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Fylgiskjal 1 
Yfirlit íslenskra rannsókna um samstarf heimila og skóla. 
 
Áslaug Brynjólfsdóttir: „Við þekkjum börnin okkar best“ Hafa foreldrar þau áhrif 
sem þeir vildu á skólastarf og á hvað leggja þeir áherslu í samstarfi við skólann? Í 
rannsókninni kannaði Áslaug meðal foreldra grunnskólabarna hvort foreldrar telji að 
þeir hafi þau áhrif á skólastarfið sem þeim finnst æskilegt. Auk þess var leitað eftir 
því á hvað foreldrar leggja helst áherslu í samstarfi heimilis og skóla. 
Spurningakönnun var lögð fyrir foreldra barna í 3. og 8. bekk í 12 grunnskólum í 
Reykjavík 1997 og 12 viðtöl voru tekin við foreldra barna úr þessum skólum 1998 
(Áslaug Brynjólfsdóttir 1998:3). 
 
Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson: Samskipti heimila og skóla. Rannsókn Kristins 
tók til fimm ólíkra grunnskóla en hann ræddi við foreldra tveggja barna; annars úr 2. 
bekk og hins í 7. eða 9. bekk, einn kennara og einn skólastjórnenda í hverjum skóla. 
Markmið rannsóknarinnar var að afla þekkingar og skilnings á hlutverki foreldra í 
menntun barna í tengslum við samstarf heimila og skóla. Kristinn beindi sjónum 
einkum að hlutverki og þátttöku foreldra í skólastarfi. Kristinn gaf 
rannsóknarverkefnið út árið 1995 (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson 1995:útdráttur 
og 35). 
 
Elín Thorarensen: Samstarf heimila og skóla: Viðhorf nemenda, foreldra og 
kennara. Viðfangfangsefni rannsóknar Elínar var samstarf heimila og framhaldsskóla, 
viðhorf nemenda, kennara og foreldra. Í rannsókninni, sem fram fór 1995–1996, var 
rætt við skólastjóra eða námsráðgjafa á höfuðborgarsvæðinu, auk þess var 
spurningalistar sendir til framhaldsskóla á landsbyggðinni. Svör bárust frá 21 skóla af 
24. Ennfremur var megindleg viðhorfakönnun unnin í sex framhaldsskólum á Suður- 
og Suðvesturhorni landsins. Úrtak var 935 manns: 320 nemendur, 296 foreldrar og 
319 kennarar, spurt var um afstöðu til samstarfs heimila og framhaldsskóla. Elín gaf 
út heftið Samstarf heimila og skóla árið 1998 (Elín Thorarensen 1998:3). 
 
Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson: Samstarf heimila og skóla: 
Áherslur og leiðir. Kópavogsskóli fékk styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla til að leit 
leiða til að finna æskilegan ferveg fyrir samstarf heimila og skóla; stuðla að bættu og 
markvissara samstarfi þessara aðila svo að skólar nái betur markmiðum sínum, sbr. 2. 
gr. grunnskólalaga; glæða skilning foreldra á skólastarfi og skilning skólamanna á 
nauðsyn samstarfs við heimilin. Könnun var gerð árið 1995 í tveimur grunnskólum í 
Kópavogi og í framhaldi var sama könnun lögð fyrir 200 foreldra. Niðurstöður og 
skýrslan birtust í bæklinginum Samstarf heimila og skóla: Áherslur og leiðir (Elísabet 
Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson 1996:3). 
 
Erna Björk Hjaltadóttir: Árangursrík samskipti foreldra og kennara í viðkvæmum 
málum. Erna Björk tók viðtöl við fimm kennara og jafnmarga foreldra í Fellaskóla í 
Reykjavík. Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvað skilning kennarar og 
foreldrar hafa á samskiptum heimila og skóla um einstaka nemendur, sérstaklega var 
horft til þess þegar þau reynast erfið (Erna Björk Hjaltadóttir 2003:2). 
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Tegund 1 
Uppeldi 

Tegund 2 
Samskipti 

Tegund 3 
Sjálfboðavinna 

Tegund 4 
 Heimanám 

Tegund 5 
Ákvarðanataka 

Tegund 6  
Samstarf við 
samfélagið 

Aðstoð við allar 
fjölskyldur til að 
skapa 
aðstæður/skilyrði 
heima sem styðja 
við börn sem 
nemendur. 

Árangursríkt í  
samskipti skóla 
við heimili og 
jafnframt í  
samskipti heimila 
við skóla  bæði 
um skólastarfið 
og námsárangur 
barnanna. 

Endurnýjun og 
skipulögð aðstoð 
og stuðningur frá 
foreldrum. 

Koma á framfæri  
upplýsingum og  
hugmyndum til 
fölskyldna um 
hvernig aðstoða má 
við heimanám og 
önnur skyld náms-
verkefni,ákvarðana-
töku og skipul. 

Hafa foreldra 
með í ráðum 
þegar ákvarðanir 
eru teknar. 
Stuðla að forystu 
meðal foreldra 
og  fulltrúa 
þeirra. 

Skilgreina og fella 
saman bjargir og 
þjónustu frá 
samfélaginu sem 
styrkir samstarfs-
áætlunina, 
fjölskylduna og 
nám og þroska 
nemandans. 

Dæmi um 
framkvæmd 

Dæmi um 
framkvæmd 

Dæmi um 
framkvæmd 

Dæmi um 
framkvæmd 

Dæmi um 
framkvæmd 

Dæmi um 
framkvæmd 

Tillögur um 
aðstæður heima 
sem styðja við 
nám nemenda í 
hverjum árgangi. 
 
Smiðjur, 
myndbandssýninga 
og tölvupósts-
sendingar um 
foreldrahlutverk 
og uppeldi og 
barna fyrir alla 
árganga. 
 
Menntun fyrir 
foreldra, námskeið 
og þjálfun 
(skriftar- og 
lestrarnámskeið). 
 
Stuðningsáætlanir  
sem aðstoða 
fjölskyldur við 
ýmsa 
heilbrigðisþætti, 
s.s. mataræði eða 
aðra þjónustu 
samfélagsins. 
 
Heimsókn til 
fjölskyldunnar á 
tímamótum t.d. við 
skólaskipti leik-, 
grunn- og 
framhaldsskóla. 
Hverfafundir til að 
auka á skilning 
fjölskylda á 
skólanum og til að 
auka skilning skóla 
á lífi fjölskyldna. 
 

Fundur með 
hverju foreldri 
a.m.k. einu sinni 
á ári, með 
eftirfylgd eins og 
þurfa þykir. 
 
Tungumálaaðstoð 
veitt eftir þörfum. 
 
Vikulega eða 
mánaðarlega eru 
vinnubækur 
nemandans sent 
heim til yfirferðar 
og athugasemda. 
 
Fundir með 
foreldrum og 
nemendum um 
námsgegni og 
rætt um hvernig 
bæta megi 
árangur. 
 
Listi þar sem 
skráð eru 
regluleg 
samskipti s.s. 
nytsamar 
tilkynningar, 
minnisatriði, 
símhringingar  og 
önnur form á 
samskiptum. 
Skýrar 
upplýsingar um 
valmöguleika 
sem boðið er upp 
á t.d.  
námskeiðum, 
námsgreinum og 
öðrum 
verkefnum 
skólans.  
Skýrar 
upplýsingar um 
stefnu skólans, 
áætlanir, 
endurskipu-
lagningu og hvað 
þarf að gera 
þegar nemendur 
flytjast á milli 
skóla eða milli 
skólastiga. 

 
Sjálfboðavinna í 
bekkjarstofu til að 
hjálpa kennurum, 
stjórnendum, 
nemendum og 
öðrum foreldrum. 
 
Foreldraherbergi 
eða 
fjölskyldumiðstöð 
fyrir 
sjálfboðaliða, 
fundi og aðrar 
bjargir ætlaðar 
fjölskyldum. 
 
Árleg könnun til 
að greina alla 
möguleika, tíma 
og staðsetningu 
sjálfboðaliða. 
 
Bekkjartré  eða 
önnur leið 
ákveðin til að 
tryggja að 
skilaboð berist 
öllum viðeigandi 
fjölskyldum. 
 
Foreldravakt eða 
önnur starfsemi 
komið á til að 
auka öryggi og til 
aðstoðar við 
ýmsar aðgerðir.  

 
Upplýsingar fyrir 
fjölskyldur um hvaða 
kunnáttu  nemendum 
þarfnast í hverjum 
árgangi.  
 
Upplýsingar um 
stefnu skólans 
varðandi heimavinnu, 
og hvernig best sé að  
hafa eftirlit með 
heimavinnunni  og 
ræða um hana heima. 
 
Upplýsingar um 
hvernig eigi að 
aðstoða nemendur við 
að auka hæfni sína og 
leikni. 
 
Listi sendur reglulega 
heim um heimavinnu 
sem nemendur eiga 
vinna að ræða við 
foreldra.  Umræðan á 
að tengja foreldra við 
það sem nemendur 
eru að læra í 
skólanum. 
 
Dagatal með 
verkefnum fyrir 
foreldra og nemendur 
til að vinna heima eða 
annarsstaðar í 
samfélaginu. 
 
Fjölskyldustærðfræði, 
vísinda- og 
lestrarverkefni unnin í 
skólanum. 
 
Sumarnámspakki eða 
verkefni. 
 
Fjölskyldan höfð með 
í ráðum þegar unnið 
er að 
námsmarkmiðum 
nemanda. 

 
Virkni í stjórn 
foreldrafélags, 
bekkjarráðum og 
ýmiskonar 
nefndum skólans 
(t.d. …) 
 
Sjálfstæðir 
stuðningshópar 
sem vinna að 
ýmiskonar 
hagsmunamálum 
skólans 
 (t.d. …) 
 
Nefndarstörf á 
vegum 
bæjarfélagsins 
fyrir fjölskyldur 
og 
samfélagstengda 
þátttöku  (t.d. 
skólanefnd, 
vímuvarnar-
nefnd, …) 
 
Upplýsingar um 
kosningar 
fulltrúa foreldra 
í nefndir og 
störf. 
 
Net sem tengir 
allar fjölskyldur 
við 
foreldrafulltrúa.  

 
Upplýsingar fyrir 
nemendur og 
fjölskyldur um 
heilsugæslu, 
menningartengda 
þætti, tómstunda- 
og félagsmál, 
félagsþjónustu og 
aðra þætti og 
þjónustu 
bæjarfélagsins.  
 
Upplýsingar um 
samfélagsleg 
verkefni sem 
tengjast náminu, 
kunnáttu og 
hæfileikum, þar 
með talin 
sumartilboð fyrir 
nemendur. 
 
Samræming 
þjónustu við 
hlutaðeigandi, 
sem snertir skóla, 
samfélagið, 
ráðgjöf, 
heilsugæslu, 
tómstunda- og 
félagsmál eða 
félög og fyrirtæki. 
 
Þjónusta við 
samfélagið unnin 
af nemendum, 
fjölskyldum og 
skóla (t.d. 
endurnýting, 
listsköpun, 
tónlistarflutningur, 
leiklist og aðrar 
athafnir fyrir yngri 
kynslóðina) 
 
Þátttaka eldri 
nemenda í 
skólaverkefnum 
sem ætluð eru 
nemendum. 
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Uppeldi Samskipti Sjálfboðavinna Heimanám Ákvarðanataka Samstarf við 
samfélagið 

Ögrandi 
viðfangsefni 

Ögrandi  
viðfangsefni 

Ögrandi  
viðfangsefni 

Ögrandi 
viðfangsefni 

Ögrandi 
viðfangsefni 

Ögrandi  
viðfangsefni 

Koma upplýsingum 
á framfæri til allra 
fjölskyldna sem 
þarfnast þeirra, ekki 
bara til þeirra sem 
mæta á fundi og 
smiðju í skólanum. 
 
Gera  fjölskyldum 
kleift að deila 
upplýsingum um 
menningu, bakgrunn 
og þarfir og sterkar 
hliðar barna sinna. 
 
Tryggið að allar 
upplýsingar sem 
berast fjölskyldum 
séu skýrar, nothæfar 
og tengdar árangri 
barnanna í 
skólanum. 

Yfirfara allar 
tilkynningar, 
orðsendingar 
(prentaðar og 
munnlegar) sem 
berast foreldrum.  
Athugið læsileika, 
skýrleika, form og 
tíðni þessara 
samskipta. 
 
Hugleiðið stöðu 
þeirra foreldra sem 
ekki tala íslensku 
reiprennandi, þeirra 
sem eiga í 
lestrarerfiðleikum 
eða þurfa stórt letur 
til að geta lesið texta.  
 
Yfirfarið gæði aðal 
samskiptamiðlanna 
 (t.d. skólanámskrár, 
innihald og form 
funda, fréttabréfa, 
einkunnaspjalda, 
vitnisburða). 
 
Komið á skýrum 
boðleiðum fyrir 
samskipti frá heimili 
til skóla og frá skóla 
til heimila. 

Auka möguleika 
foreldra til 
sjálfboðastarfa svo 
allar fjölskyldur finni 
að þeirra er vænst og 
tími þeirra og 
hæfileikar eru metnir. 

Búið til sveigjanlega 
dagskrá fyrir 
sjálfboðavinnu, 
samkomur og aðra 
viðburði til að gera 
útivinnandi 
foreldrum kleift að 
taka þátt í þeim.  
 
Skipuleggið 
sjálfboðavinnuna, 
bjóðið upp á þjálfun, 
samræma tíma og 
hæfileika  að tíma 
skólans, kennara og 
þörfum nemenda. 
Virða framtak 
sjálfboðaliða til 
stuðnings við starf 
þeirra.  

Hanna og 
skipuleggja 
reglubundna 
áætlun um 
gagnkvæma 
heimavinnu (t.d. 
vikulega eða 
annan hvern 
mánuð) sem gerir 
nemendur ábyrga 
fyrir að ræða  um 
mikilvæga þætti 
námsins og hjálpar 
fjölskyldum að 
fylgjast með því 
sem börnin þeirra 
eru að læra í 
skólanum. 
 
Samræma 
heimavinnu ef 
nemendur hafa 
marga kennara. 
 
Hafa fjölskyldur 
með í ráðum þegar 
mikilvægar 
námskrártengdar 
ákvarðanir eru 
teknar. 

Hafið  leiðtoga 
foreldra með frá 
mismunandi 
félagssamtökum 
og þjóðernum. 
 
Bjóða þjálfun svo 
leiðtogar geri 
þjónað sem 
fulltrúar annarra 
fjölskyldna, geti 
náð upplýsingum 
frá öðrum 
foreldrum og 
endurgjöf 
upplýsinga til allra 
foreldra. 
 
Hafa nemendur 
með foreldrum 
sínum þegar 
mikilvægar 
ákvarðanir eru 
teknar. 

Leysa grundvallar  
vandamál um ábyrgð, 
styrki, starfsmenn og 
staðsetningu fyrir 
sameiginleg verkefni. 
 
Upplýsið fjölskyldur 
um samfélagsleg 
námskeið fyrir 
nemendur eins og 
unglingavinnu, 
leikjanámskeið, 
íþrótta- og tóms-
stundanámskeið 
ýmiskonar. Enn-
fremur að upp-lýsa 
um aðstoð frá 
samfélaginu s.s. lið-
veislu eða annan 
stuðning sem í boði 
er. 
 
Tryggið jafnrétti 
nemenda og 
fjölskyldna til að taka  
þátt í námskeiðum og 
fá þjónustu. 
 
Tengið við skólann 
framlag samfélagsins 
sem styður við 
markmið skólans. 
Fella saman í eina 
heild þjónustu um 
menntun við  börn og 
fjölskyldu.  

Endurskilgreining 
Uppeldi  

Endurskilgreining 
Samskipti  

Endurskilgreining 
Sjálfboðavinna 

Endurskilgreining 
Heimanám 

Endurskilgreining 
Ákvarðanataka 

Endurskilgreining 
Samstarf við 
samfélagið 

Smiðja – þá er átt 
við meira en fund 
um eitt 
umfjöllunarefni sem 
haldinn  
er í skólanum á 
sérstökum tíma. 
 
Smiðja getur falið í 
sér að safna 
upplýsingum um 
ákveðið 
umfjöllunarefni í 
mismunandi formi 
sem hægt er að 
horfa á, hlusta á, 
lesa hvar sem er og 
hvenær sem er. 
 

