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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um foreldrasamstarf á leikskólum og hvaða ávinning er hægt 

að hafa af því auk þes sem skoðað verður hvaða hindranir geta staðið í veginum. 

Rannsóknir hafa sýnt að ef farsælt foreldrasamstarf byrjar í leikskóla hefur það 

jákvæð áhrif á námsframvindu barna síðar á skólagöngu þeirra. Lykillinn að góðu 

samstarfi er að traust ríki á milli foreldra, barna og starfsfólks leikskólans. Þetta 

verður skoðað og rýnt í lög og sögu leikskólans sem og rannsóknir sem viðkoma 

þessum málaflokki. Þetta efni snertir barnið, foreldra og starfsmenn leikskóla og 

þess vegna er mikilvægt að hlúa vel að því. 
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Inngangur 

„Í leikskóla eiga foreldrar, starfsfólk og börn að vera samstarfsaðilar“ er setning 

sem er að finna í Aðalnámskrá leikskóla (2011). Hún segir fyrir um samstarf 

heimilis og skóla þar sem börn, foreldrar/forráðamenn, kennarar og annað 

starfsfólk eru þátttakendur. Samstarf heimilis og skóla er stundum nefnt 

foreldrasamstarf. Það er samstarf allra aðila, starfsfólks, barna og foreldra sem 

vinna í sameiningu að góðum uppvaxtarskilyrðum fyrir börnin. 

Í dag fara flest öll börn í leikskóla og dvelja þar stóran hluta af deginum. Til 

að skólaganga barnanna verði sem best þurfa foreldrar og starfsmenn í leikskóla 

að vinna saman. Ef það ríkir traust og virðing á milli þeirra þá er það góður grunnur 

fyrir samstarf. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvað einkennir gott 

foreldrasamstarf og hvaða leiðir er hægt að fara til þess að efla það. Við setjum 

fram þá tilgátu að allir hagnast af góðu samstarfi og þá sérstaklega börnin. Þá 

teljum við einnig að ávinningur af góðu samstarfi sjáist í auðveldari samskiptum og 

streituminna umhverfi. Rannsóknarspurningin okkar er: „Hvað er gott 

foreldrasamstarf og hver er ávinningurinn af því?“. Við leitum svara með því að 

rýna í ólík gögn og rannsóknir eftir bæði innlenda og erlenda höfunda sem hafa 

fjallað um foreldrasamstarf frá ólíkum sjónarhornum. Í upphafi er fjallað mjög vítt 

um viðfangsefnið og síðan er það þrengt til þess að finna svarið við 

rannsóknarspurningunni. Hér verður fjallað almennt um foreldrasamstarf.  

Foreldrasamstarf í leikskólum hefur verið okkur hugleikið og þess vegna 

ákváðum við að skrifa um það. Einn mikilvægasti þáttur í starfi leikskólakennara er 

að okkar mati foreldrasamstarf. Við höfum báðar reynslu af því að hafa unnið á 

leikskóla og eiga börn þar. Við höfum því verið báðum megin við borðið það er að 

segja bæði í hlutverki foreldra og starfsmanns. Það er erfitt sem foreldri að láta 

barn byrja á leikskóla sérstaklega fyrsta barn. Foreldra þyrstir í upplýsingar um allt 

sem tengist barninu og þeir vilja fylgjast með starfinu. Það virðist vera reynsla 

flestra foreldra að eiga samskipti við kennara þegar þeir mæta og sækja börn, 
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samkvæmt rannsókn sem Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2007) 

gerðu á íslenskum leikskólum.  

 Í ritgerðinni fjöllum við um hvað felst í foreldrasamstarfi, hvert er hlutverk 

foreldra og starfsmanna leikskóla er í því. Saga leikskólans verður skoðuð með 

tilliti til foreldrasamstarfs og hvernig það hófst. Þá förum við yfir lögin og hvernig 

þau hafa breyst eftir því sem leikskólum fjölgaði. Einnig skoðum við hvernig 

foreldrar geta komið að samstarfi við leikskólann til dæmis í gegnum foreldraráð. 

Þá förum við yfir hvaða leiðir leikskólinn getur farið til að vekja traust og virðingu 

foreldra, til dæmis í gegnum aðlögun. Við munum styðjast við rannsóknir 

fræðimanna eins og Joyce Epstein og Urie Bronfenbrenner til að rökstyðja mál 

okkar. Þá munum við leitast við að svara þessu með því að skoða áður útkomið 

efni, bækur og greinar sem hafa verið gerðar um foreldrasamstarf. Við teljum að 

allir sem koma að leikskólagöngu barna hagnist á góðu foreldrasamstarfi. 
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1 Fræðilegur grunnur foreldrasamstarfs 

Hugtakið foreldrasamstarf vísar í samstarfs á milli foreldra og leikskólans. Nanna 

Kristín Christiansen (2007) skilgreinir foreldrasamstarf á eftirfarandi hátt: „Samstarf 

á sér stað þegar tveir eða fleiri aðilar eiga sér sameiginlegt markmið sem báðir/allir 

stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á“. Misjafnt er hvernig skólar og foreldrar 

nálgast þetta samstarf. Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um foreldrasamstarf og sett 

fram sínar kenningar um hvernig eigi að standa að því með því að skoða þroska 

barna og umhverfi þeirra. Hér á eftir verður fjallað um kenningar tveggja 

fræðimanna, Bronfenbrenner og Epstein. 

Bronfenbrenner setti fram kenningu sem kallast vistfræðikenning 

Bronfenbrenners. Hún gerir ráð fyrir að barn þroskist fyrir samverkun mismunandi 

þátta. Kenningin er sett myndfræðilega upp með hringjum sem umlykja hvern 

annan. 

        Epstein hefur einnig skilgreint foreldrasamstarf og skipt því upp í sex þætti 

þar sem hún greinir hvern þátt og segir frá þeirri útkomu sem má vænta af notkun 

þeirra. Báðar þessar kenningar hafa sína kosti og er hægt að nota þær til að 

byggja upp gott foreldrasamstarf.  

1.1 Vistfræðikenning Bronfrenbrenners 

Fræðimaðurinn Uri Bronfenbrenner er þekktur fyrir vistfræðikenningu sína. Hún 

gengur út á að útskýra áhrif umhverfisins á þroska barna í félagslegu og 

menningarlegu samhengi. Þá hefur hún verið notuð til að styðja við mikilvægi 

samstarfs heimilis og skóla. Í kenningunni er talað um að þroski barns mótist af 

umhverfinu. Það eru nokkrir áhrifaþættir úr umhverfinu sem skipta máli, þeir eru 

félags-, menningar-, sögu- og umhverfislegir þættir. Umhverfinu skiptir hann svo í 

kerfi sem umlykja barnið sjálft (Bronfenbrenner, 1979). 

Á mynd 1 (Landon, 2014) má sjá að barnið er innsti punktur kerfisins og 

utan um það raðast fjórir hringir sem kallast nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. 

mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem). Í hverju 

vistkerfi eru venjur, hlutverk og sérstakar reglur sem hafa ólíka verkun á þroska 
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einstaklingsins. Kerfin verka á hvert annað og þau hafa þannig áhrif á þroska 

barnsins (Bronfenbrenner, 1979). 

Nánasta umhverfi barnsins er kallað nærkerfi (e. microsystem) og því kerfi 

tilheyra einstaklingar og stofnanir sem eiga í beinum og daglegum samskiptum við 

barnið sjálft eins og t.d. vinir, skóli og fjölskyldan. Í nærkerfinu verður þroski 

barnsins fyrir áhrifum frá því hlutverki sem það gegnir þar og tengslum þess við 

aðra. Barnið upplifir mismunandi menningu heima hjá sér og í skólanum. Það þarf 

að læra viðeigandi hegðun og menningu sem á sér stað á hverjum stað 

(Bronfenbrenner, 1979). 

 Millikerfið (e. mesosystem) felst í tengslum á milli nærkerfanna og þarf flæði 

á milli þeirra að vera gott. Það inniheldur öll tengsl og samskipti sem eiga sér stað 

á milli nærkerfa eins og heimilis og skóla. Gott dæmi um það er t.d. ef 

heimilsaðstæður versna þá getur það 

haft möguleg neikvæð áhrif á 

námsárangur barnsins í skólanum. 

Þess vegna kemur Bronfenbrenner 

(1979) inn á það að tengsl skóla og 

foreldra þurfa að vera góð, því til að 

barnið nái að þroskast á nýjum 

vettvangi þá þurfa upplýsingar að 

heiman að koma stöðugt. Það má því 

segja að gott samstarf á milli fjölskyldu 

og skóla sé lykillinn að góðum 

námsárangri (Bronfenbrenner, 1979). 

 Stofnana- og lýðkerfið (e. exo- 

og macrosystem) hafa ekki bein áhrif á þroska barnsins en þau hafa áhrif á 

umhverfið sem síðan hefur áhrif á þroska. Þar sem þau koma foreldra-samstarfi 

einungis óbeint við og því verður ekki nánar fjallað um þau hér. 

 Í kenningu Bronnfenbrenner kemur fram mikilvægi foreldrasamstarfs. Þá er 

talað um að ef samvinna á milli heimilis og skóla er góð þá stuðli það að þroska 

barns. Það þýðir að upplýsingar þurfa að berast frá heimili til skóla og öfugt. Þar 

sem ólík menning er á heimili barnsins annars vegar og hins vegar í leikskólanum. 

