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18. gr. 

Foreldrar skulu gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri (…) Jafnframt skulu þeir eiga rétt á upplýsingum 
um skólastarfið og skólagöngu barna sinna.

18. gr.

Foreldrum er skylt að veita grunnskóla upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru fyrir skólastarfið og 
velferð barnsins. 

19. gr.

Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við 
þau og kennara þeirra. 

Lög um grunnskóla 



Ávinningur samstarfs er 
meðal annars:

• Betri líðan barna í skólanum 

• Aukinn áhugi og bættur  námsárangur

• Aukið sjálfstraust nemenda

• Betri ástundun og minna brottfall

• Jákvæðara viðhorf foreldra og nemenda til skólans

• Aukinn samtakamáttur foreldra í uppeldis- og menntunarhlutverkinu 



Þátttaka foreldra í námi 
barnanna 

• Aðalástæðan fyrir að þróa samstarf milli skóla, foreldra og samfélags 
er að skapa samstarf með það að markmiði að aðstoða öll börn að ná 
árangri í skóla og í framtíð. 

• Þegar foreldrar, kennarar, nemendur og aðrir líta á hvern annan sem 
samstarfsaðila um menntun, myndast samfélag sem einkennist af 
umhyggju gangvart nemendum.



Einkenni góðra 
skólaforeldra:

• Þeir eru góð fyrirmynd

• Þeir hafa miklar væntingar til barnanna sinna

• Þeir sýna áhuga

• Þeir eiga samræður við börn sín 



Einkenni góðra skólaforeldra:

• Þeir styðja starf skólans

• Þeir tala aldrei neikvætt um kennara eða skólann í návíst barnanna 
sína

• Þeir hafa skýrar reglur og fylgja þeim eftir

• Þeir leita aðstoðar þegar þörf er á



Margar leiðir:

• Foreldraviðtöl

• Fundir 

• Mentor

• Tölvupóstur

• Daglegt spjall

• Bekkjarkvöld

• Bekkjarviðburðir 

• Foreldrafélag  o.fl.



Okkar hjálpartæki á netinu:

Þetta er ágætis tæki til að hafa samskipti. 
Það er ekki fullkomið en við getum notað það til að hjálpa okkur 
að skilja hvern annan í daglegum samskiptum. 

• Skrifarðu það sem þú vilt segja kennaranum og öfugt
• Þú getur notað google translate til að þýða skilaboð frá kennara og öfugt
• Það er mikilvægt að nota stuttar, einfaldar setningar
• Í sumum tilfellum virkar þýðingarvélin betur ef við notum ensku 

Orðabækur:
www.snara.is - enska, pólska , spænska, franska, ítalska, danska
https://is.glosbe.com/es/is - fyrir  spænskumælandi einstaklinga

http://www.snara.is/
https://is.glosbe.com/es/is


Íslenska sem annað mál

Þó við skiljum lítið eða jafnvel ekki neitt…

• Hlustum á barnið lesa á íslensku (við þurfum ekki að leiðrétta)

• Spyrjum um ný orð sem barnið hefur lært í skólanum

• Lærum saman nokkuð orð

• Kennum barninu á hjálpartæki – netið, myndbönd, þýðingarvélar, orðabækur

• Finnum námsbækur á móðurmáli

• Sýnum áhuga og skilning

• Verum jákvæð

… en kennum móðurmál okkar foreldra! 


