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Ágrip 

Í greinargerð þessari verður fjallað um mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og 

hvaða áhrif samstarfið hefur á börn, foreldra og kennara. Verður ljósi varpað á 

hvert hlutverk foreldra og kennara er í samstarfi og hvaða ávinning þeir hljóta af 

samstarfinu. Dregið verður fram mikilvægi þess að tengja þessa tvo heima 

barnsins, þ.e.a.s. heimilið og skólann. Tilgangurinn með verkefninu er sá að vekja 

leikskólakennara til umhugsunar um mikilvægi þess að hafa gott samstarf milli 

heimilis og leikskóla, því gott samstarf er lykilatriði í velferð barna bæði í leik-og 

grunnskóla.  

Með samstarfi heimilis og skóla er átt við að kennarar og foreldrar vinni saman að 

sameiginlegum markmiðum í uppeldi, umönnun og námi barna. Góð samskipti 

milli heimilis og skóla eru talin forsenda fyrir hágæða umönnun og menntun 

ungra barna.  

Greinargerðinni fylgir einnig handbók sem ætluð er leikskólakennurum. Í henni er 

að finna hugmyndir að leiðum sem þeir geta farið í samstarfi.  
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1. Inngangur  

Í nútímasamfélagi þar sem hraðinn er mikill megum við ekki gleyma hversu 

mikilvægt er að hlúa að börnum landsins. Fjölskyldur og skólar verða að beita sér 

fyrir því að samstarf milli þeirra haldist stöðugt þrátt fyrir ört vaxandi tímaleysi. Í 

þessu verkefni verður varpað ljósi á mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og 

nauðsyn þess að foreldrar og kennarar vinni saman að sameiginlegum markmiðum 

í uppeldi og námi barna. Kveikjan að verkefninu varð þegar það barst til tals 

hversu tilbúnar við værum að fara út í leikskóla að vinna í samstarfi við foreldra. 

Við vildum vita meira um samstarfið og undirbúa okkur fyrir vinnu með 

foreldrum að sameiginlegum markmiðum í uppeldi og menntun barna. Ákváðum 

við að útbúa handbók sem ætluð er leikskólakennurum með hugmyndum að 

leiðum til þess að skapa gott foreldra-samstarf. Markmið verkefnisins er að 

upplýsa kennara um mikilvægi góðra samskipta milli heimilis og skóla og setja 

fram hugmyndir um leiðir í samstarfinu jafnframt að hvetja kennara til að vinna 

með foreldrum að sameiginlegum markmiðum sem henta hverju og einu barni.  

Foreldrar og kennarar þjóna mikilvægu hlutverki í menntun barna hvort 

sem um ræðir börn á leik- eða grunnskólaaldri. Vistunartími barna á leikskólum er 

sífellt að lengjast og er því mikilvægt að heimilið og leikskólinn séu í góðu 

samstarfi, til að fá heildarmynd af námi og þroska barnsins og tengja saman 

heimilið og leikskólann. Foreldrar og kennarar verða að vinna saman til þess að 

skólaganga barna verði sem árangursríkust. Til að samstarf á milli þessara aðila 

verði farsælt þarf að ríkja gagnkvæmt traust og virðing. Með góðum samskiptum 

kennara og foreldra gengur skólaganga barna betur. Samstarf heimilis og leikskóla 

er mikilvægt fyrir alla aðila sem koma að menntun barna. Mikilvægt er að vinna 

saman að sameiginlegum markmiðum því ekki er það auðunnið starf að mennta 

börn og finna leiðir sem henta hverju og einu barni. Margir fræðimenn telja 

samstarf mikilvæga leið til þess að upplýsa foreldra og kennara um barnið og 

hvað sé því fyrir bestu. Með samstarfinu fær barnið þá menntun sem hentar því og 

þá ummönnun sem við á.  

Þær spurningar sem við viljum leita svara við eru:  

 Hver er ávinningurinn af samstarfi heimilis og leikskóla fyrir börn, 

foreldra og kennara?  

 Hvaða leiðir eru mögulegar í samstarfinu?  
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2. Samstarf heimilis og skóla  

Uppeldi og menntun æskunnar eru meðal þeirra verkefna sem eru mikilvæg í 

hverju samfélagi. Víð sýn á menntamál, sýn sem tekur mið af sögulegu og 

félagslegu samhengi milli þjóðfélagsbreytinga og breytts hlutverks skóla er 

mikilvæg (Edelstein, 2008:7). Margt hefur breyst í gegnum tíðina þegar kemur að 

samstarfi við foreldra. Gyða Sigvaldadóttir fyrrum leikskólastjóri var 

brautryðjandi í foreldrasamstarfi hér á landi en hún kom á foreldrafundum á 

Brákarborg um árið 1963. Á starfsárum Gyðu lagði hún mikið upp úr því að 

komast í gott samband við foreldra og að samskiptin væru jákvæð (Arna H. 

