 

Ör skipti á foreldrum  3 

 

  

                                                            
12 Flestir sem svara spurningunni nefna fleiri en einn þátt. 
13 Flestir sem svara spurningunni nefna fleiri en einn þátt. 
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Um 65% svarenda telur að foreldraráðið starfi skv. 11. gr. leikskólalaga um foreldraráð. Fleiri 

leikskólastjórar en foreldrar eru á þessari skoðun eins og sést á mynd 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Af þeim 19% sem merkja við svarmöguleikann nei, ekki að öllu leyti, svara 22 því hvað það sé helst 

vanti upp á. Helst er nefnt að starfsreglur vanti fyrir foreldraráðið en einnig að upplýsingagjöf frá 

ráðinu sé ábótavant, aðskilja þurfi foreldraráð og stjórn foreldrafélags, fundir séu of fáir, ábyrgð sé 

óljós og ráðið fái mál til umfjöllunar með of stuttum fyrirvara. 

 

Lokaspurning 
Í lokin gátu foreldrar og leikskólastjórar komið á framfæri öðru er viðkemur foreldraráði og nýta 24 

sér það. Helst taka foreldrar það fram að þeir hafi mjög litla eða enga reynslu enn af ráðinu því 

enginn fundur hafi enn verið haldinn eða að þeir sjálfir hafi ekki mætt á þann fund/fundi sem haldnir 

hafi verið. Sumir þessara foreldra tiltaka að vegna þessa hafi þeir margsinnis merkt í veit ekki 

svarmöguleikann í könnuninni. Í lokaspurningunni er einnig nokkuð um að verið er að fagna tilveru 

foreldraráða, gleðjast yfir samstarfi ráðsins og leikskóla og sumir leikskólastjórar hrósa því ráði sem 

tengist þeirra leikskóla. Þá segja sumir að styrkja þurfi ráðin og valdsvið þeirra og þá einstaklinga sem 

í þeim eru, til góðra verka.  
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Samantekt  
 

Fullorðnir í skólaráðum 
Á bilinu 61-73% fullorðinna fulltrúa í skólaráðum segja að farið hafi verið eftir reglugerð um 

skólaráðin á fundum ráðsins og að skólaráðið hafi gert starfsáætlun um fundi og verkefni ráðsins á 

þessu skólaári. Ríflega helmingur segir að fundargerðir skólaráðsins séu aðgengilegar nemendum, 

foreldrum og starfsfólki á heimasíðu skólans.  

Um 13% segja skólaráðið sem þau sitja í standa árlega fyrir opnum fundi um málefni skólans fyrir allt 

skólasamfélagið og innan við helmingur segir að skólastjóri boði árlega til sameiginlegs fundar með 

skólaráði og stjórn nemendafélagins. Breytingar á hvenær skóladagur hefst og/eða aðrar breytingar á 

tímaskipulagi skóladags er sá þáttur sem flestir nefna sem dæmi í þeirra huga um meiriháttar 

breytingar á skólahaldi. Næst kemur vinna við skólanámskrá og/eða stefnu skólans, sameiningar 

skóla og síðan húsnæðis – og skólalóðarmál. Næstum 70% fulltrúanna segja að þeirra skólaráð fjalli 

um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og gefi umsagnir um þær áður en endanlegar 

ákvarðanir eru teknar um þær, að mjög eða frekar miklu leyti.  

Skólastjórar er sá hópur sem finnst þeir sjálfir geta haft mest áhrif á stefnumörkun skólans með setu 

sinni í skólaráði miðað við aðra hópa í könnuninni en í heildina finnst 63% fullorðinna í skólaráði þeir 

geti haft mjög eða frekar mikil áhrif. Tæpur þriðjungur fulltrúa finnst að skólaráðið ætti að hafa meiri 

áhrif í mikilvægum málum er varða starf skólans en næstum 40% finnst það ekki. Foreldrar eru sá 

hópur sem helst finnst að áhrif ráðsins ættu að vera meiri en engum skólastjóra finnst að ráðið eigi að 

hafa meiri áhrif. Of fáir fundir og/eða almennt tímaleysi fulltrúa er sá þáttur sem helst er nefndur 

sem komandi í veg fyrir að skólaráðið geti haft meiri áhrif en nú er og því næst of mikið vald 

skólastjóra í skólaráðinu.  

 

Nemendur í skólaráðum  
Hátt hlutfall nemenda veit ekki hvort allir geti fengið upplýsingar um hverjir eru í ráðinu. Meiri en 

þriðjungur nemenda segist ekki vita hversu oft þeir eigi að fara á fundi skólaráðsins. Yfir helmingur 

þeirra veit ekki hvort nemendur, foreldrar og starfsfólk skólans geti séð/lesið fundargerðir 

skólaráðsins.  

Nemendur nefna t.d. breytingar á námsmati, betra félagslíf, mál matsalarins, endurgerð skólalóðar og 

breytingar á tímaskipulagi sem dæmi um miklar breytingar á skólastarfi í þeirra huga.  

Í spurningu um hversu mikil áhrif fulltrúar telja sig geta haft á skólastarf með því að vera í skólaráði, 

eru svör nemenda mjög álíka svörum annarra fulltrúa í samskonar spurningu. Töluvert fleiri strákar 

en stelpur líta svo á að þeir geti haft mjög mikil áhrif á skólastarfið með setu sinni í skólaráði. Heldur 

fleiri nemendur en fullorðnir í skólaráðum finnst að ráðið eigi að hafa meiri áhrif í mikilvægum málum 

sem snerta skólastarfið. Nánast allir nemendur eru sammála því að þeir séu alltaf boðaðir á fundi 

ráðsins og að hlustað sé á þá á fundunum. Í fæstum tilvikum er sérstakur starfsmaður sem aðstoðar 

nemendur í skólaráðum. Fleiri strákar en stelpur voru kosnir í skólaráðið en fleiri stelpur en strákar 

voru beðnir af skólastjóra eða öðru starfsfólki skólans, að sitja í ráðinu. 



45 
 

Í lokaspurningu er það helst tekið fram að lítið sé búið að funda í skólaráðum þessara svarenda og 

reynsla þeirra því lítil af ráðsstarfinu. 