Mynd 1 Vistfræðikenning Bronfrenbrenners 
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Þá þarf að hjálpa barninu við umbreytinguna og aðstoða það við að aðlagast nýju 

umhverfi. Þegar skóli og heimili starfa saman þá eru meiri líkur á að líðan barnsins 

verði betri. 

1.2 Kenning Epstein 

Eins og fram hefur komið þá flokkaði Epstein foreldrasamstarf í sex þætti. Þeir eru 

uppeldi (e. parenting), samskipti (e. communication), sjálfboðaliðar (e. 

volunteering), heimanám (e. supporting learning), ákvarðanir (e. decision-making) 

og tengsl við samfélagið (e. community collaboration) eins og sést á mynd 2 

(NZPTA, e.d.). Hún setti fram nálganir og upplýsingar um hvern flokk auk þess 

fjallaði hún um hvers mætti vænta frá nemendum, foreldrum og kennurum. Hér 

verður fjallað ítarlega um hvern þátt og hvernig hann getur mögulega nýst í 

foreldrasamstarfinu. Þessir flokkar eru settir fram miðað við grunnskóla en það er 

hægt að heimfæra þá alla í 

leikskóla. Þá er líka hægt að 

nálgast þá á ýmsa vegu og 

hanna verkefni sem henta 

hverjum skóla fyrir sig. 

Verkefnin geta hjálpað við að 

bæta samstarf milli heimilis og 

skóla. Það er gott að hafa í 

huga að hafa verkefnin fjölbreytt 

til að þau mæti þörfum sem flestra nemenda, foreldra og kennara (Epstein., 

Sanders, Simon, Salinas, Jansorn, og Van Voorhis, 2002). 

Fyrsti þátturinn er uppeldi (e. parenting) og fjallar hann um að skólinn eigi 

að veita stuðning og koma með tillögur að leiðum til þess að styðja við nám 

barnanna heima fyrir. Þá á skólinn að standa fyrir fræðslu og ráðleggingum til 

foreldra um uppeldi og umönnun barna. Skólinn þarf líka að koma öllum 

upplýsingum frá sér á skýran hátt og þær upplýsingar verða að vera nothæfar og 

tengjast árangri nemenda (Epstein, ofl., 2002). Allir leikskólar eru með 

foreldraviðtöl og þá nota þeir tækifærið til að koma upplýsingum til foreldra um 

barnið. Þá gefst tækifæri til að ræða hvort barnið þarf auka stuðning við að efla 

eigin þroska og hvaða leiðir er hægt að fara í því.  

Mynd 2 Leiðir Epstein 
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Annar þátturinn er samskipti (e. communication) og hann snýst um að búa 

til leiðir fyrir árangursrík samskipti á milli skóla og heimilis. Samskipti sem snúa að 

því sem er í gangi í skólanum og árangri barnsins (Epstein ofl.,2002). Misjafnt er 

hvernig leikskólar nálgast foreldra með upplýsingar. Eins og fram hefur komið eru 

samskipti bæði formleg, í foreldraviðtölum, eða óformleg í fataklefanum. Það eru 

upplýsingatöflur þar sem koma fram ýmsar upplýsingar um starfið sem er í gangi. 

Svo eru margir sem senda vikulegt fréttabréf með tölvupósti. Hver leikskóli verður 

að finna leið til að ná til síns foreldrahóps. Þeir verða að hafa í huga fjölda foreldra 

sem eru af erlendu bergi. Þá þarf að skoða að hafa upplýsingar á öðru máli en 

íslensku. Þeir verða að hafa túlk til staðar þegar verið er að ræða við foreldra sem 

ekki tala íslensku. Foreldrar geta upplifað vellíðan í samskiptum við kennara og 

skólann ef þeir skilja starfið sem fer þar fram.  

Þriðji þátturinn er sjálfboðaliðar (e. volunteering) og það felur í sér að ná og 

virkja foreldra til þess að hjálpa til og aðstoða með verkefni í skólanum (Epstein, 

ofl., 2002). Þau verkefni sem foreldrar geta komið að í leikskóla er að starfa í 

foreldraráðum, foreldrafélögum eða taka þátt í vettvangsferðum. Ef foreldrar taka 

þátt í starfinu þá fá þeir betri skilning á því hvernig starfið á leikskólanum gengur 

fyrir sig. Einnig skilja þeir starf leikskólakennarans betur og kennarinn nær betri 

tengingu við foreldrana. 

Heimanám (e. supporting learning) er fjórði þáttur hjá Epstein. Skólinn á að 

upplýsa foreldra um heimavinnu barna og koma með hugmyndir um hvernig 

foreldrar geta aðstoðað við það (Epstein, ofl., 2002). Þetta á ekki beint við á 

leikskóla þar sem þeir eru ekki með heimanám. Það er hægt að vinna markvísleg 

verkefni með aðstoð heimilisins. Þá getur leikskólakennari útbúið verkefni sem 

felur í sér þátttöku foreldra. Það myndi gefa foreldrum tækifæri til að ræða við og 

vinna með börnum sínum að sameiginlegu markmiðið. Leikskólinn Álfaheiði (e.d.) í 

Kópavogi er með bangsa sem fær að fara heim með börnunum. Þá skrifa börnin í 

bók hvað þau gera með bangsanum og taka jafnvel myndir af því sem þau gera. 

Þarna taka foreldrar þátt og kennarar fá innsýn í líf barnana . Þetta er góð leið til 

að efla samskipti á milli heimilis og skóla. 

Ákvarðanir (e. decision-making) er fimmti flokkurinn og fjallar hann um að fá 

foreldrana til að taka þátt í ákvörðunum sem þarf taka varðandi skólastarfið. Á 
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leikskóla geta foreldrar komið að ákvörðunum með því að vera í foreldrafélagi eða 

foreldraráði. Mikilvægt er að hafa virkt foreldrafélag/ráð sem eflir og styður þátttöku 

foreldra í skólastarfinu. Þá er gott ef foreldrar koma úr öllum samfélagshópum, til 

að fá sem fjölbreytasta sýn. Það þarf að undirbúa ýmsar uppákomur og foreldrar 

geta tengst með því að vinna saman að því (Epstein, ofl., 2002). 

 Tengsl við samfélagið (e. community collaboration) er sjötti og síðasti þáttur 

Epsteins. Þar þarf að greina þarfir fjölskyldna og veita þeim aðgang að 

námskeiðum sem eru í boði. Styrkja þarf tengsl skólans, fjölskyldna og samfélags. 

Það þarf að koma upplýsingum til fjölskyldna um þann stuðning sem hægt er að fá 

hjá félagsmálayfirvöldum og heilbrigðiskerfinu (Epstein, ofl., 2002). Á leikskóla 

snýst þetta um að veita foreldrum upplýsingar um leiðir sem hægt er að fara til að 

sækja stuðning. Það getur verið stuðningur vegna málörðuleika eða þroskafrávika. 

Misjafnt er hvaða stuðning er hægt að fá inni á leikskóla en þeir benda þá fólki á 

hvaða stuðning það getur fengið frá samfélaginu. 

 Allir þessir þættir styðja við að gera foreldrasamstarf betra. Það er að styðja 

foreldra við uppeldi, finna leiðir til að bæta samskipti, virkja foreldra til að taka þátt í 

skólastarfinu og taka þátt í ákvörðunum um starfið. Fá foreldra til að taka þátt í 

verkefnavinnu með börnunum og veita upplýsingar um stuðning sem er í boði í 

samfélaginu.  
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2 Saga leikskóla og foreldrasamstarfs á Íslandi 

Það var árið 1894 sem Bríet Bjarnhéðinsdóttir lagði til að stofnuð yrði 

uppeldisstofnun þar sem smábörn gætu verið í gæslu á daginn. Á árunum sem 

fylgdu á eftir voru settar fram margar hugmyndir um uppeldisstofnanir. Árið 1906 

var barnaheimilið Karitas opnað sem var fyrir börn á aldrinum 3-18 mánaða. 

Sumrin 1910-1913 voru rekin sumardvalarheimili í Reykjavík af Sigurbjörgu 

Þorláksdóttur. Fyrsti skipulagði leikvöllurinn var tekinn í notkun árið 1915 (Jón Torfi 

Jónasson, 2006:17). Það var síðan árið 1924 sem breyting varð á umhverfi 

uppeldisstofnana. Barnavinafélagið Sumargjöf var stofnað og hóf það rekstur 

fyrsta barnaheimilisins hér á landi. Það er því oft miðað við að saga leikskólans 

hefjist þá þrátt fyrir að fyrstu lög um hann hafi ekki verið sett fyrr en næstum 50 

árum síðar (Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010). Bandalag kvenna 

hafði frumkvæði að stofnun á barnavinafélaginu Sumargjöf. Tilgangur með stofnun 

félagsins var að stuðla að starfi sem myndi efla velferð barna. Árið 1932 stofnaði 

Sumargjöf fyrsta leikskólann, Grænuborg í Reykjavík, svo bætust við þrír leikskólar 

á árunum 1936-1943. Í upphafi var hlutverk dagheimila og leikskóla að veita 

ungum börnum uppbyggilegt athvarf. Munur á leikskólum og dagheimilum var að 

leikskólinn var hugsaður sem skammtíma vistun fyrir börn sem byggju við ágætar 

aðstæður. Dagheimili buðu hins vegar upp á vistun frá klukkan átta að morgni til 

sex að kveldi og þjónaði börnum sem bjuggu við ófullnægjandi aðstæður. 