Jónsdóttir, 2004: 58-61). Í dag er samstarf við foreldra hluti af leikskólastarfinu og 

eru foreldrafundir orðnir hefðbundin leið til að ná til foreldra ásamt ýmsum öðrum 

leiðum.  

 Ýmsir fræðimenn telja samstarf milli heimilis og leikskóla mikilvægt og 

hafa alþjóðlegar rannsóknir sýnt að gott samstarf stuðli að umtalsverðum árangri í 

starfi leikskóla, er talið að góð samskipti milli heimilis og leikskóla séu forsenda 

fyrir hágæða ummönnun og menntun ungra barna (Hughes og McNaughton, 

2001; Jinnah og Walters, 2008). Joyce L. Epstein er einn af þeim fræðimönnum 

sem hefur fjallað um áhrif samstarfs heimilis og skóla og hefur hún unnið með 

kennurum, foreldrum og skólayfirvöldum og rannsakað samstarf milli þessara 

aðila. Telur hún að barnið sjálft eigi að vera í fyrirrúmi þegar kemur að samstarfi 

heimilis og skóla, einnig líðan barnsins, þroski þess og nám. Telur hún að ef 

fjölskyldan standi saman og sameinist um markmið og leiðir í námi barnsins séu 

meiri líkur á því að barninu líði vel og vegni vel í skóla og síðar á lífsleiðinni 

(Epstein, 2001: xvi, 403). Einnig hefur Margy Whalley og leikskólinn Pen Green í 

Corby á Englandi vakið mikla athygli síðustu ár fyrir vandað leikskólastarf sem 

byggir á góðu samstarfi við fjölskyldur (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:680). Sú hugmyndafræði sem stuðst er við í Pen Green er að í 

öllum samfélögum eigi að vera stofnun sem þjónar börnum 5 ára og yngri og 

fjölskyldum þeirra. Þjónustan á að koma til móts við þarfir barna en einnig styðja 

við fjölskyldur í samfélaginu (Pen Green, 2010).  

 Mikilvægt er að umhyggja og gott uppeldi komi bæði frá heimili og 

leikskóla og að allir aðilar sem koma að uppeldi og menntun barna geti sinnt sínu 

starfi vel og að gagnkvæm virðing ríki á milli þeirra. Það skiptir máli að samstarf 
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heimilis og leikskóla gangi greiðlega fyrir sig, allir aðilar eigi auðvelt með 

samskipti sín á milli og geri sér far um að skilja starf og hlutverk hvers annars 

(Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998:36-37). Gagnkvæmt traust og virðing á milli 

foreldra og kennara er grundvöllur að góðu samstarfi. Þegar þessir aðilar meta 

styrkleika og takmarkanir hvers annars myndast traust og virðing sem getur 

hjálpað til við að auka árangur barna í námi. Þessi orð, virðing og traust, er ekki 

hægt að setja í lög eða setja sem skilmála en þau þurfa engu að síður að spila 

stóran þátt í samstarfi kennara og foreldra (Epstein, 2001:590).  

Hver fjölskylda er einstök, fjölskyldan er kjarninn í tilveru barnsins og búa 

foreldrar yfir vitneskju um getu, hæfileika og þarfir þess (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2006:18). Kennari þarf því að vinna náið með fjölskyldunni til að skilja betur 

heim barnanna og geta stutt við nám þeirra. Lars Dencik hefur sett fram hugtakið 

félagssvæði (e. sociotop) og á þá við að heimilið sé eitt félagssvæði og skólinn, 

eða aðrar stofnanir sem barnið tengist, annað. Innan þessara svæða eru ólíkar 

áherslur og kröfur sem barnið mótast af. Innan heimilisins eru það foreldrarnir 

sem eru helstu mótunaraðilarnir en í skólanum eru það kennararnir og önnur börn. 

Hann leggur áherslu á samskipti og tengsl þeirra svæða sem barnið elst upp í, í 

þessu tilviki heimilið og leikskólinn, því að það sem gerist á öðru svæðinu hefur 

áhrif á hitt. Til þess að skilja heim barna þurfum við að skoða þessa báða heima 

og tengsl þeirra (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007:679). 

