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Hệ thống giáo dục của Băng Ðảo

• Trường học không chỉ là cơ sở giáo dục

• Trường học là môi trường xã hội mà mọi người đều có sức ảnh 
hưởng tới.

• Chất lượng của môi trường xã hội này dựa vào sự tham gia của mọi 
người



Công tác/trách nhiệm 
của phụ huynh

• Gia đình và nhà trường tạo thành hội phụ huynh quốc gia

• SAMFOK là hiệp hội phụ huynh các trường tiểu học của khu vực 
Reykjavik

• Hội này hỗ trợ cho công tác của phụ huynh trong các trường tiểu học. 
Tư vấn cho các phụ huynh

• Dịch vụ miễn phí



Công tác/trách nhiệm 
của phụ huynh

• Theo luật Băng Đảo thì trường tiểu học nào trong nước cũng phải có 
hội phụ huynh

• Phụ huynh có con em ở trường sẽ tự động trở thành thành viên 

• Phí hàng năm



Cách tổ chức 
của hội phụ huynh 

• Ban chấp hành hội phụ huynh chịu 
trách nhiệm về việc hợp tác, tổ chức, 
phân chia dự án cho đại diện lớp.  

• Đại diện của lớp sẽ chịu trách nhiệm 
về việc tổ chức, phân chia công việc 
dự án cho phụ huynh trong lớp

• Hội phụ huynh và tất cả phụ huynh là 
cơ sở hỗ trợ cho đại biểu trong hội 
đồng tư vấn của nhà trường

Ban tư vấn của 
nhà trường

Ban chấp hành hội 
phụ huynh

Đại diện của lớp

Phụ huynh



Dự án trong năm học

• Nhà trường
• Đại hội của hội phụ huynh

• Thủ công – giáng sinh

• Bingo – lễ phục sinh

• Lễ hội mùa xuân/lễ hội văn hoá

• Phụ huynh đi tuần

• Truyền đạt thông tin, trao đổi, chia 
sẻ

• Lớp
• Họp phụ huynh 1 năm 2 lần

• Hiệp ước phụ huynh

• Sự kiện lớp vào buổi tối 1 năm 2 
lần

• Phụ huynh đi tuần

• Gây quỹ



Tinh thần của lớp

Phụ huynh làm thế nào để thúc đẩy tinh thần học tập tốt và tích cực?

• Dành sự quan tâm tới việc học của con em mình

• Làm quen với các phụ huynh, bạn bè của con trong lớp



Tinh thần của lớp

• Tham dự các buổi họp cùng các phụ huynh khác 

• Tham dự các sự kiện của lớp

• Tình nguyện tham gia công tác của hội phụ huynh, tham gia vào các 
dự án đặc biệt. 



Những điều nên lưu ý

• Sinh nhật
• Mời – quà – tham dự

• Gây quỹ cho những chuyến đi thực địa

• Chia sẻ thông tin – Mentor – Facebook

• Yêu cầu trợ giúp



Lát nữa, chúng tôi muốn nghe ý kiến từ mọi người. Làm thế nào để 
chúng ta có thể làm tốt những điều trên cùng nhau?

Chúng tôi sẽ không làm được nếu không có bạn – cùng nhau chúng ta 
sẽ làm tốt hơn! 

Cám ơn☺

samfok@samfok.is



Hội phụ huynh là gì?


