
Haustfundur 06.10.22
Stjórn foreldrafélags Helgafellsskóla og árgangafulltrúar



Hlutverk bekkjar-/árgangafulltrúa

- Hlutverk bekkjarfulltrúa er að stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og 
nemenda innan hvers bekkjar. 

- Reynsla margra skóla hefur sýnt að bestur árangur í foreldrastarfi næst með 
virku starfi bekkjarfulltrúa/bekkjarráða innan hvers bekkjar. Þess vegna leggur 
foreldrafélagið mikla áherslu á að bekkjarráð sé myndað í hverjum bekk og að 
helst þrír foreldrar beri ábyrgð á bekkjarstarfinu. Bekkjarfulltrúar geta skipt 
með sér verkum.

- Hvernig best er að koma upplýsingum á framfæri við foreldra
- Mentor
- Fá kennara til að senda tölvupóst þegar við á
- Facebook foreldragrúppa árgangsins



Hlutverk bekkjarfulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra/forráðamanna og nemenda auk þess 
að leitast við að treysta samband heimila og skóla innan hverrar bekkjardeildar.  

Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra við umsjónarkennara og koma sjónarmiðum foreldra á 
framfæri þegar þess er þörf. Í samvinnu við kennara skipuleggja þeir í upphafi skólaárs almennan fund 
með foreldrum (á eftir námsefnisfundi) þar sem bekkjarstarf vetrarins er skipulagt og foreldrasáttmáli 
Heimilis og skóla ræddur.

Bekkjarfulltrúar fylgjast með því að foreldrastarfið sem ákveðið er í bekknum sé framkvæmt, t.d. 
bekkjarkvöld, umræðufundir og heimsóknir. Æskilegt er að skipta foreldrum bekkjarins í 2-5 manna 
hópa til að skipuleggja einstök verkefni vetrarins. Er þá eitt foreldri hópstjóri og tengiliður við 
bekkjarfulltrúa. Æskilegt er að eldri nemendur séu hafðir með í ráðum þegar bekkjarstarf vetrarins er 
skipulagt. Stefnt skal að því að halda a.m.k. þrjár uppákomur/skemmtanir á hverjum vetri.  

Bekkjarfulltrúar ræða við umsjónarkennara um skólastarfið og gang mála í bekknum og miðla 
upplýsingum til annarra foreldra t.d. á fundum eða með dreifibréfum/ tölvupósti í samvinnu við 
umsjónarkennara.  

Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir bekkjarins við foreldrafélag (og fulltrúa foreldra í skólaráði) 



Bekkjarfulltrúar reyna að hlusta eftir sjónarmiðum nemenda varðandi andann í bekknum, 
bekkjarstarfið og störf foreldra í bekknum.  

Bekkjarfulltrúar aðstoða kennara við að skipuleggja þátttöku foreldra í skólastarfinu eftir því sem 
við á, t.d. í tengslum við vettvangsferðir, starfskynningar og heimsóknir foreldra í bekkinn.  

Bekkjarfulltrúar kjósa eftirmenn sína að vori og tilkynna breytingu til stjórnar. Þeir miðla upplýsingum 
til nýrra bekkjarfulltrúa

Bekkjarfulltrúar aðstoða stjórn foreldrafélagsins við framkvæmd einstakra stærri viðburða s.s. 
jólaföndur og vorhátíð.  

Bekkjarfulltrúar bera ábyrgð á að manna foreldrarölt þau kvöld sem bekknum er úthlutað.

Bekkjarfulltrúar skulu gæta þess að hafa velferð nemenda, foreldra og kennara að leiðarljósi í 
bekkjarstarfinu og virða trúnað um persónulega hagi nemenda og foreldra. 

Foreldrabankinn: 
https://uploads-ssl.webflow.com/60e71b181988600ec97c52e5/61ae13ecf7d3485871f419ba_Foreldrab
ankinn-2018.pdf

https://uploads-ssl.webflow.com/60e71b181988600ec97c52e5/61ae13ecf7d3485871f419ba_Foreldrabankinn-2018.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/60e71b181988600ec97c52e5/61ae13ecf7d3485871f419ba_Foreldrabankinn-2018.pdf


Viðburðir á ábyrgð árgangafulltrúa

- Minnsta kosti einn hittingur á hvorri önn 
t.d. bekkjarkvöld, spilakvöld, úti-hittingur/leikir, bíóferð, páskabingó, ferð á safn

- Styrkur frá foreldrafélagi - 10.000 kr á hvorri önn + Halloween styrkur (10.000 kr líka)

- Fundur með foreldrum bekkjarins í byrjun skólaárs

- Farið yfir ýmis atriði - sniðugt að nýta foreldrasáttmálann. Hann snertir á flestum þeim flötum sem þarf að ræða með foreldrum

- Foreldrar skrifa undir foreldrasáttmálann og hann hengdur upp í stofunni hjá börnunum

- Frá Heimili og skóla: 
Stefnt er að því að leggja Foreldrasáttmálann fyrir foreldra í öllum árgöngum og er ætlunin að hann fylgi börnunum frá ári frá árs og taki 
nauðsynlegum breytingum í takt við aldur barnanna.
Bekkjarfulltrúar geta nálgast foreldrasáttmálann og leiðbeiningar um fyrirlögn hjá stjórn foreldrafélagsins sem nálgast sáttmálann og 
gögn sem honum fylgja hjá Heimili og skóla.