Með samskipum um 
skólaáætlanir og 
framfarir nemenda er 
átt við tveggja-leiða, 
þriggja-leiða og 
margra-leiða farveg 
samskipta sem tengir 
skóla, fjölskyldur, 
nemendur og 
samfélagið saman. 

 
Sjálfboðavinna – þá 
er átt við einhvern 
einstakling sem 
styður við markmið 
skólans og framfarir 
nemenda eða þroska, 
á einhverjum stað eða 
á einhverjum tíma. 
Ekki bara á skólatíma 
og í 
skólabyggingunni. 

 
Með heimavinnu 
er ekki aðeins átt 
við vinnu unna af 
nemandanum 
heldur líka 
verkefni sem virka 
á gagnkvæman 
hátt unnin með 
öðrum heima eða í 
samfélaginu þar 
sem skólavinnan 
er tengd 
raunverulegu lífi.  
 
Með hjálp heima 
er átt við 
hvatningu, 
hlustun, svörun-
viðbragð, hrós, 
leiðbeiningar, 
eftirlit og 
umræður, en ekki 
kennslu námsefnis 
skóla.  

 

Ákvarðanataka- þá 
er átt við feril 

samskipta þar sem 
skipst er á 

skoðunum og á 
aðgerðum í 

gegnum 
sameiginleg 

markmið en ekki 
togstreita milli 
hugmynda sem 

einstaklinga 
greinir á um. 

 
Með foreldra 
forysta er átt við 
raunverulegan 
málsvara foreldra. 
Tækifæri og 
stuðning, þar sem 
hlustað er og 
samskipti höfð við 
aðrar fjölskyldur. 
 

Samfélagi þýðir  ekki 
aðeins það umhverfi 
sem nemendur og 
skólinn er staðsett í  
heldur líka allt það 
umhverfi sem hefur 
áhrif á nám og 
þroska. 
 
Samfélagið er ekki 
aðeins metið út frá 
góðu félagslegum eða 
fjárhagslegum 
gæðum heldur líka út 
frá styrkleika og 
hæfileikum 
einstaklinga við að 
styðja nemendur, 
fjölskyldur og skóla.  
 
Með samfélagi er átt 
við alla sem áhuga 
hafa á hafa hagsmuni 
af gæðum menntunar, 
ekki aðeins þeirra 
sem eiga börn í skóla. 
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Uppeldi Samskipti Sjálfboðavinna Heimanám Ákvarðanataka Samstarf við 
samfélagið 

Árangur fyrir 
nemendur 

Árangur fyrir 
nemendur 

Árangur  fyrir 
nemendur 

Árangur fyrir 
nemendur 

Árangur fyrir  
nemendur 

Árangur fyrir 
nemendur 

Vera kunnugt um 
umsjón/eftirlitshlutverk 
foreldra; virðing fyrir 
foreldum. 
 
Jákvæðir 
persónueiginleikar, trú 
og gildi sem foreldrar 
kenna. 
 
Jafnvægi milli þess 
tíma sem fer í verkefni 
daglegs lífs, önnur 
verkefni og 
heimavinnu. 
 
Góð eða betri mæting í 
skólann. 
 
Gera sér grein fyrir 
mikilvægi skólans. 

Vitneskja um eigin 
framfarir og hvaða 
aðgerðir þarf til að 
viðhalda eða auka 
námsárangur. 
 
Skilningur á stefnu 
skólans á hegðun, 
mætingu og á öðrum 
sviðum sem koma 
inn á hegðun 
nemenda.  
 
Upplýstir um áfanga 
og námskeið skólans. 

Vitneskja um eigið 
hlutverk í 
samstarfinu, sem 
sendiboði og í 

Leikni í samskiptum 
við fullorðna. 
 
Aukið kunnátta sem 
hlýst af aðstoð 
sjálfboðaliða eða 
annar hagnaður sem 
fylgir athygli 
sjálfboðaliðans á 
nemandanum. 
 
Vitneskja um 
margháttaða 
kunnáttu, hæfileika 
og tækifæri sem 
foreldrar og aðrir 
sjálfboðaliðar stuðla 
að.   
 

Aukin kunnátta, 
hæfni og betri 
einkunnir í tengslum 
við heimavinnu og 
bekkjarvinnu.  
 
Heimavinnu lokið. 
 
Jákvætt viðhorf til 
skólavinnunnar. 
 
Líta á foreldri sem 
einstakling líkari 
kennara og heimili 
sem stað líkari skóla. 
 
Sjálfsmynd af 
sjálfum sér sem 
nemanda. 
 

Vitneskja um foreldra 
sem áhrif hafa á 
ákvarðanatöku 
skólans. 
 
Skilningur á því að 
réttur nemandans er 
varinn.  
 
Sérstakur ávinningur 
í tengslum við 
stefnumál sem 
foreldrasamtök koma 
á og nemendur 
upplifa. 
 

Aukin kunnátta og 
færni í gegnum bætta 
námskrá og aukana 
námskrárreynslu. 
 
Vitneskja um störf og 
um  valkosti 
framhaldsmenntunar 
og vinnu að skóla 
loknum. 
 
Sérstakur hagnaður í 
tengslum við 
námskeið, þjónustu, 
bjargir og tækifæri 
sem tengja nemendur 
við samfélagið. 
 

Árangur fyrir 
foreldra 

Árangur fyrir 
foreldra 

Árangur fyrir 
foreldra 

Árangur fyrir 
foreldra 

Árangur fyrir 
foreldra 

Árangur fyrir 
foreldra 

Skilningur og tiltrú á 
uppeldi, þroska barna 
og fullorðinna og á 
breytingum á 
námsaðstæðum barna. 
 
Meðvitund um eigin 
ögranir og annarra í 
uppeldinu. 
 
Tilfinning og 
skilningur á stuðningi 
skólans og annarra 
foreldra. 
 

Skilningur á náminu í 
skólanum, áætlunum 
og stefnu skólans.  
 
Eftirlit og kynnast í 
raun framförum 
barnsins.  
 
Gagnkvæm samskipti 
við einstaka kennara 
og áreynslulítil 
samskipti við skólann 
og kennara í heild. 

Skilningur á starfi 
kennarans, aukin 
vellíðan í skólanum 
og vitneskja um 
skólastarfið.  
 
Sjálfsöryggi um eigin 
getu til að vinna í 
skólanum og með 
börnum eða til að 
taka skref sem leiða 
til aukinnar eigin 
menntunnar. 
 
Tilfinning fyrir því 
að fjölskyldur séu 
velkomnar og virtar í 
skólanum.  
Með sjálfboðavinnu 
öðlast foreldrar 
ákveðna hæfni. 

Þekking á því 
hvernig hægt er að 
styðja við, hvetja og 
hjálpa nemendum 
heima á hverju 
skólastigi. 
 
Umræður um skóla, 
bekkjarvinnu og 
heimavinnu.  
 
Skilningur á 
kennsluáætlunum 
hvers árs og hvað 
barn lærir í hverju 
fagi.  
 
Virðing fyrir 
kennsluhæfileikum.  
 
Vitneskja um barnið 
sem nemenda. 

Áhrif á þætti sem 
snerta menntun 
barns.  
 
Tilfinning fyrir því 
að eiga hlutdeild í 
skólastarfinu.  
 
Gera sér grein fyrir 
rödd foreldra í 
ákvarðanatöku 
skólans.  
 
Deila reynslu og 
tengslum við aðrar 
fjölskyldur. 
 
Vera kunnugt um 
stefnu skóla, 
sveitarstjórnar og 
ríkis.  

Þekking og notkun á 
staðbundnum 
björgum fyrir 
fjölskyldur og börn 
til að auka kunnáttu 
og hæfni eða til að fá 
þá þjónustu sem þörf 
er á. 
 
Gagnkvæm tengsl 
við aðrar fjölskyldur í 
gegnum samfélagsleg 
verkefni.  
 
Gera sér grein fyrir 
hlutverki skólans í 
samfélaginu og 
framlegi 
samfélagsins til 
skólans. 

Árangur fyrir 
kennara 

Árangur fyrir 
kennara 

Árangur fyrir 
kennara 

Árangur fyrir 
kennara 

Árangur fyrir 
kennara 

Árangur fyrir 
kennara 

Skilningur á 
fjölskyldu-bakgrunni, 
menningu, áhyggjum, 
markmiðum, þörfum 
og sýn foreldra á 
barninu. 
Virðing fyrir styrk og 
viðleitni 
fjölskyldunnar. 
 
Skilningur á 
fjölbreytileika 
nemenda.  
 
Vitneskja um eigin 
kunnáttu til að deila 
upplýsingum um 
þroska barna. 

Aukin fjölbreytni og 
samskipti við 
fjölskyldur og 
vitneskja um eigin 
hæfileika til tjáskipta 
á skilmerkilegan hátt. 
 
Meta að verðleikum 
samskiptanet foreldra 
og nýta það.  
 
Aukin geta til að laða 
fram og skilja sýn 
fjölskyldunnar á 
námsáætlanir 
barnsins og framfarir. 

Fúsleiki til samstarfs 
vi fjölskyldur á nýjan 
hátt, að meðtöldum 
þeim foreldrum sem 
ekki taka þátt í 
sjálfboðavinnu.  
 
Vitneskja um sterkar 
hliðar foreldra og 
áhuga þeirra á skóla 
og börnum.  
 
Meiri 
einstaklingsaðstoð 
við nemendur vegna 
vinnu sjálfboðaliða. 

Betra mat á 
heimavinnu.  
 
Virðing fyrir tíma 
foreldra. 
 
Viðurkenning á jafnri 
hjálpsemi einstakra 
foreldra við að örva 
og hvetja nemendur 
til náms, burtséð frá 
efnahag, menntun, 
hjúskaparstöðu 
o.s.frv.  
 
Ánægja með þátttöku 
og stuðning 
fjölskyldna. 

Vitneskja um 
sjónarmið foreldra 
sem þátt í þróun 
stefnu og 
ákvarðanatöku skóla.  
 
Jafnréttissýn á 
fulltrúa foreldra í 
nefndum og í 
forystuhlutverki. 

Vitneskja um bjargir 
samfélagsins til að 
auðga námsskrána.  
 
Hreinskilni, einlægni 
og kunnátta við að 
nýta aðstoð 
leiðbeinenda, 
sjálfboðaliða og 
annarra við að hjálpa 
nemendum og bæta 
framkvæmd 
kennslunnar.  
 
Að þekkja og geta 
greint þegar börn og 
fjölskyldur þurfa á 
þjónustu að halda. 
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Fylgiskjal 3 

Dagskrá námskeiðs um samstarfsáætlun Epstein og viðtalstækni haldið í 
Oddeyrarskóla 27. til 30. ágúst 2002 
 

Samstarf skóla, fjölskyldna og samfélags 
 

Aðgerðahópur - árangursrík vinna skóla 
Fyrirlestur:  Uppbygging aðgerðahópsins og meðlimir  
 Tímaáætlun: yfirlit aðgerða á skólaárinu 
 Könnun á núverandi samstarfi skólans við fjölskyldur 
Verkefnavinna 
og skil á vinnu: Upphafsmat 
 
Fyrirlestur:  Börnin sem við önnumst 

Yfirlit sex sviða þátttöku foreldra í samstarfi heimila og skóla 
Verefnavinna    
og skil á vinnu:  Að deila árangursríkum hugmyndum 
 

Að mæta ögrandi verkefnum 
Fyrirlestur:  Að greina ögrandi verkefni á sviðunum sex  
Verkefnavinna  
og skil á vinnu: Hindrunarhlaup og fjölskyldur sem erfitt er að ná til 
 

Horft á árangur samstarfsaðgerða 
Fyrirlestur:  Árangur og sex sviða þátttaka foreldra í samstarfinu 
Verkefnavinna: Markmið skóla og árangur af samstarfi skóla og fjölskyldna 
 

Horft fram á við: Þriggja ára framkvæmdaáætlun um 
samstarf skóla, fjölskyldna og samfélags 

Fyrirlestur:  Skipulagning  þriggja ára framkvæmdaáætlunar og markmið 
skóla 
Verkefnavinna  
og skil á vinnu:    Þriggja ára framkvæmdaáætlun um samstarf heimila og skóla 
 

Næstu skref 
Umræður: Lýsing á árs framkvæmdaáætlun um samstarfið, skipulag 

þróunarvinnunnar, aðstoð ráðgjafa og verkstjórn, tímasetningar 
o.fl. 

Mat á námskeiði: Matslisti 
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Viðtals- og samtalstækni, ráðgjöf 
 
Fyrirlestur: Hvað er viðtal? Mismunandi tegundir viðtala og hlutverk 

kennara 
Verkefni: Hvernig er foreldraviðtal? 
 
Fyrirlestur:  Þrettán skref viðtalstækni (Micro Skills) 
Verkefni: Ýmsar æfingar  
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Fylgiskjal 4 
 
Lýsing á námskeiði um heimanámi 

Staður: Oddeyrarskóli, 14. ágúst 2003, kl. 8:15–12:00 

 

Á námskeiðinu verður fjallað um rökstuðning með og á móti heimanámi. Farið verður 

í gegnum leiðir til að skipuleggja heimavinnu og sem styður við hana. Horft verður á 

hvernig hægt er að gera heimanámið áhugaverðara, meira við hæfi hvers og eins, 

auðveldari að ljúka og hvernig heimanámið getur betur stutt við nám nemandans. 

Kynntar verða hugmyndir um gagnvirkt heimanám en það er heimanám sem skipulagt 

er með þátttöku forelda í huga.  

 

Námskeiðið er hugsað fyrir alla kennara skólans  og í framhaldi móti skólinn stefnu 

um heimanám. Eftir námskeiðið ættu kennarar að eiga betur með að leiðbeina 

foreldrum nemenda sinna með heimanám. 
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Heimanám Fylgiskjal 5 
Kennarar skólans hafa verið að móta sér stefnu í heimanámi og við vonum að það 
skýri fyrir ykkur tilgang heimavinnunnar og væntingar okkar til hennar.   
Rannsóknir sýna að heimanám getur haft jákvæð áhrif á persónuþroska og 
námsárangur ef vel tekst til.   
Kennarar skólans hafa sett sér eftirfarandi viðmið: 

Tilgangur heimavinnu er: 
* að nemendur fái aukna þjálfun í því sem kennt hefur verið í skóla 
* Að nemendur tileinki sér vinnubrögð heimanáms og verði sjálfstæðir í 

vinnubrögðum. 
* að tengja fjölskyldur við nám barna 
* að nemendur öðlist smám saman færni í að undirbúa sig fyrir kennslu í skóla 

Heimalestur   
* Við teljum mikilvægt að lestrarþjálfun fari fram bæði heima og í skóla og er okkar 

markið að allir nemendur  lesi heima 4-5 sinnum í viku.   Við leggjum áherslu á að 
nemendur fái efni við sitt hæfi svo lestrarnám og lestrarþjálfun verði sem   
ánægjulegast 

Vikuáætlanir 
* Allir nemendur í 1.-7. bekk fá vikuáætlun á mánudögum.  Þar er öll heimavinna 

ásamt tilkynningum um komandi atburði.  Nemendur 8.-10. bekkjar skrá sína 
heimavinnu sjálfir; í heimastofum bekkjanna hanga einnig allar upplýsingar um 
heimanám. 

Heimanám veturinn 2005-2006 
* Heimanám nemenda 1.-7. bekkjar hefst mánudaginn 5. september og í 8.-10. 

bekk   mánudaginn 29. ágúst. 
* Heimanám fellur niður alla þemadaga. 
* Ekkert heimanám verður síðustu viku fyrir jólafrí í 1.-7. bekk. 
* Heimanámi í 8.-10. bekk lýkur eftir skólapróf að vori. 
* Heimanámi lýkur eftir 19. maí hjá nemendum í 1.-7. bekk. 
* Ekkert heimanám er í vetrar -, páska- og jólafríum. 

Tími sem fer í heimanám 
Misjafnt er eftir aldri hvað nemendur geta einbeitt sér lengi í einu og höfum við sett 
okkur viðmið um hversu löngum tíma nemendur ættu að eyða í heimanám á hverjum 
degi:  
* 1. bekkur  10 – 15 mínútur að meðaltali á dag 
* 2. bekkur  20-25 mínútur að meðaltali á dag 
* 3. bekkur  30-35 mínútur að meðaltali á dag 
* 4. bekkur  40-45 mínútur að meðaltali á dag 
* 5. bekkur  50-55 mínútur að meðaltali á dag 
* 6. –10. bekkur 4-6 klst. að meðaltali á viku.  