Ófullnægjandi aðstæður töldust vera ef börn bjuggu í óviðunandi húsakynnum, við 

hættulega umferðagötu eða ef móðir þeirra var einstæð, heilsuveil eða útivinnandi.  

Árið 1946 setti Barnavinafélagið Sumargjöf markmið sem snerist um að 

ráða enga stúlku til starfa sem hefði ekki lokið sérstakri menntun til að starfa á 

barnaheimili. Í kjölfarið var uppeldisskóli Sumargjafar stofnaður. Með því var verið 

að hefja menntun leikskólakennara til jafns við aðra kennara (Sumargjöf, 1976). 

Seinna breytist nafnið á skólanum í Fóstruskóli Sumargjafar og árið 1973 voru sett 

lög um skólann og Menntamálaráðurneytið tók við starfi hans og breytti nafninu í 

Fósturskóli Íslands (Jón Torfi Jónasson, 2006:36-37). 
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Í dag notast leikskólar við aðalnámskrá leikskóla sem grunn fyrir faglegt 

starf. Út frá henni vinna þeir skólanámskrá og setja sér markmið sem mótar starfið. 

Fyrir tíma aðalnámskrár var notuð uppeldisáætlun en hún kom út árið 1985 og var 

svo endurútgefin árið 1993. Í uppeldisáætlun voru skilgreind markmið á starfi 

leikskólans og hvernig mætti ná þeim. Það er að efla félags- og vitsmunaþroska 

barna og búa þau undir nám í skóla. Áherslan var komin á uppeldishlutverk 

leikskólans og menntun leikskólakennara fékk aukið gildi. Með komu 

uppeldisáætlunar var farið að líta á leikskólann sem uppeldisstofnun en ekki 

geymslu fyrir börn (Jón Torfi Jónasson, 2006:48,50). Það má segja að Valborg 

Sigurðardóttir sé upphafsmaður uppeldisstefnu á Íslandi. Hún var skólastjóri 

Uppeldisskóla Sumargjafar frá upphafi og þar setti hún fram hugmyndafræði um 

leikskólastarf. Þar kom m.a. fram að barnaheimili ættu ekki að koma í stað heimila 

heldur væru þau viðbót við þau (Jón Torfi Jónasson, bls 43, 2006). Valborg 

Sigurðardóttir hafði mikin áhuga að búa til gott umhverfi fyrir börnin og lagði 

áherslu á að efla félagsþroska barna. Hugmyndir hennar virkuðu vel og hún var 

einn af aðalhöfundum uppeldisáætlana sem voru gefnar út 1985 og 1993. 

 Þegar stiklað er á stóru yfir sögu leikskólans hefur hann þróast úr því að 

vera barnaheimili fyrir börn sem bjuggu við erfiðar heimilisaðstæður yfir í að verða 

hluti af menntakerfinu og í dag þykir það sjálfsagt að börn fái vistun í leikskólum 

(Jón Torfi Jónasson, 2006:45-50). 

Starfið á leikskólum er í stöðugri þróun og þar með talið er samstarf foreldra 

og kennara. Í upphafi var ekki lögð áhersla á að foreldrar kæmu að starfinu sem 

fór fram á leikskólanum. En með breyttum áherslum í starfinu og þar sem hlutverk 

foreldra er skilgreint í aðalnámskrá, þá hefur hlutverk þeirra í starfinu aukist. 

Upphaf foreldrasamstarfs er hægt að miða við þegar Gyða Sigvaldadóttir byrjaði 

með foreldrafundi árið 1963. Hún taldi mikilvægt að það væru jákvæð samskipti 

milli starfsfólks og foreldra. Þetta var fyrsta skrefið í foreldrasamstarfi. Í dag eru 

foreldrafundir og foreldrafélög í leikskólum eðlilegur hluti af starfinu (Arna H. 

Jónsdóttir, 2004).  
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3 Þróun löggjafar 

Fyrstu lög um leikskóla voru sett árið 1991. Við gerð laganna festist nafnið leikskóli 

við stofnunina. Lagasetningin markaði ákveðin tímamót í foreldrasamstarfi því nú 

var ákveðið samstarf bundið í lögum. Áður en lögin voru sett þá höfðu einungis 

verið rekin barnaheimili og þar voru lítil samskipti á milli foreldra og starfsfólks. 

Leikskólinn átti nú að annast börnin að ósk foreldra og veita þeim örugg 

uppeldisskilyrði. Uppeldisstarf leikskólans hafði lögum samkvæmt m.a. að 

markmiði að kappkosta samvinnu við heimili barnanna til þess að efla þroska 

þeirra. Í lögunum um leikskóla (48/1991) var einnig að finna merkilegt ákvæði en í 

12. grein segir að rekstraraðila leikskóla sé skylt að skipuleggja tengsl á milli 

leikskólans og foreldra í því skyni að efla samstarf þeirra um velferð barnsins. Það 

er því ljóst að markmið stjórnvalda hefur ætíð verið að stuðla að foreldrasamstarfi 

á milli þessara aðila enda kemur það snemma fram í lögum. 

 Árið 1994 var leikskólinn viðurkenndur sem fyrsta skólastigið með tilkomu 

nýrra laga (78/1994). Þar var áfram að finna allar þær upplýsingar sem voru í fyrri 

lögum varðandi foreldra og samstarf við þá. Það er ákveðin viðurkenning að þau 

atriði héldust nánast óbreytt því þannig viðurkenndu stjórnvöld mikilvægi 

samstarfsins. Í lögunum var samt sem áður að finna eina mikilvæga breytingu en 

hún var sú að ef foreldrar óskuðu eftir því að stofna foreldrafélag þá átti 

leikskólastjóri að aðstoða við stofnun þess (Lög um leikskóla nr. 78/1994). 

 Það var síðan fjórtán árum síðar eða árið 2008 að ný lög um leikskóla tóku 

gildi. Lögin gera ráð fyrir aukinni þátttöku foreldra því að foreldrar, börn og 

kennarar eru samstarfsaðilar þar sem velferð barnsins er haft að leiðarljósi. Í 

lögunum var að finna margt nýtt sem snéri að foreldrasamstarfi. Öll þau ákvæði 

sem var að finna í fyrri lögum um foreldrasamstarf var en að finna þó það væru 

búið að umorða þau aðeins. Foreldrar áttu nú að gæta hagsmuna barna sinna og 

hafa samráð við starfsfólk leikskóla um leikskólagöngu barna. Kveðið var um 

gagnkvæma upplýsingamiðlun milli foreldra og leikskóla varðandi upplýsingar sem 

skipta máli fyrir velferð barnins auk þess sem leikskólinn ætti að veita foreldrum 

upplýsingar um stöðu barnsins og skólastarfið. Þeir foreldrar sem ekki hafa 
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íslensku að móðurmáli skulu njóta aðstoðar túlks við nauðsynleg samskipti á milli 

aðila (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Þessi nýju ákvæði eru mikilvæg viðbót til 

þess að efla foreldrasamstarf og til þess að mæta fjölbreyttu samfélagi þar sem 

mikið er af fólki af erlendu bergi brotnu hafa íslensku ekki að móðurmáli. 

Foreldraráð var einnig nýtt atriði sem var að finna í fyrrnefndum lögum en það skal 

vera starfandi við hvern leikskóla. Foreldraráð fjallar m.a. um faglegt starf 

leikskólans og gefur álit á því. Í ráðinu skulu lágmark sitja þrír foreldrar auk 

leikskólastjóra sem ber að starfa með ráðinu. Hlutverk foreldraráðs er eins og fyrr 

segir að gefa umsagnir m.a. á starfsáætlun skólans auk þess sem það hefur 

umsagnarrétt á allar meiriháttar breytingar á starfi leikskólans (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). 

 Það má því segja að með breyttri löggjöf hefur í vaxandi mæli verið fjallað 

um foreldrasamstarf í lögum. Árið 1999 kom út Aðalnámskrá leikskóla í fyrsta 

skipti. Aðalnámskrá er gefin út af Menntamálaráðuneytinu en það hefur umsjón 

með málaflokki leikskólans. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) var einnig lagður 

grunnur að þátttöku foreldra í skólastarfinu. Samstarf foreldra og leikskóla var þó 

ekkert frekar skilgreint með tilkomu nýrrar Aðalnámskrá leikskóla (2011). Áherslan 

var sú sama að skapa traust á milli allra aðila og að leikskólinn kæmi upplýsingum 

til foreldra um starfið á sem fjölbreyttastan hátt. 
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4 Hlutverk aðila í foreldrasamstarfi 

Hugtakið foreldrasamstarf vísar til þess samstarfs sem foreldrar og starfsmenn 

skóla eiga um ýmis mál. Stundum er þetta nefnt samstarf heimilis og skóla og er 

þar verið að vísa til þessara tveggja stofnana (Nanna Kristín Christiansen, 

2010:19). Foreldrasamstarf í leikskólum er samvinnu verkefni starfsmanna og 

foreldra barna í viðkomandi leikskóla. 

 Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) eru leiðarljós, þau eiga að leggja grunn að 

mótun leikskólastarfs. Það kemur fram í þeim að leikskólinn sé lýðræðislegur 

vettvangur þar sem foreldrar, börn og starfsfólk eru virkir þátttakendur og hafa þau 

öll áhrif á málefni leikskólans. Auk þess eiga starfshættir leikskólans að stuðla að 

samvinnu og samstarfi á milli foreldra og starfsfólks. Skólasamfélag er myndað af 

nemendum, kennurum og öðrum starfsmönnum skóla. Það sem skiptir sköpum 

fyrir almenna velferð nemenda er áhugi og áhrif foreldra á skólastarfinu. Þegar 

foreldrar standa saman og taka þátt í foreldrasamvinnu skapa þeir börnum og 

unglingum góð uppvaxtarskilyrði. Þá fá foreldrar tækifæri til að styrkja stöðu sína í 

uppeldishlutverkinu og eiga samfélag við aðra foreldra. Þegar foreldrar hafa 

jákvætt viðhorf til skólans og eiga gott samstarf við starfsmenn hans þá eru 

foreldrar að sýna börnum sínum aðhald, eftirlit og umhyggju. Þannig get þeir lagt 

sitt að mörkum til að kenna börnum sínum samkennd og efla sjálfstraust þeirra. 

(Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2005). 

 Nanna Kristín Christiansen (2010:68-69) segir frá þrískiptingu foreldra-

samstarfs. Hún skiptir foreldrasamstarfi í eftirfarandi þrep: Upplýsingar, samræða 

og hlutdeild í sameiginlegum ákvörðunum. Skiptingin er í raun þrepaskipt og á við 

samstarf foreldra grunnskólabarna. Skilgreining Nönnu er sú að undir fyrsta þrepið 

falla allar þær upplýsingar sem skólinn veitir foreldrum í mörgum ólíkum formum 

t.d. fundum, tölvupóstsamskiptum og með upplýsingum af heimasíðu. Samræða er 

þrep tvö og nær hún yfir allar raunverulegar samræður foreldra og kennara um 

barnið og því sem kemur því við. Að lokum er það þriðja þrepið, hlutdeild í 

sameiginlegum ákvörðunum. Þar eru foreldrar og kennarar samstarfsaðilar jafnir 

og taka sameiginlegar ákvarðanir sem snúa að barninu t.d. varðandi hegðun og 
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félagsþroska. Þessi þrep er auðveldlega hægt að yfirfæra yfir á foreldrasamstarf 

leikskólabarna því í grunninn snýst foreldrasamstarf bæði leikskóla og grunnskóla 

um það sem er barninu fyrir bestu. 

4.1 Upphaf foreldrasamstarfs 

Í upphafi leikskólagöngu barna er lagður hornsteinn að samstarfi foreldra og 

leikskóla. Foreldrum gefst tækifæri til þess að kynnast leikskólanum og 

hugmyndafræðinni sem hann byggir starf sitt á. Starfsfólkið fær upplýsingar um 

áhugasvið barnsins auk annarra nauðsynlegra upplýsinga. Með gagnkvæmri 

upplýsingamiðlun hefst leikskólaganga barnsins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

 Þegar barn byrjar í leikskóla er það stór stund í lífi þess og foreldrana. Þessi 

stóri áfangi krefst breytinga og getur valdið streitu. Til að auðvelda þessar 

breytingar fyrir foreldra, börn og starfsfólk leikskóla þá tíðkast að hafa aðlögun. Í 

aðlögun þá kynnast börnin starfsfólkinu smám saman og það skapar traust á milli 

þeirra. Þar gefast líka foreldrum tækifæri til að kynnast starfsfólkinu (Kristín 

Dýrfjörð, 2009a).  

Á Íslandi er aðalega stuðst við tvær tegundir af aðlögunarformum, 

hefðbundna aðlögun og þátttökuaðlögun (Kristín Dýrfjörð, 2009). Hefðbundin 

aðlögun er þegar dvöl barnsins lengist dag frá degi þar til fullum dvalartíma er náð. 

Hægt er að aðlaga eitt barn í einu eða hóp barna (Reykjavíkurborg, 2009). Þessi 

aðlögun er hugsuð til að létta börnunum aðskilnaðinn. Hún byggist á þeirri sýn að 

barnið sé hjálparlaust og veikburða. Hún snýst um að ef börnin og foreldrar fái 

góðan tíma til að venjast leikskólanum og þannig valdi aðskilnaður litlu sem engu 

áfalli (Kristín Dýrfjörð, 2009). Hefðbundin aðlögun virðist vera að missa gildi sitt 

eftir tilkomu þátttökuaðlögunar en hún styðst við fyrirmyndir frá Norðurlöndum. Hún 

byggist upp á kenningum um aðskilnaðarkvíða og rannsóknum sem segja að börn 

bregðist illa við ef foreldrar fari og skilja þau eftir hjá ókunnugum einstaklingum á 

stað sem þau þekkja ekki. Það er talið að það geti haft í för með sér slæmar 

afleiðingar fyrir tilfinningaþroska þeirra ef aðskilnaðurinn er of hraður (Kristín 

Dýrfjörð, 2009). Aðskilnaður vekur upp óöryggi hjá foreldrum og þar af leiðandi 

verða börnin óörugg. Með þátttökuaðlögun skapast traust á milli aðila og þannig 

verður aðskilnaðurinn auðveldari. 
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 Í þátttökuaðlögunum er athyglinni fyrst og fremst beint að börnunum. Litið er 

á börnin sem virka einstaklinga sem hafa áhrif til þess að móta eigið líf. 

Fyrirkomulagið er að foreldrar og börn eru saman í leikskólanum að meðaltali fjóra 

daga frá morgni fram að kaffitíma i leikskólanum. Með þessu fyrirkomulagi 

aðlagast börnin yfirleitt betur þar sem foreldranir verða öruggari þar sem þeir 

kynnast starfinu og öryggi foreldra smitast yfir til barnanna. Hægt er að færa rök 

fyrir því að þátttökuaðlögun stuðli að farsælu foreldrasamstarfi (Kristín Dýrfjörð, 

2009). Foreldrar öðlast öryggi með því að vera þátttakendur og upplifa 

leikskólastarfið frá fyrstu hendi. Þeir sjá starfsfólkið að verki og sjá hvernig 

dagsskipulagið gengur fyrir sig. Að auki kynnast þeir öðrum börnum og foreldrum. 

Leikskólakennarar benda á að með þátttökuaðlögun skapist meiri nánd við foreldra 

sem er kostur (Kristín Dýrfjörð, 2009a). Af þessu má ráða að traust sé undirstaða 

að góðu samstarfi hjá öllum aðilum. 

4.2 Þáttur foreldra og hlutverk starfsfólks í samstarfi 
Þátttaka foreldra og framlag þeirra til leikskólans er mikilvægur þáttur í því að efla 

líðan og auka velferð barna. Foreldrar og leikskólinn eiga að leggja grunn í 

sameiningu að samstarfi þar sem velferð barnanna er höfð að leiðarljósi. Mikilvægt 

er að traust sé á milli starfsfólks leikskólana og foreldra þannig að þeir geti deilt 

sjónarmiðum sínum auk þess verða þau að geta tekið ákvarðanir í sameiningu 

sem varða börnin (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

 Foreldrum gefst kostur á að hafa meiri áhrif á faglegt starf leikskóla með 

stofnun foreldraráða við leikskóla. Það er ein leið til að styrkja aðkomu foreldra að 

málefnum leikskólans. Hlutverk foreldraráðs er meðal annars að fjalla um 

skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leiksskóla. Þá á að hafa 

samráð við foreldraráð vegna þeirra breytinga sem fyrirhugaðar eru á skólastarfinu 

(Hildur Skarphéðinsdóttir, 2009). Þetta er góður vettvangur fyrir foreldra til að geta 

haft áhrif á skólastarfið. 

 Í starfslýsingu leikskólakennara segir að þeir eigi að vinna í nánu samstarfi 

við foreldra barnanna (Félag leikskólakennara, e.d.). Í starfslýsingu deildarstjóra 

kemur fram ítarlegri útlistun á foreldrasamvinnu. Þar segir að deildarstjórar beri 

ábyrgð á að miðla upplýsingum til foreldra um þroska og líðan barnsins og gefa 

upplýsingar um starfsemi deildarinnar. Þeir eiga líka að sjá um og skipuleggja í 
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samvinnu við foreldra aðlaganir, foreldraviðtöl og dagleg samskipti (Félag 

leikskólakennara, e.d.). Það er því miklar kröfur gerðar til deildarstjóra til þess að 

viðhalda góðu samstarfi og ná til ólíks foreldrahóps.  

 Leikskólar nota mismunandi leiðir til að nálgast foreldra. Foreldrasamstarf 

getur verið bæði formlegt og óformlegt. Þegar foreldrasamstarf er með formlegum 

hætti, er það skipulagt fyrirfram eins og t.d. foreldraviðtöl, foreldrafundir og 

foreldrakaffi. Óformleg samskipti fela í sér t.d. spjall í fataklefa þegar verið er að 

koma með börnin og/eða sækja, tölvupóstsamskipti og upplýsingar af töflum við 

deildar barnanna. Ef grunnur er lagður strax að öflugu foreldrasamstarfi þá er 

líklegt að það haldist út skólagöngu barnsins. Þau börn sem eiga foreldra sem eru 

í samskiptum við skólann sinn skila töluvert betri námsárangri en þau börn sem 

eiga foreldra sem hafa engan áhuga á samstarfi (Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þessar niðurstöður sýna að mikilvægt sé að stuðla að 

góðu foreldrasamstarfi strax í upphafi leikskólagöngu þannig að það haldist þegar 

börnin fara í grunnskóla. 

 Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2009) kom 

fram að samskipti á milli leikskólakennara og foreldra væru mismikil þrátt fyrir að 

vera bæði formleg eins og sérstök foreldraviðtöl eða óformleg eins og samskipti í 

fataklefanum þegar verið er að koma með og sækja börnin í leikskólann. Í 

niðurstöðum fyrrnefndrar rannsóknar kom það einnig fram að leikskólakennarar 

virtust leggja sig fram við að ýta undir góð samskipti við foreldra. Það er mikilvægt 

að kennarar séu meðvitaðir um hvað gott foreldrasamstarf gefur af sér og að þeir 

séu tilbúnir til að ræða við foreldra jafnt formlega sem óformlega. 

 Flestir foreldrar treysta mikið á starfsfólk leikskóla. Sumir foreldrar eru farnir 

að líta á starfsfólk leikskóla sem ráðgjafa varðandi uppeldi barna sinna. Ráðgjöfin 

snýr helst að umönnun barnanna, þroska þeirra og hvernig eigi að aga þau 

(Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008). Jónína og Sólveig (2008) 

gerðu rannsókn á þátt ráðgjafar í samstarfi við leikskólakennara og foreldra og 

voru helstu niðurstöður á þá leið að foreldrar sækja mikið í ráðgjöf hjá 

leikskólakennurum og hefur ráðgjafaþáttur þeirra aukist með árunum. Þeir töldu 

það m.a. vera vegna þess að sjálfstraust þeirra og öryggi hafði aukist í starfi sem 

smitaðist yfir til foreldrana. Þetta sýnir að foreldrar treysta starfsfólki til að miðla af 

þekkingu sinni og gefa sér góð ráð.  
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5 Pen Green 

Í Englandi er bær sem heitir Corby, þar er starfsræktur leikskóli sem heitir Pen 

Green. Þetta er ekki bara leikskóli heldur félagsmiðstöð þar sem mikill stuðningur 

er við foreldra barnanna og samstarf við foreldra skiptir miklu máli. Það er boðið 

upp á leikskóla fyrir börn á aldrinum níu mánaða til fimm ára. Svo er boðið uppá 

gæslu eftir skóla fyrir börn á aldrinum fjögra til ellefu ára. Í skólafríum er líka boðið 

upp á gæslu fyrir þau, allan daginn. 

Hugmyndafræðin að baki starfinu í Pen Green er að stofnunin þjóni öllum 

börnum undir fimm ára aldri og fjölskyldum þeirra. Með því veita fjölskyldum 

stuðning og koma þannig á móts við þarfir þeirra. Þeir bjóða uppá ýmis námskeið 

sem tengjast uppeldi og menntun barna. Takmark starfsfólksins í Pen Green er að 

byggja starf sitt á góðu samstarfi við fjölskyldur. Meðal annars fara þeir og 

heimsækja börnin heima áður en þau byrja á leikskólanum. Með því tengjast þeir 

betur fjölskyldunni og öðlast þekkingu á barninu. Þó þeir byggi starf sitt á samstarfi 

við foreldra þá er enginn neyddur í samstarf. Þeir mæta foreldrum á þeirra 

forsendum og finna leiðir sem eru barninu fyrir bestu (Whalley, 2006, Pen Green, 

e.d.). Margy Whalley, forstöðumaður Pen Green kom í heimsókn til Íslands og 

sagði eftirfarandi í viðtali við Morgunblaðið sem útskýrir vel hugmyndina á bak við 

heimaheimsóknir. 

„Vinátta og virðing eru enda mikilvæg hugtök í þessu sambandi því að hugmyndin 

er einfaldlega sú að kynnast því hvernig barnið leikur sér og hvaða fullorðnu 

einstaklingar eru mikilvægur hluti af lífi þess heimavið. Með því móti getum við 

nefnilega gert okkur góða mynd af þróun barnsins heima fyrir“ 

(Anna Sigríður Einarsdóttir, 2008). 

Þessi leið að samvinnu að bjóða uppá meira en bara leikskólapláss virðist gefa 

góða raun. Það er mikið um að Pen Green fái heimsóknir frá leikskólum um allan 

heim til að kynna sér starfið. Meðal þeirra sem hafa heimsótt Pen Green er 

starfshópur á vegum Reykjavíkurborgar sem lagði fram tillögu um að setja á stofn 

fjölskyldumiðstöð að fyrirmynd Pen Green. Þessi tillaga var gefin út 2012 og 

hugmynd þeirra var að byrja í Breiðholti og prufa það í þrjú ár. Síðan myndi það 
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dreifa sér til fleiri hverfa (Reykjavíkurborg, 2012). Því miður hefur ekkert orðið úr 

þeim áætlunum. Foreldrar í Pen Green virðast vera sáttir með starfið. Það sést 

meðal annars á því að 60% af starfsfólkinu voru eitt sinn foreldrar barna í Pen 

Green (Pen Green, e.d.). Það sýnir að starfið er að skila sér til foreldra og þeir fá 

áhuga á því og vilja vera þátttakendur. 
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6 Ávinningur af góðu foreldrasamstarfi 

Ávinningur af öflugu foreldrasamstarfi er mikill. Rannsóknir hafa sýnt að gott 

samstarf heimilis og skóla leiðir til betri líðan barns, betri námsárangurs og minna 

brottfalls úr skóla þegar líður á skólagöngu barns. Það er því mikilvægt að byrja 

samstarfið strax í leikskóla. Þegar foreldrar vinna náið með leikskólanum fá þeir 

meiri þekkingu á starfinu og öðlast skilning á starfi kennara. Starfsfólk leikskólans 

nýtur einnig góðs af samstarfinu. Þeir kynnast barninu betur og fá stuðning frá 

samfélaginu. Þá læra þau að virða vinnu foreldra og tíma þeirra. Foreldrar sem 

eiga gott samstarf við skólann senda þau skilaboð til barna sinna að hann sé 

mikilvægur og börn þeirra standa sig betur í námi (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2009). 

Þátttaka foreldra hefur í för með sér góðan ávinning fyrir alla aðila ef sú 

þátttaka byggist á opnum samskiptum og samvinnu á milli allra. Foreldrar fá meiri 

innsýn í nám barna sinna og börnin verða öruggari og ná betri árangri í náminu. 

Með auknum námsárangri verður barn einnig sterkari félagslega. Foreldrar verða 

meðvitaðri um barn sitt og þeir kynnast því betur. Þeir vita nákvæmlega hvað 

barnið er að læra hverju sinni og þeir kynnast kennara barnsins betur (Shah, 

2001). Traust er lykillinn að vellíðan hjá barni. Til þess að því líði vel hjá öðrum 

þarf það að treysta þeim sem annast það. Barn treystir á lykilpersónur í lífi sínu og 

með þeim upplifir það öryggi og fær á tilfinninguna að það sé einhvers virði. 

Aðallykilpersónur barns eru foreldrar og forráðamenn. Þegar barn hefur síðan 

leikskólagöngu þá bætast leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskólans við. 

Þess vegna skiptir miklu máli að þegar barn byrjar í leikskóla að það geti myndað 

tengsl við lykilpersónu þar svo það hafi öryggistilfinningu og líði vel (Gestwicki, 

2004). Það má því segja að gott foreldrasamstarf sé tilkomið vegna góðs 

samstarfs allra aðila í upphafi leikskólagöngu. Ávinningur barns af góðu 

foreldrasamstarfi er að það fær aukið sjálfstraust, jákvæðara viðhorf til skólans og 

áhuga á námi sínu.  

Foreldrar eru mjög fjölbreyttur hópur fólks. Foreldrarhlutverkið er ekki kennt 

heldur lærist það með reynslu. Foreldrar eru því oft óöryggir um uppeldi barna 
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sinna þar sem þeir vilja að barninu sínu allt það besta í lífinu. Til þess að svo verði 

leita foreldrar oft til kennara og annars starfsfólks til þess að fá leiðbeiningar. 

Leikskólakennarar eru menntaðir til sinna starfa og hafa þar af leiðandi þekkingu 

og reynslu á hvernig best er að mennta og styðja við nám barna (Shah, 2001). 

Ávinningur foreldra af slíku samstarfi er að þeir verða meðvitaðri um félagslegan, 

tilfinningalegan og vitsmunalega þroska barna sinna. Þeir fá aukin skilning á starfi 

kennara og öryggi þeirra í foreldrahlutverkinu styrkist. 

Leikskólakennarar líta á sig í auknu mæli sem ráðgjafa varðandi uppeldi, 

umönnun og menntun ungra barna samkvæmt rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur 

og Sólveigar Karvelsdóttur (2008) um þátt ráðgjafar í samstarfi leikskólakennara 

og foreldra. Það kom líka fram í viðhorfskönnun sem Leikskólasvið 

Reykjavíkurborgar gerði árið 2009 þegar spurt var hvort foreldrar leituðu til 

starfsfólks leikskólans varðandi uppeldisráð. 52,5% foreldra hafði leitað til 

starfsfólks nokkrum sinnum í mánuði á meðan yfir 20% hafði leitað til þeirra 

nokkrum sinnum í viku (Reykjavíkurborg, 2009). Þetta staðfestir það hefur komið 

fram að foreldrar leita mikið til starfsfólk leikskólans varðandi uppeldisráð. Þá 

skiptir líka miklu máli að samskiptin séu góð og foreldrar finni að þeir geti leitað til 

starfsfólks. Með gagnvirku foreldrasamstarfi fá foreldrar upplýsingar um börnin af 

heiman og þær upplýsingar aðstoða kennarann við að kynnast börnunum betur 

(Lilja M. Jónsdóttir, 2011).  