Samstarf foreldra og kennara byggist á því að þessir aðilar virði hlutverk hvers 

annars og átti sig á að mikilvægt sé að sameina þessa tvo heima barnsins. Nú til 

dags er dvalartími barna á leikskólum langur og mörg börn dvelja allt upp í 9 tíma 

á dag í umsjá leikskólakennara. Leikskólakennarar eyða því miklum tíma með 

barninu og geyma ýmsar upplýsingar um barnið sem gott er fyrir foreldra að vita. 

Einnig er margt sem gerist heima sem foreldrar einir hafa þekkingu á og er því 

mikilvægt að leikskólakennari fái þær upplýsingar. Með góðri samvinnu og trausti 

geta leikskólakennarar og foreldrar unnið saman við að sameina tvo heima 

barnsins og þarf samstarfið að vera samfellt, fjölbreytt, hafa tilgang og vera í 

samræmi við aldur og þroska barnanna (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006:16; Olsen 

og Fuller, 2008:145). 
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2.1. Að greina ábyrgð  

Epstein bendir á þrjú mismunandi sjónarhorn til að greina ábyrgð og efla tengsl 

milli heimilis og skóla. Þessi sjónarhorn eru: Aðgreind ábyrgð, sameiginleg 

ábyrgð og raðbundin ábyrgð. Með aðgreindri ábyrgð er átt við að grundvallar 

munur sé á hlutverki fjölskyldunnar annarsvegar og skólans hinsvegar. Kennarar 

og foreldrar hafa mismunandi markmið og væntingar í vinnu með börnum. Í 

sameiginlegri ábyrgð er lögð áhersla á samvinnu, samræmingu og virðingu allra 

aðila og einnig er hvatt til samskipta. Með þessari ábyrgð er talið að kennarar og 

foreldrar hafi svipuð almenn markmið fyrir börnin sem auðvelt er að ná með 

samvinnu. Með raðbundinni ábyrgð er átt við að munur sé á framlagi kennara og 

foreldra til menntunar og þroska barna eftir aldri, þ.e.a.s. að foreldrar beri ábyrgð 

á uppeldis- og menntunarhlutverki barna sinna á fyrstu árum þess og undirbúi þau 

fyrir nám í leik- og grunnskóla. Við 4-5 ára aldur fer ábyrgðin á menntun að 

færast meira yfir á kennarann (Epstein, 2001:22-23). En þrátt fyrir það eru 

foreldrar fyrst og fremst ábyrgðarmenn á uppeldi og menntun barna sinna.  

Samstarf í íslenskum leikskólum hefur farið frá aðgreindri ábyrgð yfir í 

sameiginlega ábyrgð foreldra og leikskólakennara, þ.e.a.s. að leikskólar og 

heimili eru farin að vinna saman að sameiginlegum markmiðum fyrir börnin 

frekar en að vinna með ólík markmið. Þessi þróun er afar mikilvæg í samfélaginu, 

eins og Dencik nefnir og er talað um hér að framan þá hafa þessir tveir heimar 

áhrif hvor á annan. Þess vegna er mikilvægt að leikskólakennarar og foreldrar 

vinni náið saman og að sameiginlegum markmiðum fyrir barnið. Epstein telur að 

ef fjölskyldan stendur saman og sameinast um markmið og leiðir í námi barnsins 

séu meiri líkur á því að barninu líði vel og vegni vel, bæði í skóla og síðar á 

lífsleiðinni (Epstein, 2001:403). Hér áður fyrr voru foreldrar lítið sem ekkert í 

samstarfi við leikskólann og vissu lítið um það sem börn þeirra voru að fást við 

þar. Eins og nefnt var hér að framan var Gyða Sigvaldadóttir brautryðjandi í 

samstarfi við foreldra og kom hún á fót hefðbundnum foreldraviðtölum. Margt 

hefur breyst síðan þá og nú er litið á foreldrasamstarf sem hluta af starfi 

leikskólans og að leikskólakennarar og foreldrar vinni saman að sameiginlegum 

markmiðum fyrir barnið. 
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2.2. Samstarfsáætlun  

Epstein hefur sett fram samstarfsáætlun sem ætluð er skólum, fjölskyldum og 

samfélaginu. Í þeirri áætlun eru samskiptaleiðum heimilis, skóla og þátttöku 

foreldra skipt í sex flokka. Fyrsti flokkurinn er uppeldi og er þar átt við að skólinn 

sé foreldrum til stuðnings í uppeldinu, þ.e.a.s. með daglegum samskiptum og að 

kennarar og foreldrar veiti mikilvægar upplýsingar um barnið.Leikskólinn getur 

veitt foreldrum stuðning með því að nota heimasíðu skólans og setja þar inn 

áhugaverðar greinar um uppeldi barna, benda á námskeið sem eru í boði og hafa 

tengla inn á helstu þætti sem snerta leikskólann, s.s. Aðalnámskrá leikskóla. 