Ef ykkur finnst barnið ykkar þurfa óeðlilega mikinn /lítinn tíma til heimanáms 
hikið ekki við að ræða málin við kennara og  reyna að finna ásættanlega lausn.  
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Heimanám – fyrir börn og foreldra 
 
Heimanám er einn þáttur í daglegu lífi skólabarna.  Í tengslum við það gefst foreldrum 
gott tækifæri til að fylgjast með námi barna sinna og veita þeim stuðning og 
hvatningu.  Áhugi foreldra fyrir skólagöngu barna skiptir sköpum fyrir velgengni 
þeirra  í námi.  Þú getur lagt þitt að mörkum til þess að barninu þínu gangi vel í 
skólanum, t.d. með því að aðstoða það við að skipuleggja heimanámið. 
Til umhugsunar: 

Friður og ró.   Börn að 10-11 ára aldri vilja helst vera í nálægð við einhvern 
fullorðinn við námið.  Námið hefur forgang.  Allir vinir ættu að fara heim þgar tími er 
kominn til að læra. 

Ekki of seint á kvöldin.   Best er að taka frá  fastan tíma til að sinna heimanámi og 
helst ætti að ljúka því fyrir kvöldmat.  

Æfingin skapar meistarann.   Einn tilgangur með heimanámi er að endurtaka efni 
sem þegar hefur verið farið í, þ.e. að  þjálfa betur ákveðin atriði.  

Talaðu jákvætt um heimanámið. Ekki nöldra yfir heimanáminu þótt þér finnist það 
kannski hvimleitt.  Jákvætt hugarfar auðveldar flest verkefni, það þekkjum við sjálf.  
Ef barnið fær of mikla heimavinnu, að þínu mati, skaltu ræða það við 
kennarann. 

Engan samanburð við systkini eða aðra.   Mikilvægt er að bera virðingu fyrir 
hverjum einstaklingi, óháð getu.  Jákvæð hvatning er mikilvæg en of mikil pressa á 
barnið getur skaðað.  

Stuðst er við bækling Heimila og skóla, landssamtaka foreldra um heimanám.
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Fylgiskjal 6 
 

UPPHAFSMAT 
 

Greining / könnun á núverandi framkvæmd á samstafi skóla, fjölskyldna og 
samfélags 

 
Þessi greining mun hjálpa til við að kanna/greina framkvæmd skólans á sex sviða  
þátttöku sem er alhliða samstarfsáætlun skóla, fjölskyldna og samfélags. Á þeim tíma 
sem könnunin er lögð fyrir getur verið að skólinn framkvæmi allar, sumar eða engar 
af þeim samstarfsaðgerðum sem spurt er um.  Bættu við á listann þeim 
samstarfsaðgerðum sem framkvæmdar eru í skólanum en ekki er spurt um.  
 
Þegar búið er að ljúka við könnunina er hægt að hefjast handa við þriggja ára og eins 
árs skipulagningu á samstarfi skóla, fjölskyldna og samfélags.  Þar á að koma fram 
hvernig á að auka, þróa eða viðhalda samstarfsaðgerðum á hverju hinna sex sviða með 
þátttöku skólans, sjá eyðublöð.  
 
Leiðbeiningar: Merkið við hvaða aðgerðir framkvæmdar hafa verið og í hvaða 
árgöngum. Skrifið á auðu línurnar þær samstarfsaðgerðir sem framkvæmdar eru í 
skólanum en eru ekki tilgreindar á blöðunum og metið á sama hátt. 
 
Til að meta hve vel hver aðgerð er framkvæmd skrifaðu eftirfarandi við kassana: 
 
* (mjög góð framkvæmd fyrir allar fjölskyldur)  
+ ( góð byrjun fyrir margar fjölskyldur) 
- (þarfnast lagfæringa/þróunar) 
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Tegund 1 – Uppeldi: Aðalábyrgð er hjá fjölskyldunni   Árangur 
Aðstoða fjölskyldur við uppeldislega þætti og að  
byggja upp aðstæður heima sem styðja við börn sem 
nemendur og aðstoða skóla að skilja fjölskyldur 
 
� Við styðjum (fjárhagslega og á annan hátt) smiðju fyrir           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

foreldra og aðra fræðslu eða þjálfun fyrir foreldra. 
 
� Við bjóðum fjölskyldum upplýsingar um þroska barna og       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

fullorðinna. 
 
� Við bjóðum fjölskyldum upplýsingar um aðstæður heima        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sem styðja við nám og þroska barna. 
 
� Við lánum fjölskyldum bækur, myndbönd eða snældur um     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

uppeldi barna.  
 
� Við biðjum fjölskyldur um upplýsingar um markmið          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

barnsins, styrk og hæfileika. 
 
� Við styðjum (fjárhagslega og á annan hátt) við heimsóknir    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

til fjölskyldna eða hverfafundi til að hjálpa fjölskyldum 
að skilja skóla?    

 
� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tegund 2. – Samskipti: Aðalábyrgð er skólans Árgangur 
Að byggja upp árangursrík samskipti skóla við heimili og  
heimili við skóla um námið og framfarir barnsins 
 
� Í skólanum er formlegt viðtal við alla foreldra a.m.k. einu  1 2 3 4 56 7 8 9 10               

sinni á ári. 
� Við bjóðum upp á túlk til að aðstoða fjölskyldur.  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
� Við gefum skýrar upplýsingar um hvaða kunnáttu  1 2 3 4 56 7 8 9 10 

þarf til að ná áföngum? 
� Foreldrar og nemendur sækja vitnisburð nemenda  1 2 3 4 56 7 8 9 10  
� Í fréttabréfi skólans eru eftirfarandi upplýsingar:     

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
� annað       1 2 3 4 56 7 8 9 10  

� Við erum með skýrar leiðbeiningar um valmöguleika  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
á námskeið, fög og annað val í skólanum.      

� Vikulega eða mánaðarlega er vinnubækur nemandans   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
sendar heim til yfirferðar og athugasemda. 

� Starfsmenn skóla senda reglulega heim jákvæð skilaboð  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
um nemandann. 

� Við tilkynnum fjölskyldum um verðlaun og viðurkenningar 1 2 3 4 56 7 8 9 10 
sem nemendur hljóta. 

� Við höfum samband við fjölskyldur vegna náms- og  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
hegðunarerfiðleika nemenda. 

� Kennarar hafa gott aðgengi að síma til að eiga samskipti  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
við foreldra á skólatíma eða að skóla loknum. 

� Foreldrar hafa símanúmer skólans, stjórnenda, kennara   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
og annarra. 

� Við erum með heimavinnusímalínu fyrir nemendur og   1 2 3 4 56 7 8 9 10  
fjölskyldur til að fylgjast með verkefnum dagsins og  
skilaboðum. 

� Við leggjum árlega fyrir fjölskyldur könnun til að fá   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
upplýsingar um þarfir nemenda og viðbrögð við  
kennslunni. 

 

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tegund 3.  Sjálfboðavinna:  Þátttaka í skólanum og fyrir skólann  Árgangur 
Skipulagning á sjálfboðavinnu og áheyrn fjölskyldna 
til stuðnings við skólann og nemendur 

� Við leggjum könnun fyrir sjálfboðaliða til að greina áhuga, 1 2 3 4 56 7 8 9 10 
hæfileika og möguleika þeirra til vinnu. 

� Við bjóðum fjölskyldum upp á aðstöðu (foreldra miðstöð, 1 2 3 4 56 7 8 9 10 
foreldraherbergi) í skólanum fyrir fundarhöld,  
sjálfboðavinnu o.s.frv. 

� Við hvetjum fjölskyldur og aðila í samfélaginu að taka   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
þátt í starfi skólans með því að: 

� Aðstoða í kennslustundum (t.d. leiðbeina, tiltekt, 1 2 3 4 56 7 8 9 10 
aðstoða við verklega vinnu o.s.frv.) 

� Hjálpa til þegar farið er í ferðir, á bekkjarskemmtun 1 2 3 4 56 7 8 9 10 
� Segja frá (t.d. starfi, áhugamáli o.s.frv.)   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
� Merkja við mætingu     1 2 3 4 56 7 8 9 10 
� Eftirlit á göngum, vinna í bókasafni, mötuneyti   1 2 3 4 56 7 8 9 10 

eða á öðrum stöðum í skólanum 
� Leiða klúbba eða ákveðin verkefni   1 2 3 4 56 7 8 9 10  
� Annað     
 
� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� Annað        1 2 3 4 56 7 8 9 10 

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
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Tegund 4. Heimavinna: Þátttaka í námsverkefnum  Árgangur 
Aðild fjölskyldna í heimavinnu og öðrum námstengdum  
verkefnum auk ákvarðanatöku 

� Við útvegum fjölskyldum upplýsingar um hvaða kunnáttu er  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
krafist í öllum námsgreinum. 

� Við gefum fjölskyldum upplýsingar um leiðir til eftirlits  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
með heimavinnunni og til að ræða um hana heima. 

� Við upplýsum fjölskyldur hvernig hægt sé að aðstoða   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
nemendur í þeim þáttum sem þeir þurfa að bæta kunnáttu  
sína í.  

� Við höfum lista með gagnkvæmri heimavinnu þar sem   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
nemendur verða að útskýra og ræða heima það sem þeir eru  
að læra. 

� Við biðjum foreldra að hlusta á börnin lesa heima eða lesa  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
fyrir þau. 

� Við bjóðum upp á dagskrá með daglegum eða vikulegum  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
verkefnum fyrir fjölskyldur til að vinna heima eða  
annars staðar. 

� Við hjálpum fjölskyldum að aðstoða nemendur við að setja 1 2 3 4 56 7 8 9 10 
sér markmið, velja námskeið, áfanga og undirbúa  
framhaldsskólagöngu eða vinnu eftir grunnskólalok. 

 
� Annað        1 2 3 4 56 7 8 9 10 

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

�

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
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Tegund 5. Ákvarðanataka:  Þátttaka og forysta                                Árangur  
Hafa fjölskyldur með þegar ákvarðanir eru teknar í 
skólanum og þróa/byggja upp forystu meðal foreldra 

� Við höfum virkt foreldrafélag og bekkjarráð.   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
� Foreldrar eiga fulltrúa í nefndum skólans.   1 2 3 4 56 7 8 9 10 
� Við erum með samstarfsáætlun skóla, fjölskyldu og  

samfélags til að þróa framkvæmdir á sex sviða þátttöku 
foreldra í skólanum.   

� Foreldrar eiga fulltrúa í skólanefnd og öðrum nefndum  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
samfélagsins. 

� Við veitum foreldrum upplýsingar þegar kosning foreldra  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
fulltrúa fer fram. 

� Við erum með net sem tengir allar fjölskyldur við fulltrúa  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
foreldra. 

� Foreldrar taka þátt í ráðningu starfsmanna skólans.  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
� Foreldrar taka þátt í endurskoðun skólanámsskrár.  1 2 3 4 56 7 8 9 10 

 

� Annað        1 2 3 4 56 7 8 9 10 

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
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Tegund  6. Samstarf við samfélagið    Árgangur 
Samhæfa bjargir og þjónustu frá samfélaginu fyrir  
fjölskyldur, nemendur og skólann og útvega samfélaginu  
þjónustu 
 
� Við vinnum skrá yfir samfélagslegar bjargir fyrir foreldra  1 2 3 4 56 7 8 9 10 

og nemendur um samfélagsleg námskeið og aðra 
þjónustu. 

� Við gefum foreldrum upplýsingar um samfélagsverkefni  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
sem tengjast náminu og sumartilboð fyrir nemendur. 

� Við vinnum með aðilum í héraði til að þróa námskeið  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
sem auka/styðja við kunnáttu nemenda. 

� Við bjóðum upp á námskeið fyrir nemendur eftir skóla  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
með stuðningi frá aðilum í héraði eða sjálfboðaliðum. 

� Við styðjum aldursblönduð námskeið eldri borgara  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
sveitarfélagsins. 

� Við útvegum á einum stað þjónustu fyrir fjölskyldur s.s.  1 2 3 4 56 7 8 9 10  
félagsþjónustu, heilsugæslu o.fl. 

� Við skipuleggjum þjónustu fyrir samfélagið sem nemendur,  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
fjölskyldur og skóli ynna af hendi.  

� Skólinn okkar er opinn eftir að skóla lýkur til afnota fyrir  1 2 3 4 56 7 8 9 10 
samfélagið.  
 

� Annað        1 2 3 4 56 7 8 9 10 

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10

� 1 2 3 4 56 7 8 9 10
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Fylgiskjal 7 
 
Lokamat 
Nú líður að lokum þessa skólaárs og vorið er einnig  tími til að líta aðeins til baka 

og meta starf vetrarins.  

 Þetta skólaár höfum við verið að leita nýrra leiða í samstarfi skóla og 

fjölskyldna.  Má þar nefna  að kennarar heimsóttu fjölskyldur verðandi 1. bekkinga 

til að bjóða  nemendur og foreldra velkomna til samstarfs.  Einnig fengu nemendur 

8. bekkjar og fjölskyldur þeirra heimsóknir síðastliðið haust.  Nemendum 10. 

bekkjar og aðstandendum þeirra var boðið upp á aðstoð við  tímastjórnun og að 

setja sér markmið í námi.   

 Síðastliðið haust ræddum við einnig sérstaklega við foreldra um heimanám og 

settum niður fastar dagsetningar til þess að allir vissu hvenær heimanám hæfist, 

hvenær því lyki og hver tilgangur þess væri.  

 Í apríl  gerðu kennarar nokkra grein fyrir þessari vinnu í fyrirlestri  við 

Háskólann á Akureyri á ráðstefnu  um samstarf heimila og skóla.  

 Þann 1. maí s.l. fengum við hvatningarverðlaun frá Heimili og skóla og þótti 

vinna kennara áhugaverð og  vera til þess fallin að skila árangri í framtíðinni.  

Þessi viðurkenning gladdi okkur mjög og verður vonandi til þess að styðja við 

samvinnu okkar  til hagsbóta fyrir  nemendur.  

 Með þessu bréfi sendum við spurningalista heim með öllum nemendum.  Við 

leggjum sérstaka áherslu á að fá svör frá foreldrum barna í 1. 8. og 10. bekk en við 

hvetjum alla til að svara fyrir öll börn sín  ef þeir hafa nokkur tök á.  Upplýsingarnar 

nýtast okkur til að meta hvernig til hefur tekist í vetur og hvernig við skipuleggjum 

næsta skólaár !  Könnunin er nafnlaus og þess verður gætt að ekki sé hægt að rekja 

svör til einstaklinga.  

Vinsamlega sendið svör ykkar í skólann  með nemendum  í síðasta lagi mánudaginn 

24. maí.  

Við þökkum ykkur kærlega  fyrir ánægjulega samvinnu og vonum að í sameiningu 

finnum við leiðir til  þess að sem flestum finnist samstarf heimila og skóla 

ánægjulegt og árangursríkt.  
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Fylgiskjal 7 

 

Könnun meðal kennara Oddeyrarskóla á samstarfi  

skóla og fjölskyldna 8. júní 2004 
 

Spurningalistinn er liður í lokamati skólans á því hvernig til hefur tekist með 

samstarf hans við fjölskyldur á tímabili þróunarverkefnisins. Hann er einnig liður í 

meistaraprófsrannsókn Ingibjargar Auðunsdóttur á þróun samstarfs Oddeyrarskóla 

við fjölskyldur nemenda. Ennfremur verða niðurstöður hafðar til endurskoðunar 

skipulags skólans á samstarfi við fjölskyldur næstu skólaár. Það er mjög 

mikilvægt fyrir okkur að allir kennarar skólans svari spurningunum.  

 Könnunin er nafnlaus og þess verður gætt að ekki sé hægt að rekja svör 

einstaklinga. Listanum verður eytt að lokinni úrvinnslu. Ef þér þykir ásæða til er 

þér velkomið að bæta við orðum eða útskýringum við svör þín fyrir neðan 

spurningarnar eða aftan á blöðin. Vinsamlegast merktu við þann svarmöguleika í 

hverri spurningu sem best lýsir viðhorfi þínu. 

