
 
Lyklar að a rangi 

 Traust og virðing 

 Upplýsingar 

 Hlutdeild og samráð 

Verkefni og áherslur sem ávinna skólanum traust og virðingu 

skólaforeldra?  

 Nemandinn Bekkurinn Skólinn 

Allir starfsmenn taka vel á móti foreldrum þegar þeir 
koma í skólann 

x  x 

Öllum fyrirspurnum, athugasemdum og óskum allra 
foreldra er tekið af virðingu og áhuga og brugðist við 
þeim eins fljótt og kostur er 

x   

Í móttökuáætlun  skólans er m.a. áætlun um 
móttöku  foreldra í skólasamfélagið 

x x  

Þegar nemandinn stendur frammi fyrir vanda er 
skólinn alltaf hluti af lausninni 

x   

Skólinn/kennarar senda foreldrum a.m.k. þrisvar á 
önn jákvæðar fréttir af barni þeirra (Gullkorn) 

x   

Opið hús á hverju skólaári   x 

Morgunkaffi á hverri önn  x  

Skólastofur eru almennt opnar foreldrum   x  

Jákvæðar fréttir og myndir úr skólastarfinu birtar á 
heimasíðu 

  x 

Foreldrum er boðið á jólaskemmtanir   x 

Skólastjóri hringir til foreldra þegar barn þeirra 
stendur sig mjög vel 

x   
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Upplýsingar 
 Nemandinn Bekkurinn Skólinn 

Tekið er tillit til óska foreldra varðandi fyrirkomulag  
upplýsinga frá skólanum/umsjónarkennara 

x x x 

Umsjónarkennarar senda a.m.k. mánaðarlega fréttir af 
starfi bekkjarins (eða halda úti heimasíðu) 

 x  

Foreldrar eru skipulega upplýstir um helstu verkefni 
sem framundan eru, markmið og leiðir og mat ef við á. 

 x  

Fyrirspurnum foreldra er svarað innan sólarhrings x   

Leitað er upplýsinga hjá foreldrum m.a. á 
samráðsfundum (foreldraviðtölum)  

x   

Ef nemandinn stendur frammi fyrir alvarlegum vanda í 
skólanum skulu foreldrar upplýstir eins fljótt og auðið 
er 

x   

Upplýsingar um námsmarkmið og námsstöðu  nemenda 
eru uppfærð  í Mentor a.m.k. mánaðarlega 

x   

Heimasíða skólans er uppfærð ekki sjaldnar en 
mánaðarlega þar eru allar mikilvægar upplýsingar* um 
skólastarfið  

  x 

Haustfundir eru í öllum bekkjum  x  

Morgunkaffi a.m.k. einusinni á önn  x x 

Kynning á verkefnum nemenda a.m.k. einusinni á önn  x  

Stikkorð einusinni í mánuði x   

Bekkjarnámskrá kynnt foreldrum , þeir hafa aðgang að 
henni og vísað er í hana eftir þörfum 

 x  

Skólanámskrá kynnt foreldrum og á heimasíðu   x 

Formlegar niðurstöður námsmats á hverri önn x   

Heimakynning nemenda x   

Foreldrum árlega kynntar skóla og bekkjarreglur ásamt 
viðurlögum  

 x x 

Foreldrar veita skólanum þrjár stjörnur og eina áskorun 
(ósk)  á hverri önn. 

 x x 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Hlutdeild – samráð 
 Nemandinn Bekkurinn Skólinn 

Foreldrafélag og fulltrúar skólans funda reglulega og 
vinna að sameiginlegum verkefnum 

  x 

Einstaklingsáætlun / einstaklingsnámskrá  gerð og 
endurskoðuð í samráði við foreldra 

x   

Heimaverkefni fjölskyldunnar einusinni á önn x   

Námsmat foreldra a.m.k. tvisvar á önn x   

Kveikjur a.m.k. mánaðarlega x   

Jólaföndur skólans í samst. v. Foreldrafél   x 

Haustferð skólans í samst. v. Foreldrafél   x 

Vísindavika einusinni á ári í samst. v. foreldrafél.   x 

Bekkjarkvöld einusinni á önn í samst. við 
bekkjarfulltrúa 

 X  

Bókamessa einusinni á ári í samt. v. foreldrafél.   x 

Þemavika   X x 

Samráðsfundur (foreldraviðtal) a.m.k. 20 mín  á önn x   

Fundur bekkjarfulltrúa og umsjónarkennara einusinni 
á önn 

 X  

Foreldraherbergi  í skólanum   x 

Haustfundir í samstarfi við foreldrafulltrúa            x  

Uppbygging/ umsjón skólalóðar   x 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlutdeild - samráðsfundir 
 Nemandinn Bekkurinn Skólinn 

Skólaráð; samráð um skólann. Mánaðarlega   x 

Samráðsfundir (foreldraviðtal) a.m.k. 20 mín. á hverri 
önn 

x   

Foreldrafélag; samstarf um félagsstarf, skólabrag o.fl. 
Mánaðarlega 

  x 

Bekkjafulltrúar og umsjónarkennari, á hverri önn  X  

Skólaráð fundar með foreldrafélagi og nemendafélagi 
á hverri önn/ hverju ári. 

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat á árangri 
 

a) Hefur áætluðum markmiðum verið fylgt eftir og náð? – Gátlisti 

b) Hefur áætlunin skilað þeim árangri sem að er stefnt? Könnun á viðhorfi foreldra. Taka á öllum 

lyklum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