 

Foreldraráðið 
Yfir 60% svarenda í foreldraráði segja upplýsingar um þá aðgengilegar öllum í leikskólasamfélaginu, á 

heimasíðu leikskólans. Næstum þriðjungur foreldra veit ekki hversu oft dagskrá fyrir fundi ráðsins er 

send út. Minnihluti svarenda segir að foreldraráðið hafi sett sér starfsreglur og fæst foreldraráðanna 

hafa gert starfsáætlun um fundi og verkefni ráðsins á þessu skólaári. Um 44% svarenda segja að alltaf 

séu ritaðar fundargerðir á fundum ráðsins. Meira en fjórðungur foreldra veit ekki hvort fundargerðir 

séu ritaðar. Fundargerðir foreldraráðsins virðast í flestum tilvikum ekki aðgengilegar foreldrum og 

starfsfólki leikskólans. Næstum helmingur foreldra í könnuninni veit ekki um aðgengileika 

fundargerðanna.  

Um þriðjungur svarenda segir að foreldraráð fundi með foreldrafélagi leikskólans og er nánast engin 

munur á svörum foreldra og leikskólastjóra. Foreldrar og leikskólastjórar voru spurðir að því í opinni 

spurningu hvaða þátt/þætti í þeirra huga væri dæmi um meiriháttar breytingar á leikskólastarfi. 

Breytingar á stefnu leikskólans og starfsaðferðum er sá þáttur sem langflestir nefna sem dæmi um 

meiriháttar breytingu á leikskólastarfi í þeirra huga,  næst koma breytingar einhverskonar á 

deildaskipan eða dagskipulagi og þá húsnæðis – og/eða skólalóðarmál leikskóla. Í rúmlega helmingi 

tilvika fjalla leikskólaráðin að miklu leyti um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi. Sem 

dæmi um meiriháttar breytingu á leikskólastarfi sem foreldraráð hefur fjallað um er langalgengast að 

þau fjallað um og/eða gefið umsagnir um faglegt starf leikskólans. Um fjórðungur svarenda segir að 

foreldraráðið taki að miklu leyti þátt í að móta stefnu og sérkenni leikskólans og tengsl hans við 

grenndarsamfélagið. 

Rúmur helmingur foreldra í foreldraráðum telur sig geta haft mjög eða frekar mikil áhrif á 

stefnumörkun leikskólans með setu sinni í leikskólaráði. Um fjórðungur foreldra finnst að 

foreldraráðið ætti að hafa meiri áhrif í mikilvægum málum er varða starf leikskólans. Yfir 40% 

foreldra veit ekki hvort ráðið ætti að hafa meiri áhrif. Þá voru foreldrar og leikskólastjórar spurðir að 

því í annarri opinni spurningu hvað þeir telja helst koma í veg fyrir að foreldraráðið geti haft meiri 

áhrif en nú er. Tímaleysi foreldra í ráðinu er sá þáttur sem helst kemur í veg fyrir að foreldraráðið geti 

haft meiri áhrif en nú er að mati svarenda. Því næst kemur áhugaleysi foreldra, reynslu – og 

þekkingarleysi foreldra og of óljóst vald foreldraráðs og/eða valdleysi ráðsins.  

Í lokaspurningu taka foreldrar það helst fram að þeir hafi mjög litla eða enga reynslu enn af ráðinu því 

enginn fundur hafi enn verið haldinn eða að þeir sjálfir hafi ekki mætt á þann fund/fundi sem haldnir 

hafi verið. Sumir þessara foreldra tiltaka að vegna þessa hafi þeir margsinnis merkt í veit ekki 

svarmöguleikann í könnuninni.  
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Umræður 

Fullorðnir í skólaráðum 
Það var mat starfshópsins að lög um skólaráð og foreldraráð skapi margvísleg tækifæri til að eiga 

samráð við foreldra um málefni skólans og að þau tækifæri mætti nýta enn betur. Niðurstöður 

könnunarinnar benda til að skólaráð hér á landi vegi almennt ekki jafn þungt í skólasamfélaginu og 

t.d. í Danmörku og Bretlandi. Benda má á að enn var óskipað í nokkur skólaráð og foreldraráð í 

nóvember. Fáir segja skólaráðið sem þeir sitja í standa árlega fyrir opnum fundi um málefni skólans 

fyrir allt skólasamfélagið, líkt og lögin kveða á um, eða 13%, (mynd nr. 13) og innan við helmingur, 

eða 42%, segir að skólastjóri boði árlega til sameiginlegs fundar með skólaráði og stjórn 

nemendafélagins (mynd nr. 14).  54% svara því að skólaráðin séu að móta stefnu og sérkenni skólans 

og tengsl við grenndarsamfélagið að mjög eða frekar miklu leyti en þegar aðeins er litið til svara 

skólastjóranna er aðeins 45% þessarar skoðunar (mynd nr. 17). Það vekur athygli hversu litla þörf 

svarendur sjá fyrir meiri áhrif skólaráða í mikilvægum málum er varða störf skólans en næstum 40%  

segja svo ekki vera. Foreldrar eru sá hópur sem helst finnst að áhrif ráðsins ættu að vera meiri en 

skólastjórar skera sig algerlega frá, engum þeirra finnst að ráðið eigi að hafa meiri áhrif en nú er í 

mikilvægum málum er varða starf skólans (mynd nr. 21). Þegar svarendur eru spurðir að því hvað þeir 

telji helst koma í veg fyrir að skólaráðin geti haft meiri áhrif en nú er benda þeir á tímaleysi, að fundir 

séu of fáir og  of mikið vald skólastjóra í skólaráðinu. Næst kemur of lítil hefð fyrir skólaráðum og/eða 

of léttvæg umgjörð um starf ráðsins, eins og að ekki er greitt sérstaklega fyrir setu í því, og loks óþörf 

inngrip eða viljaleysi skrifstofu skóla– og frístundasviðs gagnvart ýmsu er varðar skólastarf.  

Eftir gildistöku nýrra grunnskólalaga frá 2008 töldu ýmsir, bæði foreldrar og skólastjórnendur, að 

foreldrar í grunnskólum hefðu haft mun sterkari rödd í gegnum gömlu foreldraráðin.   Þeim var ætlað 

að gefa umsagnir bæði til skóla og skólanefndar (skóla- og frístundaráðs í Reykjavík), á sama hátt og 

foreldraráðum í leikskólum er nú ætlað samkvæmt gildandi leikskólalögum. Þetta hefur komið ítrekað 

fram á vettvangi SAMFOK. Það er mat SAMFOK að ef vilji sé til að auka samráð við foreldra varðandi 

meiriháttar ákvarðanir sem tengjast skólahaldi í grunnskólum ætti að fjölga fulltrúum foreldra í 

skólaráði.  Slíkt krefst breytinga á grunnskólalögum. 