 

1. Ég er með umsjón með bekk_____  
 

2. Ég hóf störf við skólann haustið 2003_____ 
 

3. Hversu sáttur eða ósáttur varst þú í upphafi við val á þróunarverkefninu 
um samstarf skólans við fjölskyldur? 

 
� Mjög sáttur 
� Frekar sáttur 
� Frekar ósáttur 
� Mjög ósáttur 

 
4. Hversu sáttur eða ósáttur ert þú núna með valið eftir þátttöku þína í 

þróunarverkefninu? 
 
� Mjög sáttur 
� Frekar sáttur 
� Frekar ósáttur 
� Mjög ósáttur 

 
5. Hversu vel eða illa hentar samstarfsáætlun Epstein Oddeyrarskóla? 
 
� Mjög vel 
� Frekar vel  
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� Frekar illa 
� Mjög illa 

 

6. Hversu vel nýttust eftirtaldir þættir í samstarfsáætlun Epstein 
Oddeyrarskóla?
(Vinsamlegast dragðu hring um viðeigandi tölu. Einn hefur mest vægi en fjórir minnst.)  
 
Námskeið í upphafi þróunarvinnunnar um: 
Samstarf heimila og skóla     1 2 3 4 
Viðtalstækni      1 2 3 4 
Upphafsmat aðgerðahóps    1 2 3 4 
Umræður kennara um samstarfið á tímabilinu 1 2 3 4 
Starfendarannsókn kennara    1 2 3 4 
 
Spurninglisti foreldra  
(um forgangsverkefni samstarfsins)   1 2 3 4 

 
Framkvæmdaáætlun til þriggja ára   
um samstarf við fjölskyldur    1 2 3 4 

 
Námskeið um heimavinnu     1 2 3 4 
 

7. Hvert af sex sviðum Epstein skiptir mestu máli í samstarfi við foreldra? 
(Vinsamlegast númeraðu eftir mikilvægi 1 – 6.)  

� Uppeldi 
� Samskipti 
� Heimanám  
� Sjálfboðastörf 
� Ákvarðanataka 
� Stuðningur við samfélagið 

 
8. Hversu vel tókst aðgerðahópnum við eftirtalda þætti? (Vinsamlegast dragðu 

hring um viðeigandi tölu. Einn hefur mest vægi en fjórir minnst.)  
 

Leiða samstafið í skólanum    1 2 3 4 
Meta samstaf skólans í upphafi    1 2 3 4 

 
Leggja fram tillögur að nýjum  
samstarfsaðgerðum     1 2 3 4 

 
Að sjá um að starfsmenn framkvæmi  
samþykktar samstarfsaðgerðir    1 2 3 4 

 
Að sjá um að kennarar meti samstarfið jafnt og þétt  1 2 3 4

 

9. Hversu vel nýttist ráðgjöf við eftirtalda þætti? (Vinsamlegast dragðu hring um 
viðeigandi tölu. Einn hefur mest vægi en fjórir minnst.)  
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Leiða vinnuferlið      1 2 3 4 
Stýra vinnunni      1 2 3 4 
Fylgjast með framvindu verksins    1 2 3 4 
Styðja við mat á starfinu     1 2 3 4 
Styðja við áframhaldandi skipulagningu    1 2 3 4 
Veita ráðgjöf       1 2 3 4 
Halda námskeið      1 2 3 4 
Aðstoða við kynningar     1 2 3 4 
Þjálfa starfsmenn      1 2 3 4 
Veita starfsmönnum handleiðslu, ef óskað var  1 2 3 4

 

10. Hversu miklum árangri skiluðu eftirtaldir þættir 
framkvæmdaráætlunar? (Vinsamlegast númeraðu eftir mikilvægi.) 

 
� Fræðslufundir 
� Jákvæð umsögn  
� Samstarf við hverfisnefnd  
� Heimsóknir heim til foreldra 8. bekkjar  
� Heimsóknir heim til foreldra 1. bekkjar  
� Náið samstarf umsjónarkennara við foreldra 10. bekkja    

 
11. Hversu vel eða illa tókst að virkja hinn almenna kennara  
 í þróunarvinnunni? 

 
� Mjög vel 
� Frekar vel  
� Frekar illa 
� Mjög illa 
Ef illa, hvað hefði þurft að gera betur? 

 

12. Hversu ánægður eða óánægður ert þú með skipulag  
 skólans á samstarfinu við fjölskyldur í vetur? 
 

� Mjög ánægður 
� Frekar ánægður 
� Frekar óánægður 
� Mjög óánægður 
Ef ekki ánægð/ur hvað þarf að bæta? 

 
13. Hversu miklar eða litlar breytingar urðu á samskiptum    
 þínum við fjölskyldur síðastliðinn vetur? 

 
� Mjög miklar 
� Frekar miklar 
� Frekar litlar  
� Mjög litlar 

 
14. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með eigin   
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þátttöku í samstarfinu við fjölskyldur í vetur? 
 

� Mjög ánægður 
� Frekar ánægður 
� Frekar óánægður 
� Mjög óánægður 
Ef óánægð/ur, hvers vegna? 

 

15. Hversu árangursríkt eða árangurslítið finnst þér   
samstarfið við fjölskyldur hafa verið í vetur? 

 
� Mjög árangursríkt 
� Frekar árangursríkt 
� Frekar árangurslítið 
� Mjög árangurslítið 
Ef árangurslítið, hvers vegna? 

 

16. Hversu skýra eða óskýra stefnu finnst þér Oddeyrarskóli  
hafa um samskipti við fjölskyldur? 

 
� Mjög skýra 
� Frekar skýra 
� Frekar óskýra 
� Mjög óskýra 

 
17. Hvers konar form á samstarfi telur þú að nýtist þér og   

skólanum best? (Vinsamlega gefðu mikilvægustu þáttunum númer frá 1–7.) 

� Fræðslufundir  
� Fundir/viðtöl milli foreldra og kennara um barnið 
� Heimsókn kennara heim til foreldra og nemenda  
� Samskipti í síma eða gegnum tölvupóst af og til 
� Samskipti með samskiptabókum  
� Samvinna um heimanám  
� Tengsl foreldra innbyrðis 
� Annað, hvað?________________________________ 

 
18. Um hvað finnst þér mikilvægast að samstarf þitt við fjölskyldur snúist 

(inntak samstarfsins). (Vinsamlega númeraðu í forgangsröð.) 
 

� Námsgengi 
� Heimanám 
� Félagsleg tengsl 
� Hegðun  
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� Líðan 
� Mætingar 
� Annað, hvað?___________________________________ 

 
19. Hversu mikil eða lítil áhrif hafði samstarfið við foreldra á   

kennsluhætti þína sl. vetur? 
 

� Mjög mikil 
� Frekar mikil 
� Frekar lítil 
� Mjög lítil 

 Ef mikil eða frekar mikil áhrif, hvað breyttist? 
 

20. Hversu mikið eða lítið auðveldaði þróunarstarfið þér   
skipulagningu kennslunnar? 

 
� Mjög mikið  
� Frekar mikið 
� Frekar lítið 
� Mjög lítið 

 
21. Hversu mikil eða lítil áhrif hafði þróunarvinnan á   

samstarf þitt við aðra kennara? 
 

� Mjög mikil 
� Frekar mikil 
� Frekar lítil 
� Mjög lítil 

 
22. Hversu miklu eða litlu máli skiptir samstarf við  

fjölskyldur fyrir þig?  
 

� Mjög miklu 
� Frekar miklu  
� Frekar litlu 
� Mjög litlu 

 
23. Hversu mikið eða lítið hefur hæfni þín í samstarfi við   

fjölskyldur aukist í þessari tveggja ára þróunarvinnu? 

� Mjög mikið 
� Frekar mikið 
� Frekar lítið 
� Mjög lítið 

 
24. Hversu mikil eða lítil áhrif hafði þróunarvinnan á  
 þroskamöguleika þína í starfi? 
 

� Mjög mikil 



23

� Frekar mikil 
� Frekar lítil  
� Mjög lítil 

 
25. Hversu mikla eða litla nýja þekkingu hefur þú öðlast í   

þróunarverkefninu sem nýtist þér í starfi? 
 

� Mjög mikla 
� Frekar mikla 
� Frekar litla 
� Mjög litla 

 
26. Hversu mikil eða lítil áhrif hafði samstarfið við  

fjölskyldur á samskipti þín við nemendur?  
 

� Mjög mikil 
� Frekar mikil 
� Frekar lítil  
� Mjög lítil 
Ef lítil, hvers vegna? 

 

27. Hversu mikið eða lítið finnst þér samstarfið hafa styrkt  
nemendur þína? Hversu mikil eða lítil áhrif finnst þér samstarfið 
hafa haft á þroska og námsgengi nemenda þinna? 

 
� Mjög mikið 
� Frekar mikið 
� Frekar lítið  
� Mjög lítið 
Ef lítil, hvers vegna? 

 
28. Hversu vel eða illa gengu samskipti þín við fjölskyldur? 

 
� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mjög illa 

Ef illa, hverju þarf að breyta til að betur gangi? 
 

29. Hversu vel eða illa gekk nemendum þínum við  
 heimanám? 

 
� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mjög illa 
Ef ekki nógu vel, hvers vegna? 

 
30. Hversu vel eða illa gekk foreldrum nemenda þinna að   
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aðstoða og hafa eftirlit með heimanámi barna sinna?  
 

� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mjög illa 
Ef ekki nógu vel, hvers vegna?  

 
31. Hversu miklu eða litlu máli skiptu hvatningarverðlaun  
 Heimilis og skóla fyrir þig? 
 

� Mjög miklu 
� Frekar miklu  
� Frekar litlu 
� Mjög litlu 

 
32. Hversu mikið eða lítið hafa viðhorf þín til     

foreldrasamstarfs breyst samhliða  
þróunarvinnunni? 
 

� Mjög mikið 
� Frekar mikið 
� Frekar lítið 
� Mjög lítið 

 
33. Hversu miklu eða litlu máli skipti kynning skólans á  
 samstarfinu á ráðstefnunni „Árangursrík samskipti“ fyrir  

 skólann?  
 

� Mjög miklu 
� Frekar miklu 
� Frekar litlu 
� Mjög litlu 

 
34. Hversu mikil eða lítil áhrif hafði samstarfið við  
 fjölskyldur á starfsánægju þína? 
 

� Mjög mikil 
� Frekar mikil  
� Frekar lítil  
� Mjög lítil  

 
35. Hversu mikill eða lítill álagsþáttur er samstarf við    
 foreldra í starfi þínu? 
 

� Mjög mikill 
� Frekar mikill 
� Frekar lítill 
� Mjög lítill 
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36. Hversu mikið eða lítið jók þróunarstarfið öryggi þitt í  
 samskiptum við fjölskyldur? 

 
� Mjög mikið  
� Frekar mikið 
� Frekar lítið 
� Mjög lítið 

 
37. Hversu auðvelt eða erfitt yrði það fyrir þig að taka  

viðtal við foreldra inn á heimili þeirra? 
 

� Mjög auðvelt 
� Frekar auðvelt  
� Frekar erfitt  
� Mjög erfitt 

Ef erfitt, hvers vegna? 
 

38. Hversu mikið eða lítið frjálsræði telur þú þig hafa til að  
 fara þínar eigin leiðir í samstarfi við fjölskyldur? 
 

� Mjög mikið  
� Frekar mikið 
� Frekar lítið 
� Mjög lítið 
 

39. Hvers þarfnast þú helst til að styrkja samstarfi þitt við  
 foreldra? (Fræðslu, ráðgjöf, handleiðslu, stuðnings,    

 annað....) 
 

Hvers þarfnast foreldrar helst til að styrkja samstarf sitt við 
kennara? 

 
40. Hvaða stuðning finnst þér foreldrar helst þurfa í  
 sambandi við menntun og uppeldi barna sinna? 

 
41. Á hverju lærðir þú mest í þróunarverkefninu? 

 
42. Hverju var helst ábótavant? 

 
43. Hver/jir voru mikilvægustu verkefni/þættir  
 þróunarvinnunnar? 

 
44. Hefur þú nýjar hugmyndir um samstarfsaðgerðir heimilis   
 og skóla sem þú vilt koma á framfæri og eða vinna að  

 næsta haust? 
 
45. Hvaða fjölskyldur er erfiðast að ná til og hvernig er hægt  
 að gera þessar fjölskyldur virkari? 
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Fylgiskjal 7 
 

Könnun á samstarfi Oddeyrarskóla og fjölskyldna maí 2004 
 

Ef það er einhver spurning sem þú vilt ekki svara skaltu sleppa henni en okkur þætti 
vænt um að þú svaraðir hinum engu að síður. Ef þér þykir ástæða til er þér velkomið 
að bæta við orðum eða útskýringum við svör þín á línurnar fyrir neðan spurningarnar. 
Vinsamlegast merkið við það svar sem best lýsir viðhorfi þínu/ykkar. 
 

1. Ég á barn í __ bekk. Hver svarar? Móðir___ Faðir___ Bæði___ 
 

2. Hversu ánægður eða óánægður ert þú /eruð þið með skipulag skólans á 
samstarfinu við fjölskyldur í vetur? 

 
� Mjög ánægð/ur  
� Frekar ánægð/ur 
� Frekar óánægð/ur 
� Mjög óánægð/ur 
 

Ef ekki ánægð/ur hvers vegna?_______________________________                                                                                     

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
3. Hversu miklar eða litlar breytingar skynjar þú/skynjið þið á samskiptum 

þínum/ykkar og skólans síðastliðinn vetur? 
 

� Mjög miklar 
� Frekar miklar 
� Frekar litlar 
� Mjög litlar 

 

4. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur eruð þið/ert þú  með eigin þátttöku í 
samstarfi á vegum skólans í vetur? 

 
� Mjög ánægð/ur    
� Frekar ánægð/ur  
� Frekar óánægð/ur  
� Mjög óánægð/ur 
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Ef óánægð/ur, hvers vegna?__________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

5. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur eruð þið/ert þú með stuðning ykkar/þinn 
við nám og námsaðstæður barnsins heima? 

 
� Mjög ánægð/ur    
� Frekar ánægð/ur  
� Frekar óánægð/ur  
� Mjög óánægð/ur 

 
Ef óánægð/ur, hvers vegna?__________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

6. Hversu árangursríkt eða árangurslítið finnst þér/ykkur samstarfið við 
skólann hafa verið í vetur? 

 
� Mjög árangursríkt 
� Frekar árangursríkt 
� Frekar árangurslítið 
� Mjög árangurslítið 

 
Ef árangurslítið, hvers vegna?_____________________________

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
7. Hversu skýra eða óskýra stefnu finnst þér/ykkur Oddeyrarskóla hafa um 

samskipti við fjölskyldur? 
 

� Mjög skýra 
� Frekar skýra 
� Frekar óskýra 
� Mjög óskýra 

 
8. Hvers konar samstarf telur þú/teljið þið að nýtist barni þínu/ ykkar og 

þér/ykkur best?  
Vinsamlega gefðu fimm mikilvægustu þáttunum númer         frá 1–5. 
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� Fræðslufundir  
� Fundir/viðtöl milli foreldra og kennara um barnið 
� Heimsókn kennara heim til foreldra og nemenda  
� Tengsl foreldra innbyrðis  
� Samskiptabækur  
� Vinahópar  
� Samvinna um heimanám  
� Samskipti í síma eða gegnum tölvupóst af og til  
� Annað, hvað?______________________________________ 

 

9. Um hvað finnst þér/ykkur mikilvægt að samstarf þitt/ykkar við skólann 
snúist. Vinsamlega gefðu þremur mikilvægust þáttunum númer frá 1–3 

 
� Námsgengi 
� Heimanám 
� Félagsleg tengsl 
� Hegðun  
� Líðan 
� Mætingar 
� Annað, hvað?______________________________________ 

 

10. Er eitthvað sem ekki gengur nógu vel í námi barnsins?               
Ef já, hvað er það? 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 

11. Hvað þarf til að betur gangi? 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

12.  Hversu vel eða illa gengur barninu við heimanám? 
 

� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mjög illa 
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Ef ekki nógu vel, hvers vegna? 
 ___________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 

13.  Hversu vel eða illa gengur að aðstoða barnið við heimanám?  
 

� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mjög illa 
 

Ef ekki nógu vel, hvers vegna? 
 ___________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
14.  Annað sem þú vilt að komi fram? 
 ____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________  

Viðbótarspurningar fyrir foreldra nemenda í 1. bekk 
 
Ertu meðmælt/ur eða andvíg/ur því að skólinn innheimti efnisgjald (1000-
1500 kr) og sjái um innkaup á stílabókum, möppum blýöntum o.þ.h. fyrir 
nemendur? 