Ávinningur af öflugu foreldrasamstarf gefur leikskólakennurum í raun og 

veru tengingu við heimili barnsins þannig að þeir læri að skilja og þekkja menningu 

og aðstæður barnanna betur. Þetta gefur tækifæri á að fagna fjölbreytileikanum og 

kennarar átta sig á að þeir þurfa að nota mismunandi aðferðir til þess að ná til 

ólíkra hópa foreldra (MacNaughton og Hughes, 2011:30-32).  

 Gagnkvæmt traust og góð samskipti eru grunnur að góðu foreldrasamstarfi. 

Það hefur sýnt sig að nemendur hagnast af góðu foreldrasamstarfi. Góð samskipti 

á milli foreldra, kennara og annars starfsfólk skólans gefur betri skilning á 

nemendanum. Þau hjálpa kennaranum á að átta sig betur á hegðun og framkomu 

nemendans. Það hjálpar líka foreldrum að skilja betur hvar barnið þeirra er statt í 

þroska miðað við jafnaldra (Shah, 2001).  
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 Farsælt foreldrasamstarf hefur það að meginmarkmiði að koma á virkum 

tengslum milli foreldra og skólans sem og milli foreldra sem eiga börn í sama 

námshópi. Mikilvægt er að markmið með samstarfi við heimilin sé að fá 

upplýsingar um nemendurna sjálfa sem aðstoðar kennarann að kynnast þeim 

betur ásamt því að veita foreldrum upplýsingar um nám og félagslega stöðu barna 

þeirra. Þetta kemur fram í grein Lilju M. Jónsdóttur (2011) sem hún birti í tímaritinu 

Heimili og skóli. Góð samvinna er því að setja barnið í fyrsta sæti. Það er gert með 

því að skiptast á upplýsingum og þannig styrkjast börnin í námi og félagsfærni. 

 Kennarar þurfa líka að mynda gott samband við foreldra en ekki bara 

börnin. Ef það er spenna á milli foreldra og kennara þá skynjar barnið það og fær 

ekki þá öryggistilfinningu sem það þarf (Gestwicki, 2004). Þannig að foreldrar og 

kennarar verða að passa að hafa samskipti sín á jákvæðum nótum og leysa úr 

ágreiningsmálum í einrúmi, ekki fyrir framan barnið. 

 Góð samskipti eru forsenda fyrir góðu foreldrasamstarfi. Þegar samband á 

milli foreldra og kennara er gott geta þeir skipts á upplýsingum um barnið og 

samræmt viðbrögð sín við hegðun þess. Ef barnið fær sömu viðbrögð heima og í 

skóla þá minnkar neikvæð hegðun. Börn njóta alltaf góðs af því þegar kennarar og 

foreldrar vinna sama og deila upplýsingum. Rannsóknir hafa sýnt að góð 

samvinna gefur börnum betri námshæfni, góða sjálfsmynd og aukin orðaforða 

(Gestwicki, 2004). 

Samkvæmt íslenskum rannsóknum um foreldrasamstarf skiptir miklu máli 

fyrir foreldra að eiga óformleg dagleg samskipti og þar töldu flestir foreldrar að þeir 

fengju nægilegar upplýsingar um leikskólastarfið. Þó voru nokkrir sem vildu frekari 

upplýsingar um hvað væri að gerast frá degi til dags og við hvað börn þeirra 

fengjust í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Svipaðar niðurstöður er að 

finna í grein Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007). Þar kom 

fram að helstu aðferðir í samskiptum foreldra og starfsfólks eru óformlegar og fela 

m.a. í sér daglegt spjall þegar er verið að koma með og sækja börnin í leikskólann. 

Leikskólasvið Reykjavíkurborgar lagði fram árið 2009 niðurstöður úr 

viðhorfskönnun sem var framkvæmd á leikskólanum Hulduheimum vorið 2009. Þar 

var meðal annars spurt út í hvar foreldrar fengju upplýsingar um innra starf og 

starfsáætlun leikskólans. Það var fróðlegt að sjá að tæplega 80% foreldra sagðist 
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hafa fengið upplýsingar í samskiptum við starfsfólk. Þar á eftir var á 

upplýsingatöflu og í foreldraviðtölum. Samkvæmt þessum upplýsingum þá ættu 

leikskólakennarar að hafa tækifæri til þess að nálgast foreldra í óformlegu spjalli 

þar sem foreldrar telja sig fá nægjanlegar upplýsingar þar um starfið. 
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7 Leiðir til að efla foreldrasamstarf 

Þegar verið er að leita að leiðum til að bæta foreldrasamstarf þá er að mörgu að 

huga. Foreldrar eru mismunandi, þeir geta m.a. verið áhugasamir, áhugalausir eða 

af erlendum uppruna. Það þarf því að fara fjölbreyttar leiðir til þess að ná til 

fjölbreytilegs hóps foreldra. Í grein Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2007) er sagt frá rannsókn þar sem leikskólakennarar voru m.a. 

spurðir hvaða leiðir þeir færu í foreldrasamstarfi. Niðurstöðurnar voru greindar í 

átta flokka og voru algengustu flokkarnir daglegt spjall, foreldraviðtöl og almennar 

upplýsingar og kynning á starfi. Leikskólakennararnir voru því sammála að helstu 

samskipti við foreldra ættu sér stað í fataklefanum þegar var verið að koma með 

börnin eða sækja þau. Þessar niðurstöður samræmast því sem MacNaughton og 

Hughes (2011:4) fjalla um í bók sinni, Parents and Professionals in early childhood 

settings en þar er sagt frá því að þessir tímar eru oft einstaklega óheppilegir vegna 

tímaleysis. Foreldrar eru oft að flýta sér á morgnanna þegar kennaranir hafa tíma 

til þess að ræða málin en svo snúast aðstæður við seinnipartinn þegar foreldrar 

eru að sækja þá hafa þeir tímann til þess að ræða málin en þá er mikið um að vera 

á deildinni og tíminn því lítill hjá leikskólakennurunum. Þarna rekast á hagsmunir 

foreldra og kennara. Þeir þurfa að finna tíma sem hentar báðum aðilum. 

Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2009) töluðu 

leikskólakennarar um að misjafnt væri hvort foreldrar gæfu sér tíma til að stoppa 

og ræða við starfsfólkið. Starfsfólkið gat líka haft áhrif á hvort foreldrar stoppuðu 

með því að sýna áhuga á því að ræða við þá. Tímaleysið getur því verið hindrun í 

foreldrasamstarfi sem mikilvægt er að reyna finna lausn á. MacNaughton og 

Hughes (2011:4) setja fram hugmyndir um hvort starfsmenn leikskóla gætu 

hugsað sér að vinna alltaf hálftíma lengur eftir að leikskólanum lokar til þess að 

mæta þörfum foreldra. Því það er tíminn sem hentar foreldrum best og mikilvægt 

er að geta rætt vandamálin um leið og þau koma upp en ekki bíða eftir skipulögðu 

foreldraviðtali. Þetta er ef til vill góð lausn á vandamálinu en þær fara líklega illa í 

starfsfólk leikskólanna. Í grein Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur 

(2007) voru leikskólakennararnir spurðir hvar foreldrar sæust helst í starfi 
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leikskólans. Niðurstöðurnar voru á þá leið að foreldrar sjást mest á uppákomum 

sem haldnar eru í skólanum, auk þess sem þriðjungur þeirra var virkur í 

foreldrafélaginu eða í foreldraráði. Þessar niðurstöður eru í takt við það sem fram 

kom fram hér að framan úr bók MacNaughton og Hughes (2011:43-44). Þar kemur 

fram að foreldrar hafi alltaf áhrif á menntun barna sinna en á mismunandi hátt. 

Sumir hafa mikil áhrif á meðan aðrir hafa minni. Eins og fram hefur komið hér á 

undan þá eru helstu leiðir í foreldrasamskiptum meðal annars dagleg samskipti og 

foreldrasamtöl, foreldrafélögin, upplýsingar í gegnum heimasíðu og tölvupóst og 

að lokum skráningar. Í köflunum hér á eftir verða gerð nánari grein fyrir þessum 

leiðum. 

7.1 Dagleg samskipti og foreldrasamtöl 
Með reglubundnum samtölum foreldra og leikskólakennara skapast tækifæri sem 

ýta undir markvissar umræður um líðan, nám og þroska barna í skóla og heima 

við. Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) eru foreldrar sérfræðingar um eigin 

börn og þekkja þau best og vita hvernig hægt er að styðja við skólagöngu þeirra á 

sem farsælastan hátt. Það hefur komið fram að helstu samskipti foreldra og 

leikskóla eiga sér stað í fataklefanum þegar komið er með börnin og þegar börnin 

eru sótt. Þessi samskipti eru stutt en hnitmiðuð og eru yfirleitt um daginn hjá 

barninu, þ.e.a.s. hjá yngri börnum um svefn þeirra og hvernig þau borðuðu en hjá 

eldri börnum eru upplýsingarnar meira almenns eðlis (Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þess vegna er mikilvægt að kennarar séu sýnilegir á 

þessum tíma og veiti foreldrum tækifæri til að tala við sig. 

 Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) eiga leikskólar að bjóða uppá 

foreldrasamtöl. Það eru skipulögð samtöl þar sem tækifæri fást á markvissum 

samræðum um nám, þroska og líðan barns í leikskólanum og heima við . Það er 

nauðsynlegt að setjast niður í friði og ró frá amstri hversdagsins og ræða um 

börnin og þroska þeirra. Þar fá foreldrar mun ítarlegri svör en í óformlegum 

samtölum í fataklefa barnanna. Foreldrar eiga einnig rétt á því að fá allar 

upplýsingar um barn sitt og leikskólann þannig að þeir geti fylgst með skólagöngu 

barna sinna og hvatt þau áfram eða veitt þeim stuðning (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Það er misjafnt á milli leikskóla hversu oft þeir bjóða upp á samtöl en 
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venjan er tvö samtöl, eitt að hausti og annað að vori. Foreldrar geta einnig óskað 

eftir samtali ef þeim finnst ástæða til. 

7.2 Foreldraráð/Foreldrafélög 

Foreldraráð er skipað að lágmarki þremur foreldrum auk þess sem leikskólastjóra 

er skylt að starfa með ráðinu. Hlutverk ráðsins er að gefa leikskólum og nefndum 

umsagnir um skólanámskrá leikskólans sem og aðrar áætlanir sem varða 

starfsemi leikskólans. Það á að fylgjast með því hvort leikskóli fylgi námskrá sinni í 

starfi leikskólans. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar 

sem fyrirhugaðar eru á leikskólastarfinu (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Með 

þessu breytingum er löggjafinn að tryggja foreldrum rödd hvað varðar leikskólann 

og hlutverk hans. Leikskólinn getur ekki af sínu eigin frumkvæði umbreytt starfinu 

án þess að foreldrar hafi eitthvað um það að segja. 

 Foreldrafélög eru aftur á móti stofnuð að óskum foreldra og þá ber 

leikskólastjóra að aðstoða við stofnun þess (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Foreldrafélög hafa ekkert um starf leikskólans að segja en þau standa yfirleitt fyrir 

ýmsum uppákomum í leikskólanum. Dæmi um það eru sveitaferðir, jólaföndur og 

sumarskemmtun. Uppákomur sem þessar styðja við og stykja tengsl foreldra og 

skóla. Með því að taka þátt í foreldraráði eða foreldrafélagi hafa foreldrar tækifæri 

til að hafa áhrif á starfið sem fer fram í leikskólanum. Það getur líka gefið þeim 

betri innsýn á starfið sem fer þar fram. 

7.3 Skráningar 

Í þessum kafla verur fjallað um leiðir til að koma upplýsingum til foreldra. Ein þeirra 

leiða sem er notuð sérstaklega í leikskólum sem starfa eftir stefnu Reggio Emilio 

eru skráningar. Skráningar eru mikilvægur þáttur fyrir gott foreldrasamstarf. Þar fer 

fram mat á námi, þroska og velferð barnsins. Upplýsingum er safnað um barnið og 

koma þá í ljós áhugasvið þess auk þess að geta þeirra og skilningur verður 

augljósari. Upplýsingarnar sem safnast saman eru síðan notaðar til þess að styðja 

við nám og velferð barnsins auk þess skipulagningar á leikskólastarfinu í samstarfi 

við foreldra. Þegar fylgst er með námi og þroska barns er áhersla lögð á sjö þætti 

hjá því. Þessir þættir eru alhliða þroski, sjálfstæði, áhugasvið, þátttaka í leik bæði 

úti og inni, félagsfærni og samkennd, frumkvæði og sköpunarkraftur og að lokum 
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er áhersla lögð á tjáningu og samskipti (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Hægt er að 

notast við fjölbreyttar leiðir til þess að skrá niður og fá sem víðtækastar 

upplýsingar um barnið sjálft. Það er hægt að styðjast við ljósmyndir, hljóðupptökur, 

myndbönd, teikningar og skrifa niður það sem barnið hefur að segja. Það er 

mikilvægt að skráningarnar endurspegli það sem barnið er að gera (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012). Markmið skráninga er að auka skilning allra sem koma að 

umönnun barns á þroska þess námi og líðan. Skráningarnar eiga að vera 

einstaklingsmiðaðar þar sem börn sýna þekkingu og getu á ólíkan hátt. Með góðu 

samstarfi þá er hægt að efla sjálfstraust og sjálfsmynd barns (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). 

7.4 Aðrar leiðir 

Það er hægt að fara margar fjölbreyttar leiðir til þess að stuðla að góðu 

foreldrasamstarfi. Mikilvægt er að heimasíða leikskólans sé virk þannig að 

foreldrar geti lesið um það sem er að gerast í leikskólanum. Þá nota margir 

leikskólar þá leið að vera með myndir á heimasíðum sínum. Myndirnar geta veitt 

foreldrum innsýn í það sem á sér stað hjá barninu inni á leikskólanum. 

Upplýsingartöflur í anddyri leikskólans hafa einnig reynst góð leið því þar koma 

fram upplýsingar um hvern dag. Þær minna foreldra einnig oft á komandi viðburði 

sem gætu gleymst. Símtöl eru einnig mikilvæg samskiptaleið þar sem foreldrar 

tilkynna um veikindi eða frí barna sinna eins ef þeir þurfa að koma skilaboðum 

hratt til leikskólans. Það sama á við leikskólann, starfsfólk hringir ef eitthvað kemur 

uppá eða ef þeim vantar upplýsingar sem geta ekki beðið þar til barnið er sótt 

(Reykjavíkurborg, e.d.b). 

 Tölvupóstsamskipti milli foreldra og leikskóla hafa einnig verið að festa sig í 

sessi. Þetta er góð aðferð en gæti verið varasöm. Í tölvupóstsamskiptum þá er 

auðvelt að misskilja það sem skrifað er, fólk áttar sig jafnvel ekki að um gamanmál 

sé að ræða og misskilur póstinn vegna þess að það vantar öll andlitsviðbrögð frá 

viðkomandi sem myndi fylgja ef um samræður milli tveggja einstaklinga væru 

(Rodd, 2013, bls 98.). 
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8 Helstu hindranir fyrir samstarfi 
Hindranir í samstarfi geta verið margvíslegar og komið bæði frá kennurum og 

foreldrum. Ástæður sem nefndar hafa verið eru meðal annars að foreldrar og 

kennarar séu með fordóma í garð hvers annars, það verður misskilningur á milli 

þeirra og staðalmyndir sem þeir hafa hver af öðrum gefa ranga mynd. 

Misskilningur getur komið upp, meðal annars vegna tungumálaörðuleika. 

Fordómar geta komið vegna þekkingaleysis. Það eru fleiri þættir sem geta hindra 

samstarfið eins og ótti foreldra og kennara við að mistakast eða vera gagnrýndir 

(Elín Thorarensen, 1998). 

 Ágreiningur getur stundum myndast á milli foreldra og kennara. Það gæti 

verið vegna þess að samkvæmt lögum þá bera foreldrar alla ábyrgð á uppeldi 

barna sinna og hlutverk kennara er að styðja við það. Það getur valdið óöryggi hjá 

kennurnum varðandi hvert þeirra raunverulega hlutverk sé því starf þeirra byggist 

á trausti foreldrana. Þetta óöryggi beggja aðila getur valdið vandamálum þar sem 

báðir aðilar eiga það til að fresta því að ræða málin við hvorn annan fyrr en 

vandamálin eru kominn upp og því reynist oft erfiðara að finna lausn. Til þess að 

koma í veg fyrir þessa árekstra þá er að gott að koma á jafnræði á milli foreldra og 

kennara og hafa samskiptin frjálsleg og óþvinguð. Þannig byggja báðir aðilar upp 

traust sín á milli og skilja viðhorf hvors annars og í sameiningu er hægt að finna 

lausn á vandamálum sem upp geta komið (Shah, 2001). Lykillinn að góðum og 

gagnkvæmum samskiptum er því að mætast á miðri leið og bera virðingu fyrir 

skoðunum hvors annars. 

Neikvætt viðhorf foreldra getur verið hindrun á samstarfinu. Ef foreldri hefur 

átt erfiða skólagöngu og þær minningar geta valdið neikvæðni gagnvart skóla 

barnsins þá getur það smitast yfir á barnið sem verður neikvætt út í skólann líka 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010). Þessi neikvæðni getur valdið áhugaleysi hjá 

foreldrum og þeir vilja þá ekki taka þátt í samstarfinu. Komið hefur fram í rannsókn 

að 51% leikskólakennar telja áhugaleysi foreldra stóra hindrun á samstarf (Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 
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Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2009) 

upplifðu leikskólakennarar áhugaleysi foreldra gagnvart starfinu. Einn sagði meðal 

annars: „Þeir (foreldrar), eru ótrúlega margir, sem líta á leikskólann sem 

geymslustað og eru ekkert að pæla í starfinu sem fram fer“. Það er ekki gott fyrir 

starfsmenn leikskóla að finna fyrir áhugaleysi foreldra. Þá þurfa starfsmenn 

leikskólans að spyrja sig hvernig þeir geti nálgast þá foreldra. Er það tímaskortur 

hjá foreldri að geta ekki stoppað og spjallað eða komið á viðburði í leikskólanum. 

Með því að kynnast foreldrum þá fá starfsmenn leikskólans betri skilning á högum 

þeirra. Með meiri skilning batnar samstarfið. 