Annar flokkurinn er samskipti er þar átt við að skólinn þurfi að skapa aðstæður 

sem styðja við nám barnsins, veita foreldrum upplýsingar og gefa þeim tækifæri á 

að deila upplýsingum um barnið. Góð leið til að gefa foreldrum og kennurum 

tækifæri til að deila upplýsingum eru tvíhliða samskipti (e. two-way 

communication) sem auka skilning og samvinnu. Foreldraviðtöl og fundir eru 

góður grundvöllur til að deila upplýsingum. Einnig er mikilvægt að nýta þau 

tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum. Þriðji flokkurinn er sjálfboðavinna 

en þar er talað um að foreldrar fái tækifæri til að verja tíma og deila hæfileikum til 

að styðja við leikskólann, t.d. að aðstoða við ýmsar uppákomur , vettvangsferðum, 

efnisöflun og viðhaldi. Hlutverk kennara er að hafa starfið sveigjanlegt svo 

foreldrar fái tækifæri til að bjóða fram aðstoð sína þegar við á. Fjórði flokkurinn 

er heimanám, með því er átt við að foreldrar öðlist þekkingu á fræðilegum verkum 

sem börnin eru að vinna í skólanum með því að aðstoða þau við heimanámið. Til 

þess að staðfæra heimanám að íslenskum leikskólum er hægt að líta svo á að ef 

foreldrar eru vel upplýstir getur það nám sem fram fer í leikskólanum haldið 

áfram heima. Ef haldið er áfram að vinna með viðfangsefnið heima tengjast tveir 

heimar barnsins, heimilið og leikskólinn, og lærir barnið meira um viðfangsefnið. 

Fimmti flokkurinn er ákvarðanataka þar er átt við að foreldrar taki þátt í 

ákvörðunum innan leikskólans sem snerta þeirra eigin börn og annarra, t.d. með 

setu í foreldraráði og foreldrafélagi (Epstein o.fl., 2002: 44-51). Samanber 11.gr. í 

lögum um leikskóla er hlutverk foreldrafélags það að fylgjast með framkvæmd 

skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans. Einnig hefur ráðið 

umsagnarrétt um meiriháttar breytingar innan skólans (Lög um leikskóla, nr 

90/2008). Sjötti og síðasti flokkurinn er tengsl við samfélagið, með því er átt við 
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það samstarf sem á sér stað við aðila utan skólans. Mikilvægt er að kynna fyrir 

foreldrum þau námskeið sem eru í boði og upplýsa þau um félags- og 

heilbrigðisþjónustu (Epstein o.fl., 2002: 63). Einnig er mikilvægt að kynna þá 

starfsemi sem fjölskyldum stendur til boða, t.d. bókasafn og sýningar sem ætlaðar 

eru börnum. Svipaða nálgun er einnig hægt að sjá í þeirri hugmyndafræði sem 

stuðst er við í Pen Green, en þar er ekki einungis boðið upp á þjónustu fyrir börn 

undir fimm ára aldri heldur einnig fyrir fjölskyldur þeirra. Foreldrum býðst að 

sækja ýmis námskeið og fróðleik um uppeldi og menntun barna í foreldramiðstöð 

Pen Green og þeim kynnt sú þjónusta sem í boði er í nánasta umhverfi þeirra (Pen 

Green, 2010; Whalley, 2006:42-43).  

3. Leikskólinn   

Samkvæmt lögum um leikskóla ber leikskólanum að annast uppeldi, umönnun og 

menntun barna á leikskólaaldri. Í 9. grein laganna kemur fram að foreldrar eiga að 

gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið samráð við leikskólann og 

starfsfólk hans og fylgjast vel með skólagöngu barna sinna, veita þær upplýsingar 

sem kunna að skipta máli fyrir skólastarf og velferð barnsins (Lög um leikskóla, 

nr.90/2008).  