� Meðmælt/ur 
 � Andvíg/ur 
 
Hversu vel eða illa nýttust ykkur heimsóknir kennara til nemenda á 
vordögum 2003?  
 

� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa  
� Mjög illa 

 
Ef ekki nógu vel, hvers vegna? 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 

Hversu miklu eða litlu máli skipti heimsókn kennara fyrir barnið? 
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� Mjög miklu 
� Frekar miklu 
� Frekar litlu 
� Mjög litlu 

 
Annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

Viðbótarspurningar fyrir foreldra nemenda í 8. bekk 
 

Hversu vel eða illa nýttust ykkur heimsóknir Gísla og Ingibjargar til 
nemenda á haustdögum 2003?  
 

� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa  
� Mjög illa 

 
Ef ekki nógu vel, hvers vegna? 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
Hversu miklu eða litlu máli skipti heimsókn þeirra fyrir unglinginn? 
 

� Mjög miklu 
� Frekar miklu 
� Frekar litlu 
� Mjög litlu 
 

Vinsamlegast merktu við hvaða þrjú fundarefni þér/ykkur finnst mikilvægast 
að ræða á fundum kennara og foreldra 8. bekkjar eftir heimsóknirnar: 
 

� Félagsleg tengsl í bekknum 
� Námslega stöðu 
� Þroskabreytingar unglingsáranna 
� Heimavinnu  
� Samstöðu foreldra – útivistareglur o.fl. 
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� Námstækni og tímastjórnun 
 

Annað sem þú vilt koma á framfæri? 
 

Viðbótarspurningar fyrir foreldra nemenda í 10. bekk. 
 
Hvað telur þú að hafi skilað bestum árangri í verkefninu um bætt 
heimavinnuskil? Vinsamlega raðið frá 1–? eftir mikilvægi  
 

� Markmiðssetning  
� Bætt heimavinnuskil 
� Aukið upplýsingastreymi til foreldra (um ástundun, ?) 
� Áætlanagerð  
� Annað, hvað? _____________________________________  

 
Nefnið tvennt sem gekk að þínum/ykkar dómi best og tvennt sem gekk verst í 
verkefninu um bætt heimavinnuskil? 
 
Það sem gekk best: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Það sem gekk verst: 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 

Viðbótarspurningar fyrir foreldra nemenda í unglingadeildum 
 

Notar þú/þið fjölskylduvef Mentor? 
� Já   � Nei  
 
Ef já, hvað er það sem notað er? 
 

� Heimavinnuáætlun  
� Ástundun  

 
Annað sem þú vilt koma á framfæri? 
 
____________________________________________________________
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Fylgiskjal 8

Rannsóknin – yfirlit: rannsóknaraðferðir, þátttakendur, gögn, tíma og tilgang

Undirbúningsferli - janúar 2002 til ágúst 2002
Rann-
sóknar-
aðferðir

Þátttak-
endur

Tegund gagna1 Tími/tímabil
staður utan
skóla

Tilgangur

Fundir viðtöl Skólastjóri Minnisblöð,
umsókn

Jan.-febr. Umsókn í þróunarsjóð

Fundir Viðtöl Skólastjórn-
endur

Minnisblöð, fundargerðir Maí - júní Skipulag námskeiðs,
undirbúningur samstarfsáætlunar

Nám-
skeið

Allir
kennarar
skólans

Dreifildi, rannsóknaráætlun IA,
ljósritaðar greinar, minnisblöð, verkefni
kennara, mat, (Verkefni kennara í möppu)

26., 27. og
30. ágúst

Kynna þróunarvinnuna, ýmis
verkefnavinna kennara og hefja vinnu
aðgerðahóps

Undirbúningsferli skólans – ágúst 2002 til des. 2002

Fundur H,S,IA Fundargerð 4. sept Undirbúningur fyrir vinnu aðgerðahóps
Fundur
aðgerðahóps

Allir en ekki
foreldrar og
nemendur

Minnisblað 12. sept Farið yfir stöðuna, byrjað á mati á
samstarfi skólans

Vinnufundur
aðgerðahóps
½ dagur

Allir Dreifildi, fundargerð, byrjunarreitur 20. sept. Farið yfir námskeiðið, mat og haldið
áfram með byrjunarreit, hlutverk
aðgerðahóps, heimavinnu skipulag

Fundur
aðgerðahóps

Allir
Aðalsteinn

Fundargerð, greinandi minnisblað,
vinnsla úr hindrunarhlaup, árangursríkar

30. sept Áfram unnið að mati á samstarfi
skólans, upphafsaðgerð, markmið

1 Tölvupóstur, símtöl og dagbókarskrif ekki skráð nema við sérstök tilefni
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mætti í 1.
skipti

hugmyndir, fjölskyldur sem erfitt er að ná
til, er samstarfsverkefnið að styðja við
sameiginlega stefnumörkun skólans,
upphafsaðgerð, byrjunarreitur
(Verkefni kennara í möppu)

samstarfsins, að hvaða árangri er stefnt,
heimavinna þátttakenda aðgerðahóps
skipulögð

Fræðslu-
fundur 1.
bekkjar

Foreldrar,
skólastjóri,
uk.,
sálfræðingur,
IA

Fundarboð, dreifildi, minnisblað,
skráningarblað fræðslufundar, tölvupóstur

30. sept. kl.
20:00 - 22

Fræðsla og kynning á samstarfsáætlun
fyrir foreldra

Fundur með
skóla-
stjórnendum

H,S,IA Greinandi minnisblað, bréf til
skólastjórnendum, eyðublað. fyrir starfenda-
rannsókn kennara, skýrsla kennara,

7. okt. kl.
10:30 til
12:00

Farið yfir stöðuna, það sem búið er,
hafið og næstu skref.
Starfendarannsókn kennara kynnt og
ákveðin.

Fundur
aðgerðahóps

Allir Fundargerð,dreifildi, mat á jákvæðum og
neikvæðum þáttum vinnunnar, um samstarf
h og s í lögum/reglug., þriggja ára áætlun
/drög og athugasemdir stigsfunda, yfirlit
samstarfs skólans / yngri og eldri deildir,

14. okt.
14:30 –
15:30

Þriggja ára rammaáætlun, hafin árs
áætlun, áfram upphafsaðgerð, kynningar
foreldra, mat á vinnu ahóps, fara yfir
núverandi samstarf skólans,

Kennara-
fundur

Allir kennarar
skólans

Dreifildi, svör kennara 3 spurningar, 18. okt. kl.
13 – 13:30

Starfendarannsókn

Fundurr RS og IA Athuga 13 - ?
Fundur GG og IA Rannsóknaráætlun, vinnuferlið, 20. nóv. kl.

12 – 13
Greifinn

Kynning fyrir deildarstjóra skóladeildar
Akureyrar á samstarfsáætluninni

Viðtals- tími 2 báðu um
skilafrest

Minnispunktar 2. des. Kl.
12:30

Ráðgjöf v/ starfendar.
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Viðtals- tími Tveir
kennarar
komu

Minnispunktar 4. des. Kl.
14 - 15

Ráðgjöf v/ starfendar.

Almennur
kennarafundur

Allir
kennarar, IA
og GG

Minnispunktar
Fá fundargerð kennarafundar

13 - ? Kynning og farið yfir viðhorfakönnun
foreldra

Fundur með
skólanefnd
Skólanefnd,IA

Dreifildi 9. des. kl.
15:00 –
15:30

Kynning á þróunarverkefninu

Undirbúningsferli framkvæmdar og byrjun framkvæmdar – janúar 2003 til maí 2003

Fundur:
foreldraráð

3 fulltrúar
foreldra,
skólastjóra,

Forgangsverkefni til 3ja ára, athugasemdir
foreldra, drög að kynningu fyrir foreldra

17. jan. Kl.
17-18

Kynna forgangsverkefni og huga að
kynningu fyrir foreldra

Fundur
aðgerðahóps

Allir Fundarg, yfirlit yfir samstarf (komur for.),
foreldrak. skóladeildar, samanburður,
forgangsverkefni, hvað tekið til greina,
vinna aðgerðahóps.18. okt.

3. feb. Fara yfir stöðuna og athugasemdir við
forgangsverkefni,

Foreldra-
könnun

Send til allra
foreldra
skólans

Bréf, forgangs-verkefni 18. febr. Kynning á forgangsverkefnum og
könnun meðal foreldra

Fundur
aðgerðahóps

Allir nema
fulltrúar nem.
og for.

Fundargerð, hugleiðingar IA og RS,
samantekt á athugasemdum, greinandi
minnisblað?

3. mars Fara yfir athugsemdir foreldra við
forgangsatriðum

Almennur
kennara-fundur

Allir kennarar
skólans

Dreifildi, samantekt á vali foreldra,
fundargerð (segulbandsupptaka)

7. mars Kynna niðurstöður foreldra og fá
umræður um stöðu verkefnisins,
sérstaklega heimsóknir heim
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Fundur með RS,IA Fundargerð 19. mars Staðan tekin, undirbúningur fyrir fund í
skólanum

Fundur með
stjórnendum

H,S,M,R, Minnispunktar, greinandi minnisblað,
fundargerð, hugleiðingar

19. mars Staðan tekin, næstu skref

Fundur RS,IA Fundargerð 21. mars Umræða um stöðu verkefnisins
Fundur RS,IA Fundargerð, niðurstöður könnunar á mati á

stöðu aðgerðahóps
2. apríl Fara yfir mat á störfum aðgerðahóps og

undirbúningur fyrir fund aðgerðahóps 5.
maí

Fundur
aðgerðahóps

Ahópur Fundargerð, hugleiðingar eftir fund,
verkefnalisti, verkefnablað, sýn
Oddeyrarskóla – forgangsverkefni,
samantekt á Tengju,

5. maí Fara yfir mat á störum aðgerðahóps,
úrbætur

Fundur uk2,IA Fundargerð, ljósrit og þýðing á grein 6. maí Verkefni 8. bekkjar
Fundur RS, IA Fundargerð 9. maí Fara yfir fundinn 5. maí
Fundur með 1.
bekkjar k.

H, SD R, S,
IA

Fundargerð, bréf til foreldra, 12. maí 1. bekkjar verkefnið

Fræðslufundur
RA

Foreldrar
unglingastigs

Minnispunktar 22. maí Fræðslufundur um þunglyndi

Fundur með
foreldrum
verðandi 1.
bekk

Foreldrar,
verðandi
nem.,
H,SD,R,S

Skipulag móttöku – bréf til foreldra,
skóladagatal, upplýsingar,

26. maí Kynningarfundur fyrir foreldra og
nemendur

Fundur með
foreldrum 7.
bekkjar

13 foreldrar,
uk, H,

Dreifildi, fundargerð, 2 bréf, dagbókarskrif
uk og IA

4. júní Kynning á samstarfsverkefni verðandi 8.
bekkjar

Fundur RS,IA Fundargerð 6. júní Ráðgjöf, undirbúningur næsta áfanga,
fara yfir stöðuna

2 UK umsjónarkennari
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Fundur
aðgerðahóps

Ahópur Samantekt, ýmiskonar eyðublöð vegna
mats, pappírar um dagbókarskrif

12. júní
Eikarl. 4

Undirbúningur næsta áfanga, taka
stöðuna og horfa fram á við

Viðtal við
skólast.

HH,SD,IA Viðtal vélritað 27. júní Dýpka skilning á samstarfinu og
samstarfsáætluninni

Skýrsla RS,........... Skýrsla Oddeyrarskóla um
þróunarverkefnið

Lok júní Skýrsla fyrir Þróunarsjóð grunnskóla

Viðtal við uk uk, IA Viðtalið vélritað 24. júlí Dýpka skilning á samstarfinu og
samstarfsáætluninni

Viðtal við uk uk, IA Viðtalið vélritað 31. júlí Dýpka skilning á samstarfinu og
samstarfsáætluninni

Áframhaldandi framkvæmd samstarfsáætlunar skólans ágúst 2003 til desember 2004

Námskeið um
heimavinnu

Allir kennarar
skólans

Námskeið: lýsing, glærur, stefna, verkefni
kennara, tími til heimanáms, tips og um
heimanám í skólanámskrá Oddeyrarskóla
2003 og 2004.

14. eða 15.
ágúst

Undirbúningur heimavinnu næsta
skólaár

Fundur uk, IA Minnispunktar 19. ágúst Undirbúningur fjölskylduheimsókna
Viðtal uk, IA Frásögnin skráð 25. ágúst Frásögn uk af samstarfi v/heimanáms

nem.
Foreldrar,
börn, uk, IA

uk, IA Viðtölin vélrituð, samantekt, dagbókarskrif
uk, IA

26. ágúst
18. sept.

24 fjölskyldur sóttar heim

Fundur með
foreldrum

ff3,uk,IA Glærur, niðurstöður úr hópavinnu foreldra,
minnispunktar, dagbókarskrif

29. ágúst Vinna að samstarfsverkefni með
foreldrum, heimvinna tekin fyrir

Allir uk Sýnishorn 3. sept. Jákvæð umsögn send til fjölskyldna
Fundur 1.
bekkjar

Allir f4, 2uk,
IA

Frásögn uk, minnispunktar, glærur 4. sept. Kynna skólastarfið fyrir foreldrum og
koma á innbyrðis kynnum milli foreldra

3 ff allir foreldrar einnar bekkjardeildar á unglingastigi
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Fundur RS, IA Minnispunktar 5. sept. Fara yfir vinnuna, gagnaflokkun,
áframhaldandi undirbúningur

Fundur uk, IA Bréf til foreldra, minnispunktar 10. sept. Undirbúningur foreldrakvölda
Fundur uk,IA Ýmsir pappírar, yfirlit vinnunnar 10. sept Undirbúningur foreldrasamstarfsins
Fundur uk, IA Vinnupappírar um skipulag og markmið 17. sept. Undirbúningur foreldrakvölds
Fundur 2uk, IA, HH Fundargerð 23. sept. Samráðsfundur vegna nem. á

unglingastigi
Fundur með
foreldrum

Uk,IA,ff Glærur, verkefni foreldra 25. sept. Samstarf foreldra, samantekt úr
fjölskylduheimsóknunum, félagatengsl
og hópavinna foreldra

Fundur með
foreldrum

fff5,uk,IA Glærur 7. okt. Unnið með markmiðssetningu nemenda
í samráði við foreldra og umsjónark.