Nemendur í skólaráðum  
Meðal þess sem vakti athygli starfshópsins í svörum nemendanna var  hversu margir þeirra töldu sig 

vita lítið um fundi ráðsins og fyrirkomulag þeirra, 17% sagðist t.d. aldrei fá að vita hvað væri á dagskrá 

ráðsfunda áður en þeir væru haldnir (sp. nr. 5).  Flestir telja aftur á móti að þeir geti haft mjög mikil 

eða frekar mikil áhrif á það sem gerist í skólastarfinu eða 75% (sp. 18) en meirihluti nemenda eða 

45% telur engu að síður að skólaráðið ætti að hafa meiri áhrif í mikilvægum málum sem varða starfið 

í skólanum (sp. 19).  Aðeins 46% nemendanna sagðist hafa verið kosinn til setu í skólaráði eftir að 

hafa boðið sig fram en 22% sögðust hafa tekið sæti í ráðinu að beiðni skólastjóra eða annarra 

starfsmanna skólans. Lögin kveða hins vegar á um að  nemendur skuli kjósa  tvo fulltrúa úr hópi 

nemenda samkvæmt starfsreglum nemendafélagsins. 

Foreldraráðið 
Umræður urðu um það á hvaða hátt fulltrúar eru valdir í foreldraráðin en í könnuninni kemur fram að 

aðeins 27% þeirra voru kosnir (mynd nr. 27). Það er reynsla þeirra sem til þekkja að oft þurfi að lokka 

foreldra inn í ráðið með loforðum um að þetta sé létt verk og fáir fundir. Í næstum fjórðungi tilvika 

var ekki búið að halda fund í nýju foreldraráði þegar könnunin var lögð fyrir (mynd nr. 29). Innan við 
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fjórðungur aðspurðra segir að dagskrá sé send út fyrir fundina (mynd nr. 31) og  aðeins 22% að 

foreldraráðið hafi sett sér starfsáætlun um fundi og verkefni  (mynd nr. 33). Fundargerðir eru oftast 

ritaðar en sjaldan eða aðeins í 24% tilvika birtar á heimasíðu. Um fjórðungur svarenda segir að 

foreldraráðið taki að mjög eða frekar miklu leyti þátt í að móta stefnu og sérkenni leikskólans (mynd 

nr. 41) og aðeins fjórðungi finnst að áhrif foreldra ættu að vera meiri í mikilvægum málum sem varða 

starf leikskólans. 

Nánari umfjöllun varðandi tillögur starfshópsins 
Að mati starfshópsins eru vannýtt tækifæri í skólaráðum og foreldraráðum til  að auka samráð við 

foreldra og nemendur um skólastarfið. Til að nýta þau betur leggur starfshópurinn til að áhersla verði 

lögð á að styrkja skólaráð og foreldraráð með fræðslu til fulltrúanna, með upplýsingum til 

skólasamfélagsins, með eflingu innra starfs þeirra og með auknum tengslum við stjórnsýsluna. 

Starfshópurinn leggur til að þetta verði gert með því að setja viðmið um gæði skólaráða og 

foreldraráða, með handbók með hagnýtum leiðbeiningum og upplýsingum fyrir fulltrúa í skólaráðum 

og með því að skipuleggja markvissan stuðning við fulltrúa skólaráða og foreldraráða og loks með því 

að efla tengsl stjórnsýslunnar við ráðin. 

1. Viðmið Reykjavíkurborgar um gæði skólaráða og foreldraráða 

Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar setji fram viðmið um gæði skólaráða og foreldraráða, byggð 

á lögum og reglugerð og tillögum starfshópsins. Viðmiðin verði m.a. lögð til grundvallar sjálfsmati og 

ytra mat á skólastarfi. Mikilvægt er að þar verði lögð áhersla á kjör fulltrúa, innra starf ráðanna, 

fundarfyrirkomulag, undirbúning fundanna,  birtingu fundargerða, aðgengi skólasamfélagsins að 

fulltrúum ráðanna og markvissa kynningu á starfi þeirra í skólasamfélaginu og skipulagt samráð við 

baklöndin.  

Líkt og lögin gera ráð fyrir þarf að tryggja að aðeins einn stjórnandi taki þátt í umræðum á fundum  

ráðsins til að koma í veg fyrir valdaójafnvægi. Nú þegar er vald skólastjóra hér á landi mikið 

samanborið við Danmörku og Bretland. Einnig þarf að skilgreina betur hlutverk leikskólastjóra í 

tengslum við foreldraráð en setningin Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði, í lögum um 

foreldraráð, hefur verið túlkuð á þann hátt að leikskólastjóri eigi að sitja í ráðinu og stýra því. 

Á fundum ráðanna ætti að leggja áherslu á lýðræðislegrar umræður um málefni skólans og samráð 

um mikilvæg málefni. Tryggja þarf að fulltrúar eigi kost á að undirbúa sig fyrir fundi, bera fram tillögur 

um fundarefni og einnig að kynna niðurstöður funda fyrir baklandi sínu, þ.e. starfsfólki skólans, 

foreldrum og nemendum. 

Setja ætti skýr viðmið um kosningu fulltrúa ráðsins í samræmi við lög, hér er ekki síst átt við fulltrúa 

nemenda. Einn af grunnþáttum menntunar er lýðræði og skal leggja áherslu á að börn læri um 

lýðræði í lýðræði. Það að skapa nemendum tækifæri til að kjósa með formlegum hætti fulltrúa sína í 

skólaráð getur verið mikilvæg leið til að kenna nemendum leikreglur lýðræðissamfélagsins. Leggja 

ætti áherslu á að  allir fulltrúar hafi varamenn sem þeir boða á fundi í forföllum sínum, en of oft er 

mikill misbrestur á því (mynd nr. 2, spurning 2). Einnig þarf að skilgreina betur hlutverk leikskólastjóra 

í tengslum við foreldraráð en setningin: Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði, í 11. gr. laga 

um foreldraráð nr. 90/2008, hefur ekki þótt nægilega skýr varðandi það hvort leikskólastjóri situr í 

ráðinu eða ekki. 
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Veita þarf leiðbeiningar um gagnvirkar upplýsingar skólasamfélagsins og ráðanna.  Lagt er til að 

skólaráð hvers skóla hafi sérstakt netfang sem helst óbreytt milli ára t.d. 

skolarad.austurbaejarskoli@reykjavik.is . Það gæti aukið aðgengi skólasamfélagsins og annarra aðila 

s.s. SAMFOKS og skrifstofu skóla- og frístundasviðs að ráðinu.  