Mikil nálægð er á leikskólum og auðvelt er að ná tali af deildarstjóra, 

leikskólakennara eða starfsmanni á deild barna. Þessi nálægð skapar gott tækifæri 

til samstarfs. Við megum ekki vanmeta þau augnablik sem við fáum í samskiptum 

við hvort annað þegar foreldrar koma með börn sín í leikskólann og við sem 

kennarar tökum á móti þeim. Fram kemur í viðhorfskönnun á vegum 

Reykjavíkurborgar að foreldrar eru almennt sammála um að auðvelt sé að ná tali 

af deildarstjóra ef það þarf að ræða mikilvæg mál. Einnig eru foreldrar sammála 

um að auðvelt sé að ræða við starfsfólk leikskólans um hvernig eigi að vinna í 

sameiningu að uppeldi og þroska barnsins (Reykjavíkurborg – leikskólasvið, 

2009:22-25).  

Erlendar rannsóknir benda til þess að samskipti foreldra og leikskóla-

kennara séu tíðust þegar foreldri kemur með barn sitt í leikskólann og sækir það. 

Endsley og Minish skoða samskipti kennara og foreldra í upphafi og lok dags. 

Niðurstöður þeirra voru að kennarar vilja frekar eiga samskipti við foreldra í 

upphafi dags en foreldrar í lok dags (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:681). Getur þessi munur verið vegna þess að foreldrar eru á leið 
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í vinnu þegar þeir koma með börn sín í leikskólann og leikskólakennarar ef til vill 

að fara úr vinnu þegar komið er að sækja börnin? Í rannsókn Bryndísar 

Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur um samstarf heimilis og leikskóla gefa 

þær til kynna að leikskólakennarar í stærstu sveitafélögum landsins séu ekki í 

fullu starfi og má þá leiða líkur að því að leikskólakennarar séu ekki til staðar 

fyrst á morgnana eða í lok dags (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:687). Ef sú aðstaða kemur upp að leikskólakennari á erfitt með að hitta 

foreldra vegna vinnutíma síns verður hann að reyna að finna leiðir til að sinna 

samstarfi við foreldra á annan hátt. Gott er að nota heimasíðu leikskólans til að 

setja inn upplýsingar sem foreldrum finnst gott að fá að vita í lok dags, t.d. hvað 

var gert yfir daginn, hvernig gekk og hvað var í matinn. Einnig er gott að hafa 

upplýsingar um hvernig börnin borðuðu og hvernig þau sváfu aðgengilegar fyrir 

foreldrana.  

Viðhorf þeirra sem koma að menntun og ummönnun barna skiptir máli. Ef 

kennarar hafa gott viðhorf til samstarfs við foreldra gengur þeim betur að 

skipuleggja samstarfið. Leikskólakennarinn þarf að gera sér grein fyrir því að 

foreldrar geta mismikið tekið þátt í starfi skólans og þýðir það ekki að þeir hafi 

ekki áhuga á samstarfi. Ef til vill henta þær leiðir ekki sem farnar eru í samstarfi 

við forelda eða af einhverjum ástæðum geta foreldrar ekki tekið þátt í viðburðum 

á vegum leikskólans. Leikskólakennarinn þarf að finna leiðir sem ná til flestra 

foreldra og kanna hvaða tími hentar foreldum, t.d.til að koma í foreldrakaffi. Í nær 

öllu samstarfi við foreldra er kennarinn sá aðili sem þarf að eiga frumkvæði að 

samstarfi og er sá aðili sem sér oftast um skipulagningu samstarfs. Þó getur 

leikskólakennari nýtt sér foreldraráð og foreldrafélag og virkjað gott samstarf 

innan leikskólans.  

3.1. Námskrár 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að markmið með samstarfi heimilis og 

leikskóla sé m.a. að veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans, þroska 

barnsins og stöðu þess. Leikskólakennurum ber að afla sér upplýsinga um 

aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra, stuðla að þátttöku þeirra í starfi og rækta 

samvinnu milli heimilis og leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:30). 