Fundur Uk, IA Minnispunktar 8. okt. Undirbúningur foreldrafundar
Fundur Uk, IA Undirbúningstillögur, fundargerð 13. okt. Framhaldsundirbúningur fyrir

foreldrafund
Fundur
aðgerðahóps

Ahópur Minnispunktar 14. okt. Staðan tekin

Fjölskyldu-
Heimsókn6

Uk,IA Minnispunktar 15. okt. Tvær fjölskyldur heimsóttar

Fundur með
foreldrum

Uk, IA Fundarboð, glærur, verkefnavinna foreldra,
tillögur að vinnu, minnispunktar

15. okt. Unnið með samstarf foreldra innbyrðis,
félagatengsl og einelti

Viðtal við
foreldri

Uk,IA Minnispunktar 16. okt. Viðtal vegna nemanda í vanda

Fundur með
foreldrum

Uk, IA Fundargerð 3, nóv. Unnið með samstarf heimila og skóla,
tímaáætlanir nemenda

Símtal Uk, IA Minnispunktar 20. nóv. Umræður vegna samstarfsins

4 f allir foreldrar fyrsta bekkjar
5 fff allir foreldrar bekkjardeildar númer tvö á unglingastigi
6 Fjölskyldur bekkjardeildar númer tvö á unglingastigi
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Fundir Uk,IA Minnispunktar 3. des. Umræður vegna samstarfsins

Mappa II Janúar 2004 til loka þróunarvinnunnar 2004

Lokafundur Ff,uk,IA Glærur, mat á samstarfinu 14. jan. Ljúka samstarfsaðgerðunum, meta
samstarfið

Lokafundur Fff,uk,IA Glærur, niðurstöður frá nemendum, mat á
verkefninu frá nemendum og foreldrum,
samantekt eftir fundinn

24. febr. Ljúka samstarfsaðgerðum, meta
samstarfið

Símtal Uk,IA Símtalið vélritað 10. mars Umræður um heimavinnu og skráningu
kennara

Ráðstefnan
Árangursrík
samskipti, HA

4uk,
stjórnendur, 2
nem., IA

Glærur, fyrirlestur 17. apríl Fyrirlestrar þar sem sagt var frá
þróunarverkefni Oddeyrarskóla

Bréf skólas-
stjórnenda til
foreldrafélags

HH,SD Bréf 18. apríl Kynning á því samstarfi sem búið var að
framkvæma og það sem er fyrirhugað á
næstunni

Ráðstefna KHÍ IA Glærur 29. apríl Kynning á þróunarverkefninu
Fundur IA,HH,SD Undirbúningspappírar 10. maí Undirbúningur lokamats
Fundur
aðgerðahóps

Ahópur, IA Fundargerð 24. maí Undirbúningur lokamats

Fundur RS,IA Minnispunktar 3. júní Undirbúningur lokamats
Fundur RS,IA Minnispunktar 4. júní Undirbúningur lokamats
Fundur með
ffff7

Ia,uk Glærur Júní Undirbúningur samstarfsverkefnisins og
fjölskylduheimsókna

Fundur Ahópur,IA Minnispunktar 14. júní Farið yfir lokamatið

7 Allir foreldrar bekkjardeildar sem næsta haust hefur nám á unglingastigi
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aðgerðahóps
Viðtal Foreldri, IA Viðtalið vélritað 24. júní HA Rætt um samstarf heimilis og skóla
Fundur
aðgerðahóps

Ahópur, IA Fundargerð 28. júní Gengið frá lausum endum, horft til
framtíðar

Viðtal IA,uk Viðtalið vélritað 29. júní á
heimili uk

Rætt um samstarf skólans við
fjölskyldur og samstarfsáætlunina

Viðtal IA, uk Viðtalið vélritað 30. júní á
heimili uk

Rætt um samstarf skólans við
fjölskyldur og samstarfsáætlunina

Tveir fundir RS,IA Minnispunktar Lok júní Umræður um ritgerðaskrif
Af heimasíðu
uk

Uk Upplýsingar um samstarfið 30. júní Yfirlit um samstarfið

Skýrsla 2uk Skýrsla 30. júní Skýrsla um samstarfið við foreldra 1.
bekkjar

Viðtal við uk 1.
bekkjar

2uk,IA Viðtalið vélritað 5. júlí HA Rætt um samstarf skólans við
fjölskyldur og samstarfsáætlunina

Viðtal uk Uk, IA Viðtalið vélritað 8. júlí HA Rætt um samstarf skólans við
fjölskyldur og samstarfsáætlunina

Viðtal við
foreldri

Foreldri, IA Viðtalið vélritað 13. júlí á
heimili

Rætt um samstarf heimilis og skóla

Viðtal við
foreldri

Foreldri, IA Viðtalið vélritað 15. júlí á
vinnustað f

Rætt um samstarf heimilis og skóla

Ráðstefna HA IA Glærur 17. sept. Kynning á þróunarverkefninu
Viðtal við 2
nemendur

IA, 2
nemendur

Viðtalið vélritað 6. okt. á
kaffihúsi

Rætt um samstarfið og þróunarverkefnið

Bréf til
stjórnenda

IA Bréf 29. okt. Gögn sem vantaði

Upplýsingar af
heimasíðu

Upplýsingar af heimasíðu 4. mars
2005

Þátttaka foreldra í samstarfi skólans
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Fylgiskjal 9 
Yfirlit fjölskylduheimsókna, þátttakendur, gögn , bekkur á unglingastigi 
(vor 2003 til vors 2004) 
 
Aðgerðir 
 

Þátttak-  
Endur* 

 
Gögn* 

Undirbúningsfundir 

 

IA, UK, SS 

 

Fundargerðir, minnispunktar, dagbókarskrif IA 

Fundur að vori með 
öllum foreldrum bekkjarins 

 
IA, UK, FF, 
SS 
 

Glærur, fundargerð, dagbókarskrif IA 

24 fjölskylduheimsóknir í ágúst 
og september 

 
UK, F, N, IA 

 
24 frásagnir úr heimsóknunum vélritaðar og yfirfarnar af IA 
og UK, samantekt úr heimsóknunum, dagbókarskrif 
umsjónarkennara og IA 

1. fundur með foreldrum: 
Heimavinna: hópavinna 
foreldra 

 
UK, FF, IA 
 

Glærur, niðurstöður hópavinnu foreldra, minnispunktar, 
dagbókarskrif IA 

2. fundur með foreldrum: 
Samantekt úr 
fjölskylduheimsóknum: 
hópavinna foreldra  

 
UK, FF, IA 
 

Glærur, niðurstöður hópavinnu foreldra, minnispunktar 
 

3. fundur með foreldrum: 
Félagatengsl: einelti,  

 
UK, FF, IA 
 

Glærur, niðurstöður hópavinnu foreldra, minnispunktar 

Foreldraviðtal  
 

UK, F, N 
 
Minnispunktar og ýmsir pappírar frá umsjónarkennara 

4. Fundur með foreldrum: 
Samstarf heimila og skóla, mat 
á samstarfsverkefninu: 
spurningalisti 

 
UK, FF, IA 
 

Glærur, matsniðurstöður foreldra, minnispunktar 
 

Ráðstefnan “Árangursrík 
samskipti” erindi 
umsjónarkennara 

UK, IA, ... Glærur fyrirlesara 

Viðtöl: við umsjónarkennara og 
foreldri 

 
UK og IA 

 
Viðtölin tekin upp á segulband og vélrituð  

Lokamat: spurningalisti sendur 
til allra foreldra skólans og 
lagður fyrir kennara 

 
FF, K 

 
Niðurstöður spurningalistanna  
 

Samantekt umsjónarkennara á 
samstarfinu  

UK Þróunarverkefni um bætta samvinnu heimila og skóla í 
Oddeyrarskóla – unglingadeild veturinn 2003-2004 

*UK: umsjónarkennari, SS: skólastjórnendur, K: kennarar skólans, IA: ég,  FF: allir foreldrar bekkjar 
boðaðir 
F:  foreldrar nemanda, N: nemandi.   
*Minnispunktar símtala voru settir niður á blað, flestum tölvupóstsendingum sem fóru á milli IA og 
skólans var haldið til haga. 
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Yfirlit fjölskylduheimsókna, þátttakendur, gögn, 1. bekkur (maí 2003 sept. 2004) 
 
Aðgerðir Þátttak- 

endur* 
Gögn* 

Undirbúningsfundir  
 

2UK, SS, IA 
 
Minnispunktar 

Fjölskylduheimsókn  
 

2UK, F 
 
Frásögn umsjónarkennara 

Fundur með öllum foreldrum 
og verðandi nemendum 1. 
bekkjar 
 

B, FF, 2UK, 
SS, IA 

 
Ýmsir pappírar frá skólanum, minnispunktar  

Foreldraviðtöl á haustdögum 
 

B, F, 2UK 
 
Frásögn umsjónarkennara 

Kvöldfundur allra foreldra 
 

2UK, FF, IA, 
HF,  
 

Frásögn umsjónarkennara, minnispunktar, glærur 

Saga þróunarverkefnisins 
skráð  

 
2UK 

 
Skýrsla umsjónarkennara 2004 og glærur 
umsjónarkennara frá ráðstefnunni „Árangursrík 
samskipti“ 
 

Ráðstefnan “Árangursrík 
samskipti” erindi 
umsjónarkennara 

UK, IA, ... Glærur fyrirlesara 

Skýrsluskrif umsjónarkennara UK Skýrsla um: Samstarf heimila og skóla í 1. bekk 
Oddeyrarskóla veturinn 2003-2004, 5 bls. 

Viðtöl: við umsjónarkennara 
og viðtöl við 2 foreldra og 
kennara sem líka var foreldri 
nemanda í 1. bekk 

UK og IA  
Viðtölin tekin upp á segulband og vélrituð 

* 2UK: umsjónarkennarar, SS: skólastjórnendur, FF: allir foreldrar bekkjar boðaðir, F: foreldri/ar 
nemanda, IA: ég, HF: hjúkrunarfræðingur 
* Minnispunktar símhringinga voru settir niður á blað, flestum tölvupóstsendingum sem fóru á milli IA 
og skóla var haldið til haga 
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Fylgiskjal 10 
 
Yngri deild  

Fyrir foreldra alla foreldra í 
bekk/árgangi 

Einu sinni á önn Ný forgangsverkefni 
2003–2004 

Ágúst Skólasetning og allir fá ritið 
„Upplýsingar og skipulag“. 
Móttaka og kynning fyrir 
nemendur 1. b og foreldra. 

Sept.  Fræðslufundur fyrir foreldra 
nemenda í 1. bekk. 
Kynningafundur – kennarar 
kynna sig og starfið. 
Fulltrúar foreldra valdir í 
bekkjarráð. 

Okt.  1. okt. Fá öll heimili ritið „Nám 
og kennsla“. 

Nóv.  

Umsjónarkennari hringir til 
allra fjölskyldna. 
 

Upplýsingar um ástundun og 
hegðun. 
Foreldraviðtal með 
nemendum og námsmat 
afhent. 

 
Fræðslufundir um þroska 
barna fyrir foreldra í 1. b. 
og 5. b. 
 
Nemendur fá kort með 
jákvæðri umsögn. 

Des.  
Jan.  
Febr. Foreldrafélagið sér um 

kaffisölu á árshátíð. 

Umsjónarkennari hringir til 
allra. 
 
Upplýsingar um ástundun og 
hegðun. 
Foreldraviðtal án nemenda, 
námsmat afhent. 

Endurtaka prófa í 5. b. 

Mars  
Apríl  
Maí Foreldrar verðandi 1. bekkjar 

og kennarar koma saman í 
skólanum.  
Foreldrafélagið heldur vorhátíð 
með nem. 

Umsjónarkennari hringir til 
allra. 
 
Upplýsingar um ástundun og 
hegðun. 

Foreldrar virkjaðir í vinnu 
með bekknum einu sinni á 
vetri. 
 
Útbúin skrá með 
upplýsingum. 

1.  bekkur – foreldrar koma 10 sinnum í skólann 3 símtöl við umsjónarkennara  
2. til 4. bekkur – foreldrar koma 6 sinnum í skólann    3 símtöl við umsjónarkennara 
5.  bekkur – foreldrar koma 7 sinnum í skólann  3 símtöl við umsjónarkennara 
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Mið- og unglingastig 
 Fyrir foreldra alla foreldra í 

bekk/árgangi 
Einu sinni á önn Ný forgangsverkefni 

2003–2004 

Ágúst Skólasetning, allir velkomnir 
og fá ritið „Upplýsingar og 
skipulag“. 
 

Sept.  Kynningafundir um 
skólastarfið. Kennarar kynna 
sig, námið og kennsluna. 
Fulltrúar foreldra valdir í 
bekkjarráð. 

Okt.  1. okt. Fá öll heimili ritið 
„Nám og kennsla“. 

Nóv.  

Umsjónarkennari hringir til 
allra. 
 

Upplýsingar um mætingar, 
heimanám og hegðun. 
Foreldraviðtal með nem., 
námsmat afhent. 

Fræðslufundir um þroska 
barna fyrir foreldra í 8. 
bekk. 
 

Nemendur fá kort með 
jákvæðri umsögn. 

Des.  
Jan.  
Febr. Foreldrafélagið sér um 

kaffisölu á árshátíð. 

Umsjónarkennari hringir til 
allra. 
Upplýsingar um mætingar, 
heimanám og hegðun. 
Foreldraviðtal án nem., 
námsmat afhent. 

Samskipti vegna námsvals 
og vegna undirbúnings 
framhaldsskólans. 
 
Endurtaka prófa – 5. 
bekkur. 

Mars  
 

Apríl  
 

Maí 
 

Foreldrafélagið heldur vorhátíð 
með nemendum. 

Umsjónarkennari hringir til 
allra. 
Upplýsingar um mætingar, 
heimanám og hegðun. 
6. og 7. b. foreldraviðtal 
með nem., námsmat afhent. 
 
8. til 10. b. skólaslit á sal, 
námsmat afhent, foreldrar 
velkomnir. Veisla 
útskriftarnem., foreldrar og 
starfsmenn. 

Foreldrar virkjaðir í vinnu 
með bekknum 1 sinni á 
vetri. 
 

Útbúin skrá með 
upplýsingum. 
 

6. – 7. bekkur   – foreldrar koma 8 sinnum í skólann 3 símtöl við umsjónarkennara. 
8. bekkur – foreldrar koma 10 sinnum í skólann 3 símtöl við umsjónarkennara. 
9. – 10. bekkur – foreldrar koma 9 sinnum í skólann 3 símtöl við umsjónarkennara. 
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Fylgiskjal 11 
 
Akureyri, 18. febrúar 2003. 
 
Ágætu foreldrar / forráðamenn ! 
 
Eins og  mörgum ykkar er kunnugt erum við að vinna þróunarverkefni í 
vetur um samstarf heimila og skóla.  Í stýrihópi eiga sæti skólastjórnendur  
( 2), deildarstjórar ( 2) , nemendur (2), foreldrar (2) og kennarar (3). Með okkur 
vinnur svo Ingibjörg Auðunsdóttir, kennsluráðgjafi við HA en hún er að vinna að 
meistaraprófsritgerð um þetta efni.  
 
Í upphafi byrjuðum við á því að setja niður á blað allt það samstarf  og 
þau tengsl sem eru við heimili nemenda nú þegar ( sjá meðfylgjandi 
yfirlit). 
 
Síðan var samskiptum við heimili nemenda skipt í 6 aðal þætti sem eru:  

� uppeldi 
� samskipti 
� sjálfboðavinna 
� heimanám 
� ákvarðanataka 
� samstarf við samfélagið.  

Við höfum nú velt þessum þáttum fyrir okkur og  hvernig við getum 
unnið með þá til hagsbóta fyrir allt skólasamfélagið, nemendur, foreldra 
og starfsfólk skólans.   
Við höfum sett fram þrjár tillögur að verkefnum við hvern flokk.  Alls 
hafa því litið dagsins ljós 16 tillögur að hinum ólíkustu viðfangsefnum.   
Það er því ljóst að við munum þurfa að forgangsraða og ætlum okkur 
a.m.k. þrjú ár til að prófa verkefnin. Vonandi verða sem flest þeirra góð 
viðbót við skólastarfið en við gerum okkur einnig grein fyrir því að 
einhver þeirra munu geta reynst afleit, eða óframkvæmanleg af 
einhverjum orsökum.  
 
Nú langar okkur til að biðja ykkur  að skoða þessar tillögur og merkja við 
einhver þau 6 verkefni sem ykkur finnast mikilvægust. Raðið þeim í 
forgangsröð og merkið frá 1-6 á strikin fyrir framan þau verkefni sem þið 
veljið.  
Vinsamlega skilið þessum pappírum til umsjónarkennara í 
foreldraviðtölum sem verða  20./ 21. febrúar n.k.  
Á vorönninni sem hefst þann 25. febrúar n.k. ætlum við að hrinda tveimur 
til þremur þáttum í framkvæmd og sjá hver árangurinn verður.  
 
Með bestu kveðju. 
Helga og Svanhildur.  
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Drög að 
þriggja ára áætlun um samstarf heimila og 
skóla. 

 
Tillögur að viðfangsefnum.  

1.  Uppeldi.  
Markmið: Að bjóða foreldrum fræðslu sem gæti nýst þeim við 
uppeldishlutverk þeirra.  
 

� Fræðslufundir um þroska barna, fyrir  foreldra nemenda í 1. bekk,  5. bekk og 
8.  bekk. 

 
� Hagnýt námskeið um námsgreinar og námstækni, t.d. lestrarkennsla ( 3. 

bekkur) stærðfræði ( unglingastig).  tungumálakennsla. ( miðstig)  
 

� Byggjum upp gagnasafn sem er aðgengilegt á bókasafni fyrir foreldra. 
Kynningarskrá send heim á hverju hausti.  Ath. með opnunartíma eftir kl. 
16:00 á daginn, einu sinni í viku.  ( ath. kaffi í matsal, þar sem for. geta setið 
og spjallað saman) 

 

2.  Samskipti. 
Markmið: Að efla jákvæð samskipti heimila og skóla.  Að gefa 
foreldrum tækifæri til að meta vinnuframlag barns síns á afmörkuðum 
námsþáttum. Jafnframt sé þeim tryggt tækifæri til að meta frammistöðu 
skólans í foreldrasamstarfi.  
 