Eðlilegt er að samhliða þessu verði sett viðmið um gæði foreldrasamstarfs í frístundastarfi og 

skólahljómsveitum enda þótt ekki sé sérstaklega kveðið á um það í lögum. 

Viðmiðin verði birt á heimasíðu skóla- og frístundasviðs og einnig í  handbókum fyrir skólaráð og 

foreldraráð. 

 

2. Handbók fyrir skólaráð og foreldraráð 

Ýmis atriði í lagagreinunum sem varða skólaráð og foreldraráð geta reynst almenningi óljós, enda 

þótt reglugerð um skólaráð við grunnskóla nr. 1157/2008 sé nokkuð greinagóð er hún ekki mjög 

aðgengileg þeim sem óvanir eru að lesa lagatexta. Engin reglugerð er til um foreldraráð leikskólanna.  

Starfshópurinn leggur til að gerðar verði handbækur a.m.k. fyrir skólaráð en Heimili og skóli hefur 

gert handbók fyrir foreldraráð. Taka mætt mið af handbókinni Skolebestyrelsens arbejde - 

Introduktion sem Skole og forældre í Danmörku hefur gefið út, en þar er að finna greinagóðar og 

hagnýtar upplýsingar og leiðbeiningar varðandi starf skólaráða þar í landi.  Í handbókinni verði m.a. 

sérstakur kafli um hlutverk ráðsins, um kynningu á starfi ráðanna í skólasamfélaginu, dæmi um 

málefni sem ráðin gætu tekið til umfjöllunar,  um fyrirkomulag kosninga í ráðin, um fundarhald, 

samstarf við baklandið og um stjórnsýslu skóla- og frístundasviðs.   

 

3. Stuðningur og leiðsögn 

Í könnuninni kemur fram að fulltrúar skólaráða telja sig skorta leiðsögn og stuðning til setu í ráðinu. 

SAMFOK og Félag foreldra leikskólabarna í samstarfi við SFS standi því á hverju hausti fyrir fræðslu- 

og umræðufundum fyrir fulltrúa um hlutverk skólaráða og foreldraráða. Fulltrúar foreldra í ráðunum 

sé jafnframt gefinn kostur á að leita til félaganna eftir stuðningi og leiðsögn.  

Frístundamiðstöðvar standi á haustin fyrir sérstökum fræðslu- og umræðufundi fyrir nemendur í 

skólaráðum. Nemendurnir fái tilnefnda sérstaka stuðningsaðila, sem gæti veriði félagsstarfskennari 

skólans eða starfsmaður frístundamiðstöðvar hverfisins. Stuðningsaðilinn aðstoði nemendur við 

undirbúning funda og úrvinnslu þeirra og væri þeim til stuðnings og leiðsagnar í samræmi við óskir 

nemendanna, en í spurningu 26  kemur fram að í fæstum tilvikum hafa nemendur sérstakan 

starfsmann sem aðstoðar þá við að gegna hlutverki sínu í skólaráði 

Skrifstofa skóla- og frístundasviðs standi árlega fyrir sérstökum fræðslu- og umræðufundi fyrir 

skólastjóra og leikskólastjóra um stjórn skólaráða og stuðningi við foreldraráð.   

 

 

mailto:skolarad.austurbaejarskoli@reykjavik.is
file:///C:/Users/nannakc2099/Downloads/web_haefte_1_introduktion_sbs_arbejde%20(1).pdf
file:///C:/Users/nannakc2099/Downloads/web_haefte_1_introduktion_sbs_arbejde%20(1).pdf
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4. Tengsl við forystu skólamála í borginni 

Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs og skóla- og frístundaráð leggi sitt af mörkum til að stuðla að 

valdeflingu skóla– og foreldraráða. Þeir leiti leiða til að veita fulltrúum þeirra aukna  innsýn í stefnu- 

og starfsáætlun skólanna, m.a. með upplýsingagjöf. Það má t.d. gera með bréfi sem sent yrði til hvers 

fulltrúa í kjölfar kosninga í ráðið. Einnig ætti skóla- og frístundasvið að upplýsa önnur svið 

borgarinnar, sem koma að málefnum skóla, um þátt ráðanna í stjórnskipan skólans. Vakin er athygli á 

því að samkvæmt lögum um skólaráð getur skólanefnd með samþykki sveitarstjórnar falið 

skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni til viðbótar við þau sem nefnd eru í reglugerðinni. Gera 

má ráð fyrir að þetta eigi einkum við þegar um meiriháttar breytingar er að ræða í skólastarfinu. 

Starfshópnum er ekki kunnugt um að ákvæðið hafi verið nýtt í Reykjavíkurborg. 

 

Kostnaður vegna tillagna starfshópsins 

Kostnaður vegna tillagnanna felst einkum í hönnun á efni á vef, annarsvegar vegna viðmiða um gæði 

skólaráða og foreldraráða, hinsvegar á handbókum. Efnið sjálft yrði unnið af skrifstofu skóla- og 

frístundasviðs. 

Kostnaður við námskeið yrði einhver í tengslum við veitingar og hugsanlega einnig vegna launa 

fyrirlesara. 

 

Lokaorð 
Hugmyndir um samráð við foreldra um skólahald virðast fremur óþroskaðar hér á landi og litlar sem 

engar hefðir að styðjast við.  Seta í ráðunum er sjálfboðaliðastarf en störf af þeim toga eru lítið  þekkt 

í skólum á Íslandi. Hún krefst tíma og áhuga foreldra, nemenda, starfsmanna, fulltrúa 

grenndarsamfélagsins en síðast og ekki síst skólastjórans sem fer fyrir ráðinu og ber ábyrgð á störfum 

þess. Forsendur þess að fulltrúarnir leggi á sig þá vinnu, sem óneitanlega felst í setu í skóla- og 

foreldraráði, er að þeir finni að störf þeirra séu mikilvæg og hafi áhrif. Niðurstöður könnunar 

starfshópsins eru ekki sannfærandi vísbending um að svo sé. 

Starfshópurinn telur tillögurnar vera mjög mikilvægan lið í eftirfylgni með innleiðingu nýrra 

grunnskólalaga og aðalnámskrár hvað varðar samráð við foreldra. Framkvæmd þessara tillagna 

verður til þess að skýra hlutverk þessara mikilvægu ráða og hlutverk þeirra gagnvart  skóla- og 

frístundaráði, skólunum og foreldrum. Ef  skóla- og foreldraráð á halda áfram að þróast og  verða sá 

samráðsvettvangur um skólasamfélagið sem þeim er ætlað er nauðsynlegt að styðja betur við  störf 

ráðanna. 
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Fylgiskjöl 
 

Tillögur að leiðum - Samantekt frá fundi 13. jan. 2016 í starfshópi um samráð við foreldra. 