- Foreldrarölt

- Stofna vinahópa, í samráði við umsjónarkennara, ef áhugi er fyrir hendi



Foreldrasáttmálinn

Foreldrasáttmálinn sem áður hét foreldrasamningur var upphaflega hugsaður til 
forvarnar þar sem foreldrar leggja áherslu á að unglingar þeirra öðlist heilbrigð 
viðhorf til áfengis. Með því að leggja foreldrasáttmálann fyrir foreldra skapast 
vettvangur til að ræða uppeldisleg gildi og sameinast um ákveðið gildismat. 
Reynslan hefur sýnt að foreldrar yngri barna eru ekki síður áhugasamir um að 
gera með sér slíkt samkomulag þar sem tilgangurinn er að samræma reglur og 
viðmið innan bekkjarins. Á yngsta stigi eru reglurnar almennt mjög fáar og 
einfaldar en verða fleiri er börnin eldast og líf þeirra verður flóknara.

Linkurinn á alla Foreldrasáttmála: 
https://www.heimiliogskoli.is/fraedsluefni/grunnskolar

https://www.heimiliogskoli.is/fraedsluefni/grunnskolar


Vinahópar

Markmið vinahópa er að styrkja tengsl nemenda í bekknum og stuðla að góðum 
bekkjaranda. Um er að ræða hópastarf sem stuðlar að betri samskiptum innan bekkja og 
eykur félagsfærni nemenda. Vinahópar gefa börnunum tækifæri til að kynnast 
bekkjarfélögum sínum á öðrum vettvangi og foreldrum tækifæri til að kynnast 
bekkjarfélögum barnsins síns sem og foreldrum þeirra. Vinahópar hafa forvarnargildi þar 
sem þeir stuðla að jákvæðum samskiptum, umburðarlyndi eykst og sjóndeildarhringurinn 
víkkar. Einnig er bent á vinahópa sem leið til að vinna úr eineltismálum. 

Meira um vinahópa á bls. 33 hér:
https://uploads-ssl.webflow.com/60e71b181988600ec97c52e5/61ae1674da7b2b35e322
eb64_HS_Handb%C3%B3k_grunnsk%C3%B3la-sept-15-1.pdf

https://uploads-ssl.webflow.com/60e71b181988600ec97c52e5/61ae1674da7b2b35e322eb64_HS_Handb%C3%B3k_grunnsk%C3%B3la-sept-15-1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/60e71b181988600ec97c52e5/61ae1674da7b2b35e322eb64_HS_Handb%C3%B3k_grunnsk%C3%B3la-sept-15-1.pdf


Foreldrarölt

Bólið sér um skipulagningu á foreldraröltinu og verður það eins og áður að allar 
deildir skólans sem taka þátt, leik- og grunnskóladeildir.

Gengið er alla föstudaga frá Bólinu í Helgafellsskóla

Leiðin ca. klukkutími

Skráning 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wt5gHZqMkQ3gIQEVcxSDVMzgzvg6y1
d1Xe_dUj18Sgw/edit#gid=0

Foreldrafélagið auglýsir röltið á síðu árgangafulltrúa á facebook

Árgangafulltrúar sjá um að auglýsa röltið og fá foreldra til að skrá sig

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wt5gHZqMkQ3gIQEVcxSDVMzgzvg6y1d1Xe_dUj18Sgw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wt5gHZqMkQ3gIQEVcxSDVMzgzvg6y1d1Xe_dUj18Sgw/edit#gid=0


Ferðalög hjá eldri bekkjum

- Skóli skipuleggur

- 8. og 9. bekkur fara í ferð í vetur (því 8.bekkur fór ekki í fyrra í sína 7.bekkjar 
ferð)
næsta vetur (2023-24) fara 7., 8. og 9. bekkur (því 7.bekkur fer ekki í ár - of seint 
að skipuleggja það núna) - 10.bekkur, útskriftarferð/skemmtun
en veturinn 2024-25 fara bara 7. og 9.bekkur (og 10.bekkur)

- Fjáröflun í samvinnu við foreldra

- Árgangafulltrúar drifkraftur og bera ábyrgð á að fjáröflunarnefnd sé stofnuð



Aðrir viðburðir á vegum stjórnar foreldrafélagsins

- Halloweeen
- Jólaskemmtun
- Páskar
- Vorhátið Helgafellsskóla (styrkur frá foreldrafélaginu)
- Plokkdagur
- Sveitaferð fyrir leikskóla
- Fyrirlestrar

Árgangafulltrúar styðja við starf foreldrafélagsins, aðstoða þegar þarf á að 
halda, t.d. fá hlutverk í undirbúning fyrir jólaskemmtun/á jólaskemmtun



Mikilvægi foreldrasamstarfs

- Mikilvægt að foreldrar tali saman og kynnist

- Þarf að ræða saman ef upp koma atvik innan bekkjarins

- Atvik sem hafa komið upp upp á síðkastið. Gott að árgangafulltrúar ræði á 
foreldrafundi með bekknum. Foreldrasáttmáli hjálpar.

- Vinahópar geta hjálpað