� Allir nem. fá kort með jákvæðri umsögn frá  samnemendum / kennara.  Ýmsar 
leiðir í útfærslu.  

 
� Vinnubók send heim til umsagnar einu sinni á önn. Foreldrar og nemendur 

gefa einkunn á sérstöku eyðublaði sem gildir sem hluti af einkunn kennara í 
viðkomandi námsgrein þessa önn.   Kennarar kynna fyrirkomulagið að hausti 
fyrir nem. og for. og síðan verður vinnubók úr einhverju einu fagi valin rétt 
fyrir annalok.  

 
� Stutt tölvukönnun,  þar sem foreldrar svara spurningum um samstarf heimila 

og skóla. 
 

3.  Sjálfboðavinna. 
Markmið: Að hvetja til samstöðu og þátttöku skólasamfélags í hverfinu 
á högum barna nær og fjær. 
 

� Stefnt er að því að allir foreldrar verði virkjaðir í  vinnu með bekknum einu 
sinni á vetri.  Foreldraráð hvers bekkjar raðar foreldrum niður í hópa. 
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� Opin vika. Sérstök áhersla lögð á að sem flestir foreldrar komi í heimsókn í 
bekk barna sinna og fylgist með daglegu starfi. 

 
� Góðgerðastarf.  Skólinn gæti t.d. tekið að sér eitt barn á vegum SOS og 

einhver einn bekkur hefði það hlutverk að halda utan um fjármál, samskipti, 
þýðingar á bréfum og að dreifa upplýsingum.  

 
4. Heimanám. 
Markmið:  Að vekja athygli á  að heimanám og eftirlit með því skiptir 
verulegu máli í námsárangri nemenda. 
 

� Ef  ljóst er að nemandi getur gert betur í könnunum og prófum í skólanum 
verði  því fylgt eftir með endurtöku prófa í samráði við heimili.   

 
� Fjölskylduverkefni.  Fjölskyldan gerir eitthvað saman heima, s.s. bakstur, 

rannsókn, kynning á bók, plakat, ferðasaga, fræðslu o.fl) og sýnir afraksturinn 
í skólanum.  ( u.þ.b. einu sinni á vetri.) 

 
� Almenn fræðsla fyrir foreldra um heimanám og hlutverk þess.  Kennarar 

skilgreini hlutverk foreldra í heimanámi og leggi þar áherslu á mikilvægi 
upprifjunar og þjálfunar á áður kenndu efni. 

 
5.  Ákvarðanataka. 
Markmið:  Að stuðla að því að hver nemandi geti valið sér námstilboð í 
samræmi við áhugasvið og framtíðaráform. 
 

� Lögð áhersla á samskipti heimila og skóla  vegna námsvals, t.d. valgreina  og  
námsbrauta í framhaldsskóla . 

 
6.  Samstarf við samfélagið.
Markmið: Að efla tengsl allra íbúa skólahverfisins og opna skólann fyrir 
þeim.   
 

� Útbúin skrá  yfir samfélagslegar bjargir  sem nem. og foreldrar geta nýtt sér.  
 

� Samstaf við hverfisnefnd Oddeyrar og þátttaka kennara og nemenda í 
verkefnum hennar eftir aðstæðum hverju sinni.   

 
� Opnun mötuneytis fyrir aldraða íbúa hverfisins !! 
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Fylgiskjal 12 
 

Foreldrakönnun vegna þróunarstarfs. 
 1.val 2.val 3.val 4.val 5.val 6.val Alls 

atkv. 

Fræðslufundir 16 4 4 4 3 1 32 

Námskeiðs/námsgreinar    13 6 7 3 5 1 35 

Gagnasafna á bókasafni  4 3 5 3 6 21 

Jákvæð umsögn  6 9 6 3 7 1 32 

Vinnubók send heim   8 2 9 3 1 23 

Tölvukönnun  5 1 6 2 3 17 

Bekkjarvinna foreldra  4 7 1 5 1 18 

Opin vika 6  10 5 5 6 32 

Góðgerðastarf   1 2 2 5 10 

Endurtaka prófa 8 9 7 4 2 2 32 

Fjölskylduverkefni 1 3 2 2 5 1 14 

Fræðsla um heimanám 9 5 4 6 4 1 29 

Samskipti v/námsvals 4 5 6 12 7 8 42 

Skrá yfir bjargir     1 1 4 6 

Samstarfviðhverfisnefnd 1 3 5 9 18

Mötuneyti fyrir aldraða     1 9 10 
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Framkvæmdaáætlun fyrir fræðslufundi í Oddeyrarskóla Fylgiskjal 13

Verkefnisstjóri :
Ábyrgðarmaður:
Samstarfsaðilar:

Framkvæmdaaðilar:
Samstarfsaðila :

Markmið verkefnis og stutt lýsing á því: Markmiðið er að halda fræðslufundi fyrir foreldra 1. bekkjar um skólabyrjun og þroska barna; fyrir foreldra miðstigs um heimanám, tungumála,
upphaf unglingsára o.fl.; foreldra unglingastigs um unglingsárin, forvarnir og námsframboð o.fl.

verkþættir - áfangar verkaskipting tímamörk viðmið um árangur bjargir mat
Fræðslufundur með
foreldrum í 1. bekk.

Fræðslufundur með
foreldrum á miðstigi.

Fræðslufundur með
foreldrum á unglingastigi.

Stjórnendur skipuleggja
og útvega fyrirlesara
hverju sinni.

Umsjónarkennarar og
stjórnendur skipuleggja.

Stjórnendur og
umsjónarkennarar
skipuleggja, námsráðgjafi
og e.t.v.
hjúkrunarfræðingur.

Sept.

Okt.

Nóv.–Apríl.

Upplýstari foreldrar og
aukin hvatning og
samskipti í
foreldrahópnum.

Betri námstækni, betri skil
á heimanámi o.s.frv.

Foreldrar upplýstari um
unglingsárin.

Utanaðkomandi
sérfræðingar, fræðslurit.

Starfsmenn skólans,
fræðslurit.

Sérfræðingar, kennarar,
hjúkrunarfræðingar.

Mætingar foreldra.
Umræður.

Mætingar foreldra.
Umræður.
Árangur nemenda.

Mætingar foreldra.
Umræður.
Árangur nemenda.
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Framkvæmdaáætlun fyrir samstarf við hverfisnefnd.

Verkefnisstjóri :
Ábyrgðarmaður:
Samstarfsaðilar:

Framkvæmdaaðilar:
Samstarfsaðila :

Markmið verkefnis og stutt lýsing á því: Að skólinn tengist hverfinu og íbúum þess.

verkþættir - áfangar verkaskipting tímamörk viðmið um árangur bjargir mat

Að taka þátt í útgáfu
fréttablaðs.

Stjórnendur velja efni í
blaðið sem nemendur
vinna.

Nemendur bera blaðið út.

Hverfisnefnd skipuleggur
útburð í samráði við
stjórnendur skólans.

Eitt blað á skólaárinu. Auka samskipti skólans
og íbúa hverfisins og
kynna vinnu nemenda.
Kynna starfsemi skólans.

Ýmis verkefni og
upplýsingasöfnun
nemenda. Aðstaða í
skólanum til útgáfu
blaðsins.

Viðhorf og umræða í
hverfinu.
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Framkvæmdaáætlun fyrir jákvæða umsögn til nemenda skólans.

Verkefnisstjóri :
Ábyrgðarmaður:
Samstarfsaðilar:

Framkvæmdaaðilar:
Samstarfsaðila :

Markmið verkefnis og stutt lýsing á því: Að allir nemendur fái jákvæða umsögn frá öðrum nemendum og starfsfólki skólans. Að efla sjálfsvitund og styrkja jákvæða
sjálfsmynd nemenda okkar.

verkþættir - áfangar verkaskipting tímamörk viðmið um árangur bjargir mat

Safna saman jákvæðum
umsögnum.

Nemendur fá umsögn
senda í pósti í eigin nafni.

Umsjónakennarar
skipuleggja hvernig
safnað er og frá hverjum.

Umsjónarkennari ber
ábyrgð á póstinum,
deildarstjórar hafa umsjón
og eftirlit.

Fram að miðjum apríl skal
safnað.

Sent í kringum
sumardaginn fyrsta.

Að nemendur líði betur.

Að allir komi auga á hið
góða/jákvæða í öðrum.

Ýmis eyðublöð til að fylla
út.

Bekkjarumræður –
lífsleiknikennsla.

Jákvæðari viðhorf.

Betri umræða í bekk.
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Fylgiskjal 14 
 

Kort til allra fjölskyldna nemenda Oddeyrarskóla. 
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Fylgiskjal 15
Mat á nýjum samstarfsaðgerðum við fjölskyldur skólaárið 2002–2003 fyrsta árið Oddeyrarskóli 2004
Markmið samstarfs heimila og
skóla

Markmið með hverri aðgerð Samstarfsaðgerð Hjálpaði
aðgerðin
við að ná
settu
marki?

Á að endurbæta aðgerðina – hvernig? Á að
hætta við
aðgerðina-
rökstyðjið?

Sýn Oddeyrarskóla

Jákvæð samskipti heimilanna og
skólans sem miða að því að efla
námslega og félagslega færni

nemenda.
Fræðslufundur fyrir
foreldra 1. bekkjar

Upplýsa foreldra ummismunandi þroska
nemenda við upphaf skólagöngu. Gera grein
fyrir þjónustu sem skólinn veitir nemendum
og foreldrum.

Fyrirlesarar fengnir, boðað til
foreldrafundar í skólanum og
fundur haldinn á haustönn.

Já Unnið verður að endurskipulagningu,
ákveðnir ættir festir í sessi. Aðrir
þættir skoðaðir með samsetningu
nemendahóps og aðstæðna hverju sinni
í huga.

Nei

Fræðslufundur um
unglingsárin

Upplýsa foreldra um andlegan og
líkamlegan þroska unglinga og greina frá
mögulegum leiðum fyrir foreldra og
unglinga til að leita aðstoðar í vanda.

Fyrirlesarar fengnir, boðað til
foreldrafundar í skólanum og
fundur haldinn á vetrarönn.

Já 3–4 ára áætlun útbúin um skipulag
fræðslufunda í unglingadeild.

Nei

Fræðslufundur um
þunglyndi

Upplýsa foreldra um helstu vísbendingar,
hugsanlega orsakavalda og leiðir til úrbóta.

Fyrirlesarar fengnir, boðað til
foreldrafundar í skólanum og
fundur haldinn á vorönn.

Já 3–4 ára áætlun útbúin um skipulag
fræðslufunda í unglingadeild.

Nei

Jákvæð umsögn Að efla jákvæða sjálfsmynd nemenda. Umsjónarkennarar sjá um
framkvæmd.

Já Stefna á að sem flest starfsfólk skólans
taki þátt í gerð umsagnarinnar.

Nei

Vorheimsókn til verðandi
1. bekkjar

Að koma á jákvæðum og persónulegum
tengslum og draga úr kvíða og óvissu við
upphaf skólagöngu.

Umsjónarkennari boðar
komu sína bréfleiðis og fer í
stutta heimsókn á heimilin.

Já Nei – gott eins og það er. Nei

Samvinna við hverfisnefnd Að tengja skólann íbúum hverfisins. Skólinn láni aðstöðu til
vinnslu fréttabréfs –
nemendur beri út fréttabréf.

Nei Þarfnast endurskoðunar ef halda á
áfram.

Hugsanleg
aðstoð við
einstök v.
ef
hverfisn.
óskar.
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Mat á nýjum samstarfsaðgerðum við fjölskyldur skólaárið 2002–2003 annað árið Oddeyrarskóli 2004
Markmið samstarfs heimila og
skóla

Markmið með hverri aðgerð Samstarfsaðgerð Hjálpaði
aðgerðin
við að ná
settu
marki?

Á að endurbæta aðgerðina – hvernig? Á að
hætta við
aðgerðina-
rökstyðjið?

Sýn Oddeyrarskóla

Jákvæð samskipti heimilanna og
skólans sem miða að því að efla
námslega og félagslega færni

nemenda.
Náið samstarf
umsjónarkennara og
foreldra í 1., 8. og 10 bekk.

Auka jákvæð og persónuleg tengsl. Efla
samábyrgð og samstöðu heimilanna og
skólans.

Umsjónarkennarar heimsóttu
heimili 1. og 8. bekkjar.
Foreldrum og nemendum 10.
b. Boðin persónuleg ráðgjöf
v/markvissa tímastjórnun og
heimanám.

Ekki að
fullu í 8.
og 10.
bekk.

Athuga hvort ekki ætti að færa
aðgerðir úr 10. bekk niður í 9. bekk.

Nei

Fræðsla um heimanám,
tilgang þess og
fyrirkomulag.

Að skýra og móta stefnu skólans varðandi
heimanám og auka ábyrgð og þátttöku
foreldra.

Stefna skólans afhent,
útskýrð og rædd á
foreldrafundum í september.

Já Festa enn betur í sessi. Nei

Opin vika þar sem foreldrar
eru hvattir til að koma í
skólann og fylgjast með.

Að foreldrar upplifi og kynnist daglegu lífi í
skólanum.

Komst ekki í framkvæmd
nema einn dagur, þemadagur
þar sem foreldrar voru hvattir
til að koma og fylgjast með
og njóta.

Það sem
gert var,
já.

Já – koma áætluninni að fullu í
framkvæmd.

Nei
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Fylgiskjal 16
Framkvæmdaáætlun fyrir þátttöku foreldra í bekkjarstarfi í yngri deild Oddeyrarskóla skólaárið 2004-2005

Verkefnisstjóri :
Ábyrgðarmaður:
Samstarfsaðilar:

Framkvæmdaaðilar: umsjónarkennarar allra bekkja
Samstarfsaðilar : allir faggreinakennarar

Aðgerð:
• Allir foreldrar verði skipulega þátttakendur í vinnu/uppákomu með bekk barnsins síns, einu sinni á önn.

Markmið:
• að gefa foreldrum tækifæri til þátttöku í starfi barna sinna,
• að auka ábyrgðartilfinningu og samheldni foreldrahópsins sem stendur að baki hverri bekkjardeild

verkþættir - áfangar verkaskipting tímamörk viðmið um árangur bjargir mat

1. Stutt kynning fyrir
foreldra á því hvað er í
vændum

2. Hugmyndalisti
útbúinn:
hvað og hvernig,
umræður, hugmyndir og
ákvörðun tekin um
fyrirkomulag.

3. Foreldrar fá sendan
hugmyndalista og boðaðir
skipulega til þátttöku
bréfleiðis/símleiðis.

Umsjónarkennarar sjá um
kynninguna hver í sínum
bekk.

Fyrst kennarahópurinn
allur á kennarafundi, síðan
lokavinna á deildarfundi
viku seinna.

Umsjónarkennarar sjá um
það hver í sínum bekk.

Á haustfundum í
bekkjunum í september.

Tveir vinnufundir kennara
í september
t.d. 10. og 17. sept

1/3 foreldra hafi lokið sínu
í nóvember,
1/3 hluti í febrúar og
1/3 hluti í maí.

Auknar upplýsingar til
foreldra.

Meiri samvinna kennara
og tækifæri þeirra til að
miðla skemmtilegum
hugmyndum

Betri og meiri
samskipti/samvinna
foreldra og kennara.

Upplýsingar fengnar hjá
skólastjórnendum ef
haustfundur er haldinn
fyrir 10. september.

Hugmyndavinna
kennarahópsins og
upplýsingaleit í hvað aðrir
hafa gert skemmtilegt í
þessa veru sem gæti nýst
vel.

Jákvæðari viðhorf foreldra
til skólastarfsins.

Aukin fjölbreytni í
bekkjarstarfi.

Aukin ánægja foreldra,
mæld í könnun í maí
2005.
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Framkvæmdaáætlun fyrir opnun bókasafnsins Oddeyrarskóla skólaárið 2004-2005 (dæmi)

Verkefnisstjóri :
Ábyrgðarmaður:
Samstarfsaðilar:

Framkvæmdaaðilar: aðstoðarskólastjóri
Samstarfsaðilar : skólastjórnendur, deildarstjórar

Aðgerð:
• Bókasafnið opið nemendum í fylgd foreldra sinna og verði með útlán á efni bæði fyrir börn og fullorðna.

