
Gagnleg ráð fyrir foreldraviðtöl / samráðsfundi 
 

Hugmyndin að baki foreldraviðtölum er sú að foreldrar og kennari eru teymi sem vinnur að velferð 

barnsins. Áhrif foreldra á nám og líðan barna eru ómumdeild og foreldraviðtöl/ samráðsfundir eiga að 

tryggja að allir foreldrar eigi hlutdeild í skólagöngu barna sinna. 

Eðlilega eru sumir foreldrar kvíðnir þegar kemur að viðtölum við kennara. Jafnvel þótt þú sért viss um 

að barnið þitt hafi staðið sig vel í skólanum gæti viðtalið valdið þér áhyggjum og kvíða. Eigi barnið þitt 

við vanda að stríða gætir þú kviðið því að þurfa að sitja andspænis fleiri en einum kennara sem telja 

þig jafnvel bera ábyrgð á því sem miður hefur farið. Þegar þannig stendur á er gott að hafa einhvern 

sem þú treystir með sér á fundinn.  

Það er allt eins líklegt að kennarinn sé líka kvíðinn. Kennarar finna líka til ábyrgðar gagnvart 

nemendum sínum og þeim vandamálum sem þeir kunna að glíma við. Það er því ákveðin huggun að 

þú og kennarinn eruð að vissu leyti í sama báti.  

Oftast eru þessir fundir stuttir, jafnvel ekki nema 15 mínútur.  

Þú getur nýtt tímann miklu betur með því að hafa ákveðin atriði í huga: 

Talaðu við kennarann fyrir viðtalið/samráðsfundinn 

Reyndu að finna tækifæri til að spjalla óformlega við kennarann, jafnvel þótt það sé bara í eina eða 

tvær mínútur. Ef þú átt kost á því getur þú óskað eftir því að fá að vera með í kennslustund, kannski 

gætir þú aðstoðað í kennslustofunni í samráði við kennarann. Sýndu kennaranum fram á að þú sért 

samstarfsfús og hafir áhuga á námi og líðan barnsins þíns. Þá er mun líklegara að þú fáir vitneskju um 

hvað barnið þitt er að fást við, hvernig það stendur sig og hvaða vandamál hafi ef til vill komið upp. 

Síðast en ekki síst getur þú og kennarinn byggt upp gagnkvæmt traust og virðingu, sem er forsenda 

fyrir góðu samstarfi.  

Vertu kurteis en ófeimin 

Hafir þú áhyggjur af barninu þínu, hvort heldur það tengist námi eða líðan, segðu þá kennaranum að 

þú viljir ræða það. Sendu kennaranum skilaboð um að þú óskir eftir að fá tíma til að ræða við hann, í 

síma eða á fundi. Þannig sýnir þú kennaranum að þú virðir vinnutíma hans.  

Gagnrýni og hrós þurfa að fylgjast að 

Hafir þú áhyggjur af einhverju sem fram fer í skólanum, reyndu þá líka að nefna eitthvað sem þér 

finnst  ganga vel. Með því að sýna fram á að þú sjáir það sem vel er gert kemur þú til móts við 

kennarann þegar hann hlustar á áhyggjur þínar án þess að fara í vörn. (Þessi aðferð virkar reyndar líka 

vel á barnið þitt). 

Kynntu þér námsskrána sem barnið þitt vinnur eftir  

Ef þú þekkir þau markmið sem barnið þitt á að vinna að í einstökum námsgreinum verður auðveldara 

fyrir þig, kennarann og barnið að eiga samræðu um nám og árangur. Þá getur þú t.d. spurt hvort 

barnið þitt hafi náð fullnægjandi tökum á þeim markmiðum í stærðfræðinni sem tilgreind eru,  s.s. að 

skilja metrakerfið,  hver séu næstu skref og hvort þú getir lagt eitthvað af mörkum við að styðja við 

námið. 



Það er áhrifaríkara að tala um afmarkað atvik en að alhæfa 

 „ Hún segir að í þessari viku hafi hún verið ein í öllum frímínútum“ gefur betri mynd af aðstæðum en 

„Það leikur aldrei neinn við hana í frímínútum“. 

Búðu þig vel undir fundinn 

Gott er að búa sig undir að spyrja ákveðinna spurninga til að fá sem mest út úr fundinum. Þú gætir 

t.d. spurt: 

o Hverjir eru helstu styrkleikar barnsins míns í náminu og hvað gæti það gert betur? 

o Er námið hæfilega krefjandi fyrir barnið mitt, eða gæti það gert betur í einhverjum greinum? 

o Er eitthvað sem barnið mitt gerir sem kemur þér á óvart? 

o Er eitthvað sem við gætum gert heima til að styðja betur við nám barnsins okkar? 

o Hvernig ganga samskiptin við aðra nemendur? 

Ef þú eða kennarinn hafið áhyggjur reynið þá að vinna saman að því að greina vandann og finna 

lausnir. Forðastu að ásaka skólann eða þig sjálfan. Leitaðu fremur úrræða. Venjulega felast bestu 

lausnirnar í því að skóli og foreldrar taka höndum saman og finna laust, t.d.  að barnið skipti um sæti í 

skólastofunni eða  fari fyrr að sofa á kvöldin. Hver sem niðurstaðan verður þarf að halda annan fund 

innan ákveðins tíma til að ræða hvernig til hefur tekist og ákveða áframhaldið. 

Veltu því fyrir þér hvort barnið þitt á að koma með á fundinn eða vera heima 

Börnum er oft boðið að taka þátt í fundum kennara og foreldra og það er líka mjög eðlilegt. Stundum 

getur þó verið heppilegra að barnið bíði heima meðan kennarinn og foreldrar ræða saman. Þetta á 

sérstaklega við þegar um alvarlegan skoðanaágreining er að ræða eða ef viðvera barnsins stendur í 

vegi fyrir því að fullorðna fólkið geti rætt frjálslega saman um viðkvæm mál. Börn eiga ekki að vera 

vitni að því að foreldrar gagnrýni skólann eða að skólinn foreldrana. Mikilvægt er að þau geti treyst 

því að foreldrar og skóli vinni saman að velferð þeirra. Eftir fundinn er eðlilegt að foreldrar segi barni 

sínu frá fundinum án þess að vekja áhyggjur þess.  

Tryggðu að barninu þínu líði vel eftir fundinn  

Mörg börn njóta þess að taka þátt í fundum með foreldrum sínum og kennara þar sem athyglin 

beinist óskipt að þeim og árangri þeirra. Það er gott að fá markvisst hrós frá fullorðna fólkinu.  

Segðu frekar „ Mér finnst þú  sérstaklega góður í ritun, lýsingar þínar eru svo lifandi og þér tekst að 

byggja upp góðan söguþráð……“ frekar en „ þú ert mjög duglegur að skrifa“. Stundum geta þessir 

fundir samt valdið börnum kvíða, ekki síst þegar þau telja sig ekki hafa staðið sig nægilega vel. Þegar 

þannig stendur á er mikilvægt að kennarinn, nemandinn og foreldrarnir greini vandann og leysi hann 

saman. Hafið hugfast að enginn getur allt en allir geta eitthvað. 

 

 

 