Skoðuðum við af handahófi námskrár í átta leikskólum á höfuðborgarsvæðinu í 

þeim tilgangi að kanna hvernig samstarfi við foreldra væri háttað í leikskólum og 
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sjá hvaða leiðir leikskólarnir eru að fara í samstarfi. Við komumst að því að 

leikskólarnir vinna eftir sömu markmiðum og sett eru fram í Aðalnámskrá 

leikskóla og fara hefðbundnar leiðir í samstarfi við foreldra. Við tókum saman það 

helsta sem fram kemur í námskránum og kom þar fram að leikskólanum ber að 

vinna með tvo heima barnsins, leikskóla og heimili, á jákvæðan og uppbyggilegan 

hátt og stuðla að góðri samvinnu og trausti milli foreldra og starfsfólks. Einnig er 

markmið leikskólans að veita foreldrum upplýsingar sem varða uppeldi barna 

þeirra og starfsemi leikskólans. Þær leiðir sem nefndar voru í námskránum eru 

dagleg samskipti, upplýsingar á upplýsingatöflum, heimasíða og fréttabréf 

leikskólans. Einnig hafa leikskólarnir svokallað foreldrakaffi, foreldrafundi, 

foreldraskemmtun og opin hús fyrir foreldrana (Leikskólinn Bakki, e.d.:15; 

Leikskólinn Grænatún, e.d.; Leikskólinn Kópasteinn, e.d.; Leikskólinn Núpur, 

e.d.; Leikskólinn Reynisholt, e.d.:16-17; Leikskólinn Rjúpnahæð, e.d.; 

Leikskólinn Sjónarhóll, e.d.:14-15; Leikskólinn Tjarnarborg, e.d.:15).  

Í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur sem gerð var 

meðal íslenskra leikskólakennara um viðhorf þeirra gagnvart samstarfi við 

foreldra, kom fram að leikskólakennarar voru almennt sammála um að daglegt 

spjall og foreldraviðtöl væru algengustu leiðirnar sem farnar eru í samstarfi. 

Leikskólakennarar sem vinna með eldri börnum, 3-6 ára, nefndu að foreldraviðtöl, 

almennar upplýsingar og kynning á starfi væru algengustu leiðirnar í samstarfi. 

Þeir sem vinna með yngri börnum nefndu að þeir ræddu frekar við foreldrana um 

barnið á jákvæðum nótum og virtu skoðanir foreldra. Leikskólakennarar voru 

einnig beðnir um að lýsa þátttöku foreldra í starfi og nefndu flestir að foreldrar 

kæmu á uppákomur í leikskólanum. Algengustu málefnin sem rædd eru við 

foreldra að mati leikskólakennara eru líðan barns, almennt um starfið, nám og 

þroski barnsins. Erfiðast fannst leikskólakennurum að ná til lokaðra og 

áhugalausra foreldra og ræða erfið mál. Þegar kennarar voru beðnir um að nefna 

helstu hindranir í samstarfi við foreldra nefndu þeir tíma- og áhugaleysi foreldra 

(Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007:683-686). 

Oft getur verið erfitt að sinna samstarfinu og getur það verið vegna 

þekkingarleysis á mikilvægi þess og skortur á leiðum sem mögulegar eru í 

samstarfi. Kennarar verða að vera duglegir að afla sér upplýsinga um hvernig best 

sé að stuðla að góðu samstarfi við foreldra og hvert þeirra hlutverk er. Upplýsa 

þarf foreldra um hvert hlutverk þeirra er og hversu mikilvægt það er að þeir veiti 
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kennurum upplýsingar um barnið sem skipta máli fyrir menntun og ummönnun 

þeirra.  

4. Hlutverk leikskólakennara og foreldra í samstarfi heimilis og 

leikskóla 

Kennarar og foreldrar spila stórt hlutverk í menntun barna og bera mikla ábyrgð á 

henni. Foreldrar bera þó alltaf meiri ábyrgð en kennarar og verða að sjá til þess að 

menntun barna þeirra sé góð og stöðug. Foreldrar verða að vera reiðubúnir að 

vinna með kennurum og kennarar verða að vera opnir fyrir því að læra meira um 

barnið frá foreldrum, þannig næst að vinna með börnunum á sem bestan og 

farsælastan hátt.  

Kennari þarf að starfa með fleiri en einum aðila. Þessir aðilar eru börnin, 

foreldrarnir, jafnvel bræður eða systur, samstarfsfélagar og annað fagfólk 

(MacNaughton, 2009:247-248). Fullan (2001) hefur þá skoðun að kennarar geti 

ekki séð um menntun barna og uppeldishlutverk einir. Spyr hann sig hvað þurfi til 

að virkja allt nærsamfélagið til að taka þátt í menntun barna. Talar hann um að 

foreldrar séu fyrst og fremst kennarar barna sinna og þeir viti hvað sé börnunum 

fyrir bestu. Foreldrar geyma upplýsingar um börn sín sem aðrir vita ekki og því er 

nauðsynlegt að foreldrar vinni með kennurum (Fullan, 2001:199). Með því að 

deila upplýsingum um barnið geta kennarar og foreldrar tengt saman tvo heima 

barnsins og fá þannig betri heildarmynd af þroska og námi barnsins, því það sem 

gerist á öðru svæðinu hefur áhrif á hitt (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:679). Bronfenbrenner hélt því fram að til þess að ná árangri og 

hafa áhrif á starfshætti leikskóla yrðu foreldrar barna og samfélagið að taka þátt, 