Foreldraráð 

 Að útbúa spurningar og ath. hvort foreldrar viti hvað foreldraráð er. 

 Betri kynningu fyrir nýja foreldra á foreldraráðum. 

 Fundargerðir séu aðgengilegar á heimasíðu leikskólans. 

 Leikskólastjórar sjái til þess að fundargerði og upplýsingar um foreldraráðið sé aðgengilegt á 
heimasíðu. 

 Að foreldraráð hafi umsagnar-og tillögurétt við ráðningu leikskólastjóra. 

 Lögin ekki nógu skír. Of mikil óvissa um hvað samstarf leikskólastjóra þýðir. Þarf að 
endurskoða lög. 

 Breyta lögum um foreldraráð leikskóla á þann hátt að starfsmenn leikskólans sitji í 
foreldraráði. 

 Virkja foreldraráðið sem eftirlitsaðila t.d. með viðveru. Vettvangsheimsóknir. 

 Leikskólastjórar sjái til þess að fundargerði og upplýsingar um foreldraráðið sé aðgengilegt á 
heimasíðu. 

Skólaráð 

 Að útbúa spurningar og ath. hvort foreldrar viti hvað skólaráð er. 

 Að kynna fyrir foreldrum starfsreglur skólaráðs í september fyrir komandi skólaár. 

 Að kynna skólaráð fyrir nemendum og foreldrum skólans. 

 Kynna skólaráðin fyrir foreldrum barna í 1. bekk við upphaf grunnskólagöngu. 

 Nemendur þurfa meiri kynningu á muninum á nemendaráði og skólaráði og hvaða áhrif þeir 
geti haft. 

 Tryggja markvissa kynningu. 

 Skerpa á ábyrgð ráðamanna eins og boða varamann á fund ef þarf. 

 Skólastjórar hafi það að reglu að kalla eftir málum frá fulltrúum áður en dagskrá er send út. 

 Fundargerðir séu aðgengilagar á heimasíðu skóla. 

 Ef kosið er, þá að hafa utanað komandi ritara - að hann tjái sig ekki á fundi. Tryggja 
valdajafnvægi. 

 Skólaráð sé markvisst hvatt til að kynna sér mál og að hafa skoðun. 

 Formfesta starf skólaráða betur – fjöldi funda – fundargerðir – fundartími – umræðuefni. 

 Auka lýðræðislega umræðu á kostnað „kynninga“ 

 Að tryggja lýðræðislega kosningu nemenda í skólaráði. 

 Að fá starfsmann í skólaráð sem eingöngu skrifar fundargerð. 

 Styrkja tengsl fulltrúa við bakland sitt og gera þeim kleyft að ræða mikilvæg mál fyrir fund og 
fá vettvang til að upplýsa baklandið. 

 Að auka tak og áhrif skólaráðs. 

 Gera skólastjóra ábyrgan fyrir því að starfshættir séu í lagi. 

 Fylgja því eftir að fundað sé með öðrum í skólasamfélaginu. 

 Búa til sérstakt netfang fyrir skólaráð sem allir fulltrúar hafa aðgang að t.d. 
skólaradbreidholtsskola@reykjavik.is 

 Skólastjóri á að kynna fyrir starfsfólki það sem rætt er um í skólaráði. 

 Allir kennarar eiga að sitja í skólaráði – að minnsta kosti 1x á starfstíma. 

Skólaráð 

 Hvað eru meiri háttar breytingar á skólastarfi? 

mailto:skólaradbreidholtsskola@reykjavik.is
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 Að ráðamenn geri sér grein fyrir að þeir eru fulltrúar ákv. hópa og þurfi því að leyta álits 
barna áður en ákvarðanir eru teknar. 

 Að upplýsa foreldra um fulltrúa skólans þ.e. ef ekki er kosning. 

 Að upplýsa nemendur um fulltrúa þ.e. ef ekki er kosning. 

 Kynna fyrir starfsfólki grunnskóla (í sept.) starfsreglur skólaráðs komandi árs. 

 Kynning á skólaráði í upphafi skólaárs og hlutverki þess. 

 Að eingöngu ráðamenn sitji fundi. 

 Reykjavíkurborg (SFS) setji fram viðmið um gæði skólaráðs. 

 Að fá skólaráð mismunandi skóla til að vinna saman og notast við kosti hvors annars. 

 Kynna á skólaráð og hlutverk þeirra fyrir öllum foreldrum sem koma nýir í skólann. 

Foreldraráð 

 Skilgreina miðlægt hvað eru meiri háttar breytingar á leikskólastarfi. 

 Tryggja markvissa kynningu. 

 Meiri kynningu á hlutverki og hvaða áhrif foreldraráð geta haft. Selja betur hvers vegna það 
er spennandi að sitja í foreldraráði. 

 SFS setji fram viðmið um gæði. 

 Skapa tengsl við skóla-og frístundaráð t.d. upplýsing. 

 Ef foreldrar vilja sjá meiri áhrif þá þarf að skapa vettvang fyrir foreldraráðsfulltrúa í hverjum 
leikskóla til að fundasaman og þrýsta á þá sem stjórna borginni. 

 Að skóla- og frístundasvið setji miðlægar starfsreglur fyrir öll foreldraráð. 

 Foreldraráð sé hvatt til að kynna sér hvað er um að vera í skóla-og frístundaráði  t.d. tillögur 
um niðurskurð. 

 Foreldrar í foreldraráði þurfa að fá upplýsingar um til hverra þeir eiga að leita til að hafa áhrif 
á leikskólagjöld, opnun/lokun yfir sumarið og t.d. fæðismál. 

Skólaráð 

 Gera gátlista fyrir fulltrúa í skólaráði : Skyldur, réttindi, ábyrgð. 

 Námskeið fyrir stjórnendur. 

 Námskeið fyrir fulltrúa. 

 Námskeið og handleiðsla f. nemendur (frístundam.) 

 Skapa tengsl við skóla-og frístundaráð t.d. upplýsinga. 

 Skipa aðstoðarmann nemenda sem þjálfar þau í lýðræðislegum vinnubrögðum og hjálpar 
þeim að koma málum á dagskrá. 

 Handbók um skólaráð. 