Markmið:
• Að foreldrar geti átt notalega stund með börnum sínum í skólanum.
• Veita foreldrum aðgang að ýmsum fræði- og uppflettiritum, t.d. um uppeldismál.

verkþættir - áfangar verkaskipting tímamörk viðmið um árangur bjargir mat

1. Stutt kynning fyrir
foreldra á hvenær opnun
bókasafnsins er

2. Kynningarskrá um
safnkost útbúin og send
til foreldra.

3. Gestabók útbúin

4. Bókasafnið opnað.

.

Umsjónarkennarar sjá um
kynningu hver í sínum
bekk.

Svanhildur Skúladóttir og
Helga Hauksdóttir.

Helga Hauksdóttir

Svanhildur Skúladóttir
bókasafnskennari á
staðnum á opnunartíma.

Á haustfundum í
bekkjunum í september.

Afhent á haustfundi í
september.

Fyrir 1. október

Einn dag í mánuði frá
kl. 16-18
frá 1. október til 1. apríl

Skýrar upplýsingar og
kynning til foreldra.

Útlánaskráning.

Gestafjöldi á safnið.

Aukin vellíðan foreldra og
nemenda.

Fyrirmæli frá stjórnendum
um innihald
kynningarinnar.

Bókaskrá og
gagnagrunnur safnsins.

Hefðbundin útlánastörf
bókasafnskennara

Bætt upplýsingaflæði til
foreldra.

Bætt viðmót/notalegheit
skólans í garð foreldra.

Ánægja foreldra, mæld í
könnun í maí 2005.
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Samstarf heimila og skóla Oddeyrarskóli júní 2005

Mat á áhersluþáttum í samstarfi við heimilin
Skólaárið 2004 – 2005

Áhersluþáttur
/aðgerð

( hvað var gert )

Markmið
( til hvers )

Aðgerð
( hvernig framkvæmt )

Hvernig gekk
framkvæmdin?

Hjálpaði aðgerðin við að
ná settu marki?

Þarf að endurbæta
aðgerðina
eða ekki?

Á að halda áfram
eða hætta með aðgerðina?

Hvers vegna?

Hvað sagði
skoðanakönnun meðal

foreldra við lok skálaárs?

Opin vika 22.-25.febrúar -Að opna vinnustað
barnanna fyrir foreldrum

-Að foreldrar kynnist
störfum kennara og

starfsfólks

Foreldar voru hvattir til að
koma þessa daga og fylgjast
með hefðbundnu skólastarfi

skv. stundaskrá

Gekk mjög vel

já

Ekki þarf að endurbæta,
gott eins og það er

Aðgerðinni verður haldið
áfram

Skoðanakönnun meðal
foreldra sýnir að það borgar

sig

Yfir 90 % þeirra sem komu
töldu heimsóknina gagnlega

Síðdegisopnun bókasafns
einu sinni í viku í mars og

apríl

-Notaleg samverustund
foreldra og barna

-veita foreldrum aðgang að
fræðsluefni

Bókavörður var á safninu
frá kl. 16:30 – 18.

Næði fyrir kaffisopa og
spjall í matsal á sama tíma.

Gekk mjög vel

já

Ekki þarf að endurbæta
framboð verður aukið

Aðgerðinni verður haldið
áfram, tvö tímabil næsta

vetur fyrir og eftir áramót
t.d. 2x 6 skipti

Yfir 90% þeirra sem nýttu
tækifærið töldu það

gagnlegt og að halda ætti
áfram með verkefnið

Þátttaka allra foreldra
nemenda í yngri deild í

bekkjarstarfi einu sinni á
önn

-Að auka
ábyrgðartilfinningu og

samheldni foreldrahópsins
sem stendur að baki hverri

bekkjardeild

Komst ekki í framkvæmd Féll niður vegna verkfalls
kennara

Aðgerðinni verður
framkvæmd á næsta

skólaári

Tíðari fundir og
upplýsingar til foreldra í 5.

bekk

-Að styrkja bakland
nemenda, auka samheldni
og metnað foreldrahópsins

-Að bæta samskipti og
upplýsingagjöf

Foreldrafundum fjölgað um
þrjá.

Samvinna við alla foreldra
varðandi átak í stærðfræði.
Fræðslufundur sálfræðings

um uppeldismál.

Gekk vel

já

Festa þarf aðgerðina betur í
sessi og ekki endilega víst
að hún verði nákvæmlega

eins milli ára, fer eftir
bekkjarsamsetningu hverju

sinni

Aðgerðinni verður haldið
áfram í næstkomandi 5.

bekk
Skoðanakönnun meðal

foreldra sýnir að það borgar
sig

Um 70 % foreldra taldi
aðgerðina skila árangri

Nemendur sem sýna
frammistöðu langt undir

getu endurvinna
verkefni/próf í samvinnu

við foreldra.

-Að auka aðhald og bæta
námsárangur, sjálfsaga og

metnað nemenda.
-Að auka ákvarðanatöku í

samvinnu við foreldra.

Komst ekki í framkvæmd Aðgerð frestað vegna
verkfalls kennara

Óákveðið hvort aðgerðin
verður framkvæmd

Upplýsingavefur Mentors, Tíðari upplýsingar og Upplýsingar um ástundun Það þarf auka notkunina Ástundun og mætingar allra
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aukin notkun foreldra í
unglingadeild

samskipti milli heimilanna
og skólans

og mætingar sendar heim
vikulega til foreldra nem. í

unglingadeild

Gekk vel
já

enn frekar og nýta sem
flesta möguleika Mentors

nemenda skólans verða
færðar í Mentor næsta vetur

Heimsóknir kennara á
heimili nemenda 1. bekkjar

og 8. bekkjar

Að mynd tengsl og styrkja
samband við foreldra og

nemendur á þeirra
heimavelli.

Kennari 1. bekkjar
heimsótti foreldra og

væntanlegan nemanda. Stutt
heimsókn í maímánuði.

Kennari 8. bekkjar fór heim
á hvert heimili og átti þar
fund með foreldrum og
nemanda. Um 40 mín
heimsókn í september

Gekk vel

já

Ekki þarf að endurbæta,
hefur gengið vel hingað til.

Haldið verður áfram næsta
skólaár.

Um 100 % foreldra sem
spurðir voru töldu að halda

ætti áfram.

Yfir 95 % foreldra í 1. bekk
voru ánægðir með móttökur

nemenda í 1. bekk.

Yfir 95 % foreldra í 8. bekk
töldu heimsóknina gagnlega
og 100% foreldra töldu að

halda ætti áfram.

Jákvæð umsögn til allra
nemenda. Send heim í pósti
í apríl.

Að styrkja sjálfsmynd
nemenda

Umsjónarkennara sjá um að
vinna og útfæra jákvæðar
umsagnir um alla nemendur
sína

Gekk mjög vel

já

Ekki þarf að endurbæta, en
passa þarf að vera frjór svo

umsagnir verði ekki
nákvæmlega eins frá ári til

árs

Haldið verður áfram 97% foreldra töldu
umsóknina skipta miklu

máli
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Fylgiskjal 17 

„Á nú að fara að taka út heimilin?“ 

Heimsókn umsjónarkennara til fjölskyldna 

 

Heimsókn fjögurra umsjónarkennara til 56 fjölskyldna nemenda þriggja 

bekkjardeilda. Heimsótt voru sex ára leikskólabörn, sem hefja áttu grunnskólanám að 

hausti og nemendur tveggja unglingadeilda Oddeyrarskóla. Fjölskylduheimsóknirnar 

voru framkvæmdar vorið og haustið 2003. Sagt verður frá hugmyndafræðinni sem að 

baki liggur og samstarfsverkefnunum sem tengdust heimsóknunum, skipulagi þeirra 

og markmiði. Framkvæmd heimsóknanna var ekki sú sama hjá  bekkjardeildunum og 

tekur umfjöllun mið af því. 

 

Markmið fjölskylduheimsóknanna  

Markmið heimsóknar unglingastigsins (60 mín.) var að: 

• nálgast alla foreldra og nemendur á nánari hátt en áður, á þeirra heimavelli 

koma á nærsambandi og bjóða þátttöku í samstarfsverkefninu 

• gera heimsóknina að stund fjölskyldunnar og þar sem fjölskyldan hefur 

tækifæri til að hafa áhrif á skipulag og umræðuefni fundarins 

Í heimsóknunum var lögð áhersla að foreldrar og nemendur segi frá því 

sem þeim lá á hjarta; á hlustun kennarans og að hann reyndi að nálgast 

og gefa upplýsingar sem stuðluðu að betri líðan og árangri nemandans í 

skólanum. 

Markmið heimsóknar 1. bekkjar (15 mín.) var að: 

• koma á kynnum milli aðila: barnsins, kennarans og foreldranna 

efla öryggi barnsins 

• foreldrar og börnin fyndu að þau væru velkomin í skólann 

efla og auðvelda samstarf aðila 

 

Umsjónarkennarar sækja fjölskyldur heim 

Hugmyndin um heimsókn til fjölskyldna spratt upp í kjölfar vinnu við  

framkvæmdaráætlun um samstarf fjölskyldna og Oddeyrarskóla.  

Umsjónarkennarar 1. bekkjar heimsóttu allar fjölskyldur nemenda sinna að vori og 

unnu að samstarfsverkefninu fram eftir hausti. Umsjónarkennari bekkjar á 
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unglingastigi heimsótti einnig allar fjölskyldur nemenda sinna að hausti  og vann 

samstarfsverkefni með þeim sem stóð í um sex mánuði. Annar umsjónarkennari 

unglingastigsins heimsótti þrjár fjölskyldur og vann í nánu samstarfi við alla foreldra 

og nemendur að markmiðssetningu, tímaáætlunum nemenda og heimanámi allt 

skólaárið. Áætlaður tími á hverja heimsókn á unglingastiginu var um ein klukkustund 

en um 15 mínútur í 1. bekk. Umræddir kennarar höfðu allir áhuga á bættu samstarfi 

skóla og heimila en tveir þeirra höfðu, þegar hugmyndin um heimsóknirnar voru á 

umræðustigi, látið í ljós efasemdir um ágæti og réttmæti heimsóknanna. 

Umsjónarkennarar unglingastigsins gerðu það að skilyrði fyrir vinnuna að fá stuðning 

minn við undirbúning og framkvæmd. Umræddir umsjónarkennarar heimsóttu 

fjölskyldur 56 nemenda þriggja bekkjardeilda (25+28+3). Skólastjórnendur studdu við 

verkefnið með hvatningu og launagreiðslu.  

 

Markmið heimsóknanna  

Tilgangur heimsóknanna fyrir nemendur á unglingastigi var að nálgast alla foreldra og 

nemendur á nánari hátt en áður, á heimavelli/yfirráðasvæði þeirra. Markmiðið var að 

koma á „nærsambandi“ milli fjölskyldunnar og skólans og upplýsa og bjóða þátttöku í 

samstarfsverkefninu. Haft var í huga að foreldrar væru fyrstu kennarar barna sinna, 

þeir sem þekktu flestar hliðar þeirra best og þeir sem hefðu mest áhrif á börn sín. Litið 

var svo á að fjölskylduheimsókn væri stund fjölskyldunnar og hún gæti haft áhrif á 

umræðuefnið og fyrirkomulag. Foreldrum og nemendum yrði gefið tækifæri til að 

segja frá því sem þeim lægi á hjarta um skólagöngu unglingsins. Lögð skyldi áhersla á 

að unglingurinn fengi tækifæri til að koma sinni sýn á fyrri skólagöngu á framfæri og 

væntingum til skólagöngunnar á unglingastiginu. Hlutverk umsjónarkennara var að 

hlusta á það sem fjölskyldan og nemandinn hafði að segja og nálgast upplýsingar sem 

gætu stuðlað að betri líðan og árangri í skólanum. 

Hjá fyrsta bekk var markmið heimsóknanna að efla öryggi barnanna með því að 

fjölskyldan kynntist kennaranum að vori og hann þeim. Ennfremur að efla tengsl 

heimila og skóla og að  foreldrar og börn fyndu að þau væru velkomin í skólann.  

 

Skipulag og upphaf fjölskylduheimsóknanna  

Unglingadeildin: Við skipulagningu um samstarf skólans við foreldra nemenda á 

unglingastigi var tekið mið af hugmyndum Kjell Lund og Nils-Erik Nilsson (1989). 
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Við kynningu á samstarfsverkefnunum voru foreldrar unglinganna boðaðir bréflega  

að vori til fundar í skólann. Þeir sem ekki mættu fengu skriflegar upplýsingar um 

verkefnið eftir á. Á fundinum var farið yfir markmið heimsóknanna  og 

samstarfsverkefnið kynnt fyrir. Foreldrar gátu óskað eftir að funda annars staðar en 

heima. Fjölskylduheimsóknirnar fóru fram í ágúst og september. Í kjölfar þeirra voru 

allir foreldrar bekkjarins boðaðir fjórum sinnum á kvöldfundi í skólanum. Áætluð 

viðfangsefni fundanna var eftirfarandi: Hlutverk foreldra í þroska unglingsins, 

unglingurinn, skólinn og sjónvarpið, forvarnir og hlutverk foreldra, samstarf heimila 

og skóla – stuðning foreldra við börn sín. Fundirnir hófust á stuttri framsögu en síðan 

unnu foreldrar í umræðuhópum og fjölluðu um viðfangsefni fundarins. Hóparnir 

skiluðu niðurstöðum umræðunnar. Samstarfsverkefninu lauk með foreldra- og 

nemendaviðtali í janúar. Hverju viðtali var áætlaðar 30 mínútur og var þar farið yfir 

upplýsingar um nemandann sem safnað hafði verið saman frá kennurum og 

starfsmönnum skólans. Upplýsingar og umræðupunktar höfðu verið sendir heim svo 

nemandinn og foreldrar gætu undirbúið sig fyrir viðtalið.  

 

1. bekkur: Foreldrar  verðandi nemenda 1. bekkjar fengu sent bréf í maí sem stílað 

var bæði á foreldra og barnið þar sem þeim var kynnt fjölskylduheimsóknin og tími 

heimsóknarinnar. Mynd af kennaranum var í bréfinu. Í bréfinu var einnig boðskort 

sem stílað var á barnið og því boðið í heimsókn í skólann í lok maí ásamt foreldrum 

sínum. Foreldrar gátu  óskað eftir að funda annars staðar en heima. 

Fjölskylduheimsóknirnar fóru fram í maí. Foreldrar mættu síðan með börnum sínum í 

skólann í byrjun júní og þar afhenti skólastjórinn foreldrum möppu með upplýsingum 

um starf skólans næsta vetur. Upplýsingarnar tóku til daglegs starfs, skólavistunar, 

mötuneytis, skóladagatals, innkaupalista nemenda o.fl. Hefðbundin foreldraviðtöl 

voru í skólabyrjun og á fyrstu vikum skólans var foreldrum boðið á kvöldfund, sem 

var síðasti þáttur samstarfsverkefnisins. Á fundinum sögðu umsjónarkennarar og 

hjúkrunarfræðingur frá upphafi skólastarfsins og vetrarstarfinu.  Þá kynntu allir 

foreldrarnir sig og sögðu frá börnunum sínum. Þeir sögðu frá áhugamálum barna 

sinna, sterkum hliðum og  ýmsum sérþörfum sem gott væri að aðrir foreldrar vissu af. 

 

Rannsóknin: Þróunarverkefnið um heimsóknir til fjölskyldna tók til fjögurra 

umsjónarkennara og varð samstarf mitt við umsjónarkennarana á unglingastigi og 

foreldra þeirra mikið en laustengdara við umsjónarkennara 1. bekkjar. Ég vann með 
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umsjónarkennurum og stjórnendum að undirbúningi verkefnanna, vann skipulagningu 

heimsóknanna á unglingastiginu í samstarfi við kennarana og fylgdi 

unglingakennurunum í allar fjölskylduheimsóknirnar. Þá vann ég með 

umsjónarkennurunum að samstarfsverkefnunum fram eftir vetri. Spurningalisti var 

lagður fyrir foreldra unglingadeildarinnar í lok samstarfsverkefnisins og lokamat var 

lagt fyrir alla foreldra og kennara skólans. Viðtöl voru tekin við fjóra kennara, tvo 

foreldra (einn kennarinn var líka kennari) og tvo nemendur úr bekkjardeildinni þar 

sem þrjár fjölskyldur voru heimsóttar. 