þannig að allir í nánasta umhverfi barnsins myndu hlúa að sameiginlegum 

markmiðum og vinna eftir sameiginlegri ábyrgð (Jinnah og Walters, 2008; 

Epstein, 2001:22). Í raun skiptir máli að allir aðilar sem koma að uppeldi og 

menntun barna vinni saman og þá má segja að það liggi mikill sannleikur í afríska 

málshættinum  „Það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ (Áslaug Brynjólfsdóttir, 

1998:15-16; Fullan, 2001:199).  

4.1. Hlutverk leikskólakennara  

Til að kennari geti stuðlað að velferð barnanna þarf hann að hafa ákveðin atriði í 

huga. Hann þarf að þróa traust og virðingu í samskiptum við börnin og fjölskyldur 

þeirra og þróa samband þar sem barninu líður vel og er öruggt. Kennarinn þarf að 
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ýta undir styrk barnanna og tilfinningar þeirra fyrir sjálfum sér og viðurkenna 

mismun milli barnanna, t.d. kyn, hæfni, menningu og stétt. Einnig er mikilvægt að 

skapa barninu nærandi umhverfi hvað varðar tíma, rými og efnivið og ýta undir 

vellíðan þess og ánægju (MacNaughton, 2009:248). Einnig verður hann að vera í 

góðu samstarfi við foreldra. Með því samstarfi öðlast kennarinn meiri þekkingu 

og skilning á lífi og aðstæðum hvers barns og veitir foreldrum öryggi (Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir , 2007:679). Samskipti kennara og foreldra 

þurfa að vera jöfn og hafa gott og jafnt flæði, þ.e.a.s. samskipti verða að vera 

gagnkvæm frá kennara til foreldra og frá foreldrum til kennara. Þurfa kennarar að 

sýna frumkvæði og láta foreldrum líða vel í samskiptum sínum við þá. Ef 

leikskólar vilja ná til foreldra verða þeir að skapa jákvætt félagslegt andrúmsloft 

og menningu í skólanum. Andrúmsloft skólans hefur áhrif á að hve miklu leyti 

foreldrar taka þátt í starfi skólans og námi barna sinna (Olsen og Fuller, 

2008:106,144). Viðhorf kennara til samstarfs og hvernig hann sér vinnu sína með 

foreldrum er góð undirstaða fyrir uppbyggileg og jákvæð samskipti milli aðila 

(MacNaughton, 2009:247-248). 

 Oft skortir leikskólakennara upplýsingar um hvernig best er að eiga í 

samskiptum við foreldra og geta þeir orðið kvíðnir og tregir til að tala við 

foreldra. Skýringin á þessu getur ef til vill verið sú að kennara skorti þjálfun í því 

hvernig samskiptum við heimilið sé best háttað og einnig að þeim vanti sérhæfða 

leiðsögn til þess að þróa jákvætt samband milli sín og foreldra (Knopf og Swick, 

2007:291; Hughes og MacNaughton, 2001). Í námi okkar við Háskóla Íslands 

höfum við lært að vera meðvitaðar um að þátttaka foreldra skiptir máli í námi 

barna. Einnig að aðstæður heima fyrir, menning og leikskólinn hafa áhrif á þroska 

og nám barnsins. Leikskólakennari þarf að vera opinn fyrir samskiptum við ólíka 

einstaklinga og vera tilbúinn að vinna með börnum og foreldrum þeirra. Hefur þó 

verið skortur á leiðsögn um hvernig foreldrasamstarfi sé best háttað. Ef 

leikskólakennarar væru betur undirbúnir í námi sínu til að eiga í samstarfi við 

foreldra og fengju þjálfun og upplýsingar um hvernig samstarfinu væri best háttað 

væru þeir ef til vill betur í stakk búnir til eiga í samstarfi við foreldra. 