Foreldraráð 

 Námskeið fyrir foreldraráð. 

 Handbók um foreldraráð. 

 Í leikskólanum á leikskólastjóri að sitja í foreldraráði. 

25.01.2016/sg 
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Starfshópur um samráð við foreldra 
Fundargerð 1. fundar  

30. sept. 2015 kl. 14:30 – 16:00 

Mættir eru: Sigríður Björk Einarsdóttir, Birgitta Bára Hassenstein, Anna Þorsteinsdóttir,  Jónína 

Ágústsdóttir, Þórunn Gyða Björnsdóttir, Elín Guðfinna Thorarensen, Sindri Smárason og Nanna 

Christiansen sem ritar.  Svanhvít Guðjónsdóttir og Dagný Edda Þórisdóttir boða forföll. 

Kynning. 

Þátttakendur kynntu sig. 

Erindisbréfið 

Farið var yfir erindisbréfið og  lesin samþykkt  borgarstjórnar  um að settur verði á fót starfshópur á 

vegum SFS sem fjalli um það hvernig auka megi samráð við  foreldra varðandi meiriháttar ákvarðanir 

sem tengjast skólahaldi í grunnskólum og leikskólum borgarinnar. Starfshópnum er ætlað að leggja 

fram tillögur um hvernig auka megi virkni og aðkomu skólaráða og foreldraráða  aða meiriháttar 

ákvörðunum. 

Fundartímar ákveðnir 

Ákveðið var að funda á eftirfarandi tímum:   15. okt, 28. okt, 10. nóv og 2. des.                                  

Alltaf á sama tíma kl. 15 – 16:16. 

Nanna fór yfir lög og reglugerðir sem varða samráð grunnskóla og foreldra. Nanna sendir hópnum 

hlekk á reglugerð um skólaráð. 

 
Umræður 

Rætt um skólaráð og reynslu fundarmanna af starfi þeirra. Spurt er hvort allstaðar sé verið að nýta 

skólaráðin nógu vel og hvort starf þeirra sé alltaf  í samræmi við reglugerðina. Fram kom að 

nauðsynlegt væri að kynna skólaráðin betur og að skólayfirvöld (sviðsstjóri) ættu að ávarpa þau 

sérstaklega m.a. til að  upplýsa um prakttíst mál eins og Hafnarfjörður hefur gert.  Bent er á að starf 

skólaráða sé tímafrekt og að ekki sé greitt fyrir setu í þeim. Einnig að það sé mikilvægt að hafa 

námskeið fyrir þá sem sitja í skólaráðum og upplýsa þá á annan hátt 

Ákveðið var að gera skoðanakönnun meðal þeirra sem sitja í skólaráðum til að reyna að kortleggja 

stöðu málsins áður en farið verður að vinna í tillögum að úrræðum. 

Nanna gerir drög að spurningum í samráði við tölfræði – og upplýsingaþjónustuna (TOR) og sendir 

starfshópnum  áður en könnunin fer í endanlega vinnslu. Hún verður borin upp til samþykktar á 

næsta fundi hópsins. Á næsta fundir verður athyglinni að mestu beint að foreldraráðum leikskólanna. 
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Tilvísun í mál: SFS2015040089 

 
 

 

 

  

   
    

 
SFS2015040089  

0.11.1 

FUNDARGERÐ 

 

Hópur:  Starfshópur um samráð við foreldra  

Efni:  Fundargerð 2. fundur  

Viðstaddir:  Bryndís Jónsdóttir, Jónína Ágústsdóttir, Sigríður Björk Einarsdóttir, 

Anna Þorsteinsdóttir, Þórunn Gyða Björnsdóttir,Nanna Kristín 

Christiansen og  Svanhvít Guðjónsdóttir sem ritaði.   

Fjarverandi voru: 

Birgitta Bára Hassenstein;Sindri Smárason;Elín Guðfinna Thorarensen 

og Dagný Edda Þórisdóttir  

Fundardagur:  15. október 2015  

Tími:  15:00:00 - 16:20:00  

Fundarstaður:  Eilífsdalur 

 

         

 
 

 

Þetta gerðist:  

 

 

Svanhvít fór yfir 11. gr. úr lögum um leikskóla er varða foreldraráð í leikskólum.  

Þórunn Gyða sagði frá starfsreglum um foreldraráð í Rofaborg.  Engin reglugerð er um 

foreldraráðin.  

Ekki eru samræmdar starfsreglur foreldraráða leikskólanna og geta þær verið mismunandi 

eftir leikskólum.  

 

Rætt um reynslu fundarmanna af foreldraráðum,  hafa ráðin áhrif t.d. varðandi sameiningu 

leikskóla og sumarlokanir leikskóla.  

Rætt var um umsagnarrétt foreldraráða um allar meiri hátta breytingar á 

leikskólastarf,  hvenær er um meiriháttar breytingu að ræða og hvenær ekki.  

Rætt var að hvort foreldraráð leikskóla væru of fámenn, þ.e. að lágmarki þrír auk 



56 
 

leikskólastjóra skv. lögum og hvort fulltrúar annarra tækju sæti í foreldraráði, t.d. 

grenndarfulltrúi.  

Rætt hvernig auka megi aðkomu og virkni foreldraráða leikskóla betur.  

 

Ákveðið var að gera skoðanakönnun meðal þeirra sem sitja í foreldraráðum til að kortleggja 

stöðuna áður en farið verður að vinna að tillögum að leiðum.  

Nanna og Svanhvít gera drög að spurningum í samráði við TOR og sendir starfshópnum áður 

en könnunin fer í endanlega vinnslu. Hún verður til umfjöllunar á næsta fundi hópsins.  

 

Farið var yfir spurningarlista vegna skoðanakönnunar hjá fulltrúum í skólaráðum í 

grunnskólum borgarinnar. Ákveðið var að senda hann beint á alla fulltrúa skólaráða.  

Nanna safnar netföngum allra fulltrúa.  

Stefnt er að því að senda könnunina út 1. nóvember n.k.  

Drögin verða send á starfshópinn til yfirlestrar áður.    

     

Fundi slitið kl. 16:20  

 

Næsti fundur verður miðvikudaginn 28. október 2015 á sama tíma.  
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Tilvísun í mál: SFS2015040089 

 
 

 

 

 

  

  
  

SFS2015040089 
0.11.1 

FUNDARGERÐ 

 

Hópur: Starfshópur um samráð við foreldra 

Efni: Fundargerð 3. fundur 

Viðstaddir: Birgitta Bára Hassenstein;Sindri Smárason;Elín Guðfinna 

Thorarensen;Bryndís Jónsdóttir;Jónína Ágústsdóttir;Þórunn Gyða 

Björnsdóttir;Nanna Kristín Christiansen og  Svanhvít Guðjónsdóttir 

sem ritaði.   
 