Rannsóknir hafa sýnt að samskipti milli foreldra og kennara eru mest þegar 

verið er að sækja og koma með börnin eins og fram hefur komið. Þetta getur 

valdið því að foreldrar og leikskólakennarar eigi erfitt með að fá/finna tíma sem 

báðum hentar fyrir óformleg samskipti. Þá þurfa allir aðilar að vera tilbúnar að 

grípa þau tækifæri sem gefast fyrir spjall. 

Þrátt fyrir allt sem getur valdið hindrun í samstarfinu, þá virðist samstarf 

ganga vel miðað við rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á Íslandi. Í könnun sem 

leikskólasvið Reykjavíkurborgar gerði 2009 þá kom í ljós að 93,8% foreldra voru 

ánægð með dagleg samskipti við leikskólann. 87,7% foreldra töldu sig eiga auðvelt 

með að nálgast deildarstjórann (Reykjavíkurborg, 2009). Út frá þessu má draga þá 

niðurstöðu að þrátt fyrir allt sem getur hindrað starfið þá séu allir að vilja gerðir að 

vinna vel að samstarfinu. Það virðist hafa tekist vel til með foreldrasamstarf hvað 

leikskóla í Reykjavík varðar þar sem foreldrar eru sáttir með samstarfið. 

. 
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9 Upplýsingar á heimasíðum leikskólanna 

Til þess að athuga hvernig foreldrasamstarf birtist í leikskólum var ákveðið að 

skoða heimasíður leikskóla. Það voru valdir 10 leikskólar og var efni á heimasíðum 

þeirra skoðað og greint. Skólarnir voru handahófsvaldir af heimasíðu 

Reykjavíkurborgar. Teknir voru skólar úr öllum hverfum borgarinnar nema einu, 

Kjalarnesi. Heimasíðurnar voru skoðaðar í mars 2015 og var leitast eftir að finna 

allar þær upplýsingar sem snúa að foreldrasamstarfi. Það var skoðað hvort þessar 

upplýsingar væru beint á síðunni eða hvort þær kæmu fram í starfsáætlun 

leikskólans. Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er víst að fullt samræmi sé á milli 

þess sem stendur á heimsíðuog þess sem er gert á leikskólanum. 

        Uppsetning og skipulag heimasíðnanna var með svipuðu móti hjá öllum 

leikskólunum. Magn upplýsinga var mismunandi mikið og í sumum tilfellum var 

mjög lítið af upplýsingum. Allir leikskólarnir voru með starfsáætlanir sýnilegar en 

þær voru ekki allar nýjar og tengill á starfsáætlun eins leikskólans virkaði ekki. 

Reynt var að finna út eðli foreldrasamstarfsins, hvort það væri formlegt eða 

óformlegt út frá upplýsingum á heimasíðunni auk þess sem aðlögunarform voru 

könnuð. 

 Á heimasíðum allra leikskólanna var að finna upplýsingar um foreldrafélög 

leikskólanna. Þar af voru átta af þeim einnig með upplýsingar um foreldraráð. Það 

kom okkur mikið á óvart að þetta væru helstu upplýsingarnar sem var að finna um 

foreldrastarf á heimasíðum leikskólanna. Það vakti athygli okkar að í sex af tíu 

leikskólum væri greint frá að skólinn notaði þátttökuaðlögun. Við töldum að sú tala 

væri hærri því eins og fram hefur komið hér að framan þá er hefðbundin aðlögun á 

undanhaldi vegna tilkomu þátttökuaðlögunar.  

 Allir leikskólarnir voru með starfsáætlun á heimasíðu sinni. Fram kemur í 

lögum um leikskóla (90/2008) að í hverjum leikskóla skuli vera gerð starfsáætlun 

árlega sem er síðan lögð fyrir foreldraráð til umsagnar. Í starfsáætlun á að gera 

grein fyrir nokkrum þáttum eins og t.d. matsaðferðum leikskólans, áherslum í 

starfinu, starfsþróunaráætlun leikskólans og einnig upplýsingum um foreldraráð, 

fundi og viðtöl (Reykjavíkurborg, e.d.a). Einn af leikskólunum var einungis með 
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hálf útfyllta starfsáætlun og vantaði þar allar upplýsingar sem sneru að 

foreldrasamstarfinu. 

 Þrír leikskólar voru með sérstaka foreldrahandbók á heimasíðu sinni auk 

þess sem einn leikskóli var með upplýsingar um foreldrasamstarf. Fleiri leikskólar 

mættu taka þessa leikskóla til fyrirmyndar því í handbókunum koma fram allar 

helstu upplýsingar sem foreldrar þurfa að hafa varðandi dvöl barna sinna í 

leikskólanum. Sem dæmi má nefna eru form aðlögunar og skipulag hennar. Í 

handbókunum er einnig sagt frá mikilvægi foreldrasamstarfs. Dæmi um þetta er að 

finna í Foreldrahandbók Geislabaugs (2009) og þar segir :  

Mikilvægt er að góð samvinna takist strax í byrjun milli foreldra barnsins og 
starfsfólks þar sem gagnkvæm samvinna og trúnaður þeirra á milli er þess að 
barninu líði vel. Daglegar upplýsingar um barnið heima og í leikskólanum eru 
nauðsynlegar því oft geta lítil atvik í lífi barnsins valdið breytingum á hegðun 
þess.  

Það er því hægt að segja að það sé gott að hafa sérstaka handbók sem kynnir 

foreldrum fyrir mikilvægi foreldrasamstarf og veitir foreldrum upplýsingar um reglur 

og venjur í viðkomandi leiksóla og gerir þeim grein fyrir mikilvægi 

foreldrasamstarfs.  
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10 Samantekt og ályktanir  

Samstarf leikskóla og heimilis er bundið í lögum eins og hefur komið fram. Þó 

getur hver leikskóli farið sína leið í að byggja það upp. Leikskólar sem starfa eftir 

sömu stefnu fara oftast sömu leið í samstarfinu. Það virðist almennt vera ánægja 

hér á landi með samstarf skóla og heimilis. Það er þó alltaf hægt að skoða starfið 

og taka við ábendingum frá foreldrum. Því starfið er í stöðugri þróun og þarf að 

finna nýjar leiðir til að bæta samstarfið.  

Til að byggja upp gott samstarf þarf að vera til staðar traust á milli alla aðila, 

barna, foreldra og starfsfólk leikskólans. Þegar börn byrja á leikskóla og fara í 

aðlögun þá er tækifæri til að kynna starfið fyrir foreldrum og vekja áhuga þeirra á 

því. Þátttökuaðlögun er að verða sífellt vinsælli hér á landi og hún gefur góð 

tækifæri til samstarfs. Þá eyða foreldrar nokkrum dögum með barni sínu á 

leikskólanum og kynnast starfsfólki og starfinu þar.  

Þá gefst tækifæri til að auka samstarfið með foreldrafélögum og 

foreldraráðum. Þá eru foreldrar þáttakendur í starfi leikskólans. Ef foreldrar sýna 

ánægju sína með starfið og eru jákvæðir með allt sem er í gangi þar þá smitast 

það yfir til barnanna. Starfsfólk leikskóla og foreldrar hafa sama markmið sem er 

að börnunum líði vel á leikskólanum og ef þau vinna saman að því markmiðið þá 

ætti samstarfið að vera gott. 

Eins og fræðimenn benda á og rannsóknir sýna þá er foreldrasamstarf 

mikilvægt upp á félags- og námsfærni barna. Foreldrar leita til leikskólakennara til 

að fá ráð við uppeldi barna sinni og hvaða leiðir eru til að auka félags- og 

námsfærni þeirra. Leikskólakennarar upplifa sig sem ráðgjafa fyrir foreldra. Þá 

nota foreldrar tækifæri í óformlegu spjalli að fá upplýsingar um barnið sitt.  

Það eru margar leiðir sem kennarar geta notað til að nálgast foreldra og 

auka samstarfið. Við teljum að það sé ekki til ein rétt leið en samskiptin þurfa að 

vera regluleg. Sumir leikskólar eru með töflu þar sem þeir setja allar upplýsingar 

inn svo foreldrar geti lesið þær. Aðrir senda fréttabréf í tölvupósti einu sinni í viku. 

Misjafnt er hvað virkar og það veltur örugglega á foreldrum og hvað þeir eru 

áhugasamir. Við gerum okkur líka grein fyrir að oft er undirmannað á leikskólum og 
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það gefst lítill tími í undirbúning. Þeir leikskólakennarar sem lenda í því að geta 

ekki sinnt öllu sem þeir vilja sinna skilja oft eftir þennan samskiptahluta, þeir láta 

það sem snýr beint að börnunum ganga fyrir.  

Meginniðurstöður ritgerðarinnar eru að traust er lykillinn að farsælu foreldra- 

samstarfi. Ef tekst að skapa traust á milli foreldra, barna, og starfsfólks 

leikskólanna þá njóta allir aðilar góðs af. Foreldrar og kennar geta báðir fundið sér 

leiðir til þess að stuðla að góðu foreldrasamstarfi. Það er ekki til nein ein rétt leið 

að takmarkinu heldur þurfa allir að finna leið sem hentar báðum aðilum og vinna 

að í sameiningu. Það þarf að tryggja að nota sem fjölbreytastar leiðir til að koma 

upplýsingum á framfæri svo sem flestir fái þær. Með góðri samvinnu og jákvæðu 

viðhorfi vinna allir betur saman.   
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