Fjarverandi voru:  Anna Þorsteinsdóttir;Dagný Edda 

Þórisdóttir;Sigríður Björk Einarsdóttir; 

Fundardagur: 28. október 2015 

Tími: 15:00:00 - 16:30:00 

Fundarstaður: Skrauthólar 

 

 
 

 

Þetta gerðist: 

 

Fram kom að riturum skólanna hafi verið send bréf þar sem óskað er eftir upplýsingum frá 

ráðsmönnum um netföng þeirra.   

Rætt var um hvernig best væri að standa að því að senda könnunina til nemenda í skólaráðum.  

Ýmsar hugmyndir ræddar um leiðir t.d. hvort yngstu nemendurnir svöruðu með aðstoð 

foreldrar sinna.  

Rætt var með hvaða hætti ritari er valinn á fundum skólaráða. 

Hugmynd frá TOR um að könnun til skólaráða yrðu tvær, annars vegar fyrir fullorðna og hins 

vegar fyrir nemendur.  

Fundarmenn sammála því fyrirkomulagi. 

 

Farið yfir skoðanakannanir til skólaráða í grunnskólum. 

 

Farið yfir spurningar í skoðanakönnun til foreldraráða í leikskólum. 
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Könnun til skólaráða send fulltrúum í starfshópi til yfirlestrar. Sjá meðf.  

 

(See attached file: skolarad_nemendur.docx)(See attached file: skolarad_fullordnir.docx) 

 

    

Fundi slitið kl. 16:45 

 

Næsti fundur verður miðvikudaginn 10. nóvember 2015 kl. 15:00-16:15 
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Tilvísun í mál: SFS2015040089 

 
 

 

 

 

  

  
  

SFS2015040089 
0.11.1 

FUNDARGERÐ 

 

Hópur: Starfshópur um samráð við foreldra. 

Efni: Fundargerð 4. fundur 

Viðstaddir: Dagný Edda Þórisdóttir;Ásgeir Björgvinsson;Sigríður Björk 

Einarsdóttir;Birgitta Bára Hassenstein;Elín Guðfinna 

Thorarensen;Jónína Ágústsdóttir;Þórunn Gyða Björnsdóttir;Nanna 

Kristín Christiansen og  Svanhvít Guðjónsdóttir sem ritaði.   
 

Fjarverandi voru:  

Sindri Smárason;Anna Thorsteinsdóttir 

Fundardagur: 27. nóvember 2015 

Tími: 14:00:00 - 16:00:00 

Fundarstaður: Skrauthólar, 5. hæð, Höfðatorgi 

 

 
 

 

Þetta gerðist: 

 
Ásgeir Björgvinsson, sérfræðingi á TOR  fór yfir niðurstöður könnunar til fulltrúa skólaráða grunnskóla.  Svörun 
var 64,8%.  Sjá meðf. glærur. 

 

   
Nemendakönnun var send skriflega,  úrvinnslu er ekki lokið - verður send fulltrúum starfshópsins síðar. 

 
Vaðandi niðurstöður úr könnun fulltrúa í foreldraráðum leikskóla var ákveðið að kynning Ásgeirs yrði 9. 
desember  og að fundurinn sem boðaður hafði verið 2. desember falli niður. 

 
Umræður:   
Fundarmenn voru ánægðir með niðurstöður könnunarinnar.  
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Spurt var hvort skólaráðin væru mikilvæg eða eru þau að uppfylla reglugerð eingöngu. Telur foreldrasamfélagið 
skólaráðin mikilvæg.  
Spurt er hvort skólastjórar séu einráðir um meiriháttar ákvarðanir og rætt mikilvægi þess að málin séu rædd og 
fjallað um í skólaráði.   
Talað var um að aðkoma nemenda við ákvarðanatöku varðandi meiri háttar ákvarðanir væri afar mikilvæg og að 
hlustað væri á þeirra rödd. 

 
Rætt var um mikilvægi á kynningu á skólaráðum, hvenær og hvernig fer hún fram.  Spurt hvort hugmyndafærði 
skólaráða hafi verið kynnt nægilega fyrir skólasamfélaginu. 
Rætt um að foreldrar fái kynningu á skólaráðum að hausti.  Mikilvægt að skapa vettvang til að kynna skólaráðin 
og viðhafa lýðræði. 
Bent var á að mikilvægt væri að dagskrá funda skólaráða lægi fyrir með góðum fyrirvara, þannig að fulltrúi 
foreldra geti leitað í sitt bakland í foreldrahópnum varðandi mál. 
Rætt var um vinnureglur og leiðbeiningar, að koma með tillögur fyrir skólaráðin á mannamáli.  Mikilvægi þess 
að fulltrúar í skólaráðum viti sitt hlutverk í skólaráði - handbók. 
Rætt var að upphefja skólaráðin, gera þau sýnileg, senda fréttir inn á heimilin t.d. með skólablaði.  Hafa 
upplýsingar um skólaráðin aðgengilegar á einum stað á heimasíðu skólana. 

 

Fundi slitið kl. 15:30 

 

Næsti fundur verður miðvikudaginn 9. desember 2015 kl. 14:00-16:00 

Athuga að fundur sem boðaður hafði verið 2. desember fellur niður. 

 

Svanhvít Guðjónsdóttir 
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Tilvísun í mál: SFS2015040089 

 
 

 

 

  

   
    

 
SFS2015040089  

0.11.1 

FUNDARGERÐ 

 

Hópur:          Starfshópur um samráð við foreldra. 
 

Starfshópur um samráð við foreldra.  

Efni:  Fundargerð 5. fundur  

Viðstaddir:  Sigríður Björk Einarsdóttir;Bryndís Jónsdóttir; Þórunn Gyða 

Björnsdóttir;Anna Þorsteinsdóttir Sindri Smárason;Nanna Kristín 

Christiansen sem ritaði.  
 

Fjarverandi: Elín Guðfinna;Dagný Edda Þórisdóttir;Svanhvít 

Guðjónsdóttir;Jónína Ágústsdóttir  

Fundardagur:  9. desember 2015  

Tími:  14:00:00 - 15:15:00  

Fundarstaður:  Norðurkot, 5. hæð 

 

         

 
 

 

 

 
Ásgeir Björgvinsson kynnir niðurstöður könnunar sem send var til fulltrúa foreldraráða.  

Þetta var það helsta sem fram kom:  

Aðeins 35% foreldra voru kosnir í ráðið, aðrir voru beðnir um að sitja þar eða höfðu aðrar skýringar.  

Aðeins 55% foreldra segja að nöfn fulltrúa séu á heimasíðum.  

Mjög breytilegt er hvort dagskrá funda er send út fyrirfram.  

Fá foreldraráð hafa sett sér starfsreglur og enn færri hafa sett sér starfsáætlun.  
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Tæpur helmingur segir að fundargerðir séu ritaðar.  

Almennt eru fundargerðir ekki aðgengilegar.  

Algengt er að sama fólkið sitji í foreldraráði og foreldrafélaginu og að þetta sé jafnvel einn og sami 
hópurinn.  

Algengast er að foreldraráðin fjalli um starfsáætlanir og skólanámskrána.  

Rúmlega helmingur segir að ráðið fjalli um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar í leikskólastarfinu.  

Langflest erindi sem berast ráðinu koma frá leikskólastjóra, það gæti verið vísbending um það hversu 
óvirkir foreldrarnir eru í ráðinu.  

Næstum helmingur telur sig hafa frekar mikil áhrif á stefnumörkun leikskólans en þriðjungur segir sig 
hafa lítil áhrif.  

Aðeins fjórðungur foreldra telur að foreldraráðið ætti að hafa meiri áhrif í mikilvægum málum er varða 
starf leikskólans og 57% leikskólastjóra telja að ráðið ætti ekki að hafa meiri áhrif.  

Meirihluti ráðsins telur ráðið starfa samkvæmt lögunum.  

Nokkrir óska eftir starfsreglum fyrir ráðið og benda á nauðsyn þess að skilja að foreldrafélag og ráðið.  

Starfshópurinn ræddi að það þyrfti að leggja áherslu á það leikskólastjórar eru ekki fulltrúar 
ráðsins.    Hann er sammála um að það þurfi miðlæga handleiðslu við ráðin í formi handbókar með 
starfsreglum.  

Rætt um það að foreldrar ungra barna eru jafnan mjög tímabundnir og það geti skýrt af hverju þeir 
virðast hafa takmarkaðan tíma til að starfa í ráðum og telja starfið þar vera fullnægjandi. Í Bretlandi er 
stór hluti þeirra sem sitja í skólaráðum fólk sem komið er á eftirlaun t.d. fyrrum kennarar og 
skólastjórar, þetta er fólk sem hefur mikinn tíma og reynslu og vill láta gott af sér leiða í samfélaginu 
e.t.v. mætti skoða það.  

Mikilvægt að þeir sem sitja í foreldraráðum og skólaráðum upplifi að setja þeirra skipti máli, að þeir séu 
teknir alvarlega og að þeir hafi áhrif. Spurning hvort þarna sé hindrun sem þarf að taka alvarlega.  

 

 

Fundi slitið kl. 15:15  

 

Næsti fundur verður miðvikudaginn 13. janúar 2016 kl. 14:00-16:00  

 

Svanhvít Guðjónsdóttir 
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SFS2015040089  

0.11.1 

FUNDARGERÐ 

 

Hópur:                  Starfshópur um samráð við foreldra. 
 

Starfshópur um samráð við foreldra  

Efni:  Fundargerð 6. fundur  

Viðstaddir:  Bryndís Jónsdóttir;Þórunn Gyða Björnsdóttir;Anna Þorsteinsdóttir 

Sindri Smárason;Nanna Kristín Christiansen;Elín Guðfinna;Jónína 

Ágústsdóttirr;Svanhvít Guðjónsdóttir sem ritaði fundargerð 

 

Fjarverandi: Birgitta Bára Hassenstein; Dagný Edda 

Þórisdóttir;Sigríður Björk Einarsdóttir  

Fundardagur:  13. janúar 2016  

Tími:  14:00:00 - 16:00:00  

Fundarstaður:  Norðurkot, 5. hæð 

 

         

 
 

 

 
Þetta var það helsta sem fram kom:  

Farið yfir niðurstöður könnunar til nemenda.  

Farið / skautað yfir kannanir sem áður voru komnar.  

Umræður:  Fram kom að mikilvægt væri að foreldraráð hafi raunveruleg áhrif.  Að brýnt 

væri að foreldraráð setji sér starfsreglur. Dagskrá og fundargerð þarf að vera aðgengileg á 

heimasíðu leikskólans.  Algengt er að foreldrar séu sáttir við foreldraráðin og vilja helst gefa 

leikskólastjórum ákvörðunarvaldið.  Mikilvægt að stjórnendur rökstyðji ákvarðanir fyrir 

foreldraráði og upplýsingar um þær sé aðgengilegar öllum foreldrum.  Fram kom að afar 

mikilvægt væri að  fundargerð skólaráða væru birt á heimasíðu skólans.  Foreldraráð geta 

virkað sem þrýstihópur t.d. varðandi breytingu á leikskólagjöldum - rætt var hvort ráðin geta 

haft áhrif á ákvarðanir SFS.  Rætt var að mikilvægt væri að fram færi alvöru umræða við 

foreldra, að fulltrúar í skólaráðum ábyrgist að upplýsa foreldra.  Skoða val á fundarritara, 

tekur hann þátt í umræðum eða ekki.  Mikilvægt að skólastjórar/leikskólastjórar kynni mál af 
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ráðsfundum fyrir kennurum/starfsfólki skólanna.  Rætt var um þjálfun og ábyrgð skólastjóra, 

að skapa traust á milli fulltrúa í skólaráðum, skapa umræðu og gera stjórnendum betur kleift 

að tala við baklandið.  Fram kom að nemendur hefðu almennt litlar upplýsingar um skólaráðin 

og hvort ekki væri tekið nægilegt mark á þeim.  Fram kom að oft væri erfitt að fá fólk í 

foreldraráðin.  

Starfshópurinn kemur með tillögu að leiðum - um að auka samráð við foreldra í skólahaldi í 

leik-og grunnskólum með þjóðfundarfyrirkomulagi.  

NKC tekur saman tillögur starfshópsins og sendir á hópinn til yfirferðar - í kjölfarið verður 

ákveðið hvort funda þarf aftur í starfshópnum.  

Slóð á handbók um skólaráð í Danmörku verður send á starfshópinn.  

Fundi slitið kl. 16:15  

Svanhvít Guðjónsdóttir  

 

 
 