4.1.1. Fjölbreytileiki og ólíkur bakgrunnur    

Rannsóknir benda til að samband sé á milli þess bakgrunns sem barnið hefur 

heima og gengi þess í skóla. Nauðsynlegt er að átta sig á því hvað er átt við með 
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bakgrunni barna hann felur í sér margvíslega þætti, s.s. stærð fjölskyldu, efnahag, 

spennu á heimilinu og aðbúnað. En einnig er átt við trúarskoðanir, siðfræðigildi 

og önnur viðhorf innan fjölskyldunnar, hvernig aðgengi að bókum, tölvum og 

sjónvarpi er á heimilinu (Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998:37). Leikskólakennari 

verður að gera sér grein fyrir fjölbreytileika barnahópsins sem hann vinnur með 

og taka tillit til bakgrunns barnanna. Með góðum skilningi á þessum þáttum getur 

hann betur unnið út frá hverju barni fyrir sig. Mikilvægt er að leikskólakennarinn 

skoði öll fjölskylduform og ekki má hann líta svo á að eitt form samstarfs virki 

fyrir allar fjölskyldur (Olesn og Fuller, 2008:145;Berger, 2004:102). 

Epstein talar um fjölskyldulegan skóla (e. family-like school) og með því á 

hún við að skólinn viðurkenni öll börn sem sjálfstæða einstaklinga og láti þeim 

líða vel. Fjölskyldulegur skóli tekur vel á móti öllum fjölskyldum og reynir að 

vinna með öllum hvort sem samstarfið gengur vel eða erfiðlega (Epstein, 

2001:405). Hefðbundin fjölskylda með móður og föður, ógiftir foreldrar, annað 

foreldrið fallið frá, einstæðir foreldrar, stjúpfjölskyldur og samkynhneigðir 

foreldrar, allt eru þetta fjölskyldugerðir sem kennarar þurfa að gera ráð fyrir í 

vinnu sinni með börnum og fjölskyldum þeirra (Berger, 2004:102). Epstein leggur 

til að samvinna við foreldra sem vinna úti, einstæða foreldra og feður sé skipulögð 

sérstaklega og upplýsingum sé aflað hvernig eigi að nálgast þessa foreldra því 

þessir foreldrar taka minni þátt í skólastarfinu (Epstein o.fl., 2002:11). Segja má 

að á Íslandi sé raunin sú að leikskólakennarar vinna með þessum hópum daglega 

en við megum ekki taka samstarfi við þessa hópa sem sjálfsögðum hlut heldur 

verðum við að vera meðvituð um að fjölskyldur barna eru ólíkar. Leikskóla-

kennari þarf að mæta þörfum hverrar fjölskyldu og ef til vill þurfa sumir leiðsögn 

en aðrir ekki. Þarf hann að vinna fagmannlega og byggja upp þýðingarmikil tengsl 

við börn og fjölskyldur þeirra. Kennari sem vinnur fagmannlega gerir sér grein 

fyrir því hvernig fagmaður hann vill vera og leitar leiða til að vinna með 

mismundi einstaklingum hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna 

(MacNaughton, 2009:252).  

Whalley lítur svo á að leikskólakennarar verði að skoða öll fjölskylduform 

og ekki má líta svo á að eitt form samstarfs virki fyrir allar fjölskyldur. Segir hún 

að mikilvægt sé að kynnast fjölskyldunum og skoða hvers konar samstarf hentar 

hverri og einni . Góð leið til þess að kynnast barninu og menningu þess er að hver 
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fjölskylda fái sinn tengilið innan leikskólans sem vinnur með fjölskyldunni og 

hefur velferð barnsins að leiðarljósi (Whalley, 2006:36-38). 

4.2. Hlutverk foreldra  

Hlutverk foreldra í uppeldi barna eru margvísleg þeir eiga að sjá um uppeldi 

þeirra, leiðbeina, leysa vandamál og móta. Foreldrar kenna börnum sínum viðmið 

og gildi samfélagsins í samræmi við sín eigin menningarlegu viðmið. Einnig er sú 

stóra ábyrgð að setja reglur og takmörk í höndum foreldra. Foreldrar eru fyrstu 

kennarar barna sinna, þess vegna er hlutverk þeirra í upphafi skólagöngu svo 

mikilvægt (Berger, 2004:99; Olsen og Fuller, 2008:90). Foreldrar búa yfir 

þekkingu um barnið sem kennari hefur ekki. Þess vegna gegnir fjölskyldan 

þýðingarmiklu hlutverki í skólagöngu barna og er mikilvægt að foreldrar séu 

virkir þátttakendur í námi þeirra (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2001:7; Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2006:11; Fullan 2001:199). 

 Fræðimenn sem fjallað hafa um þroska barna eru sammála um að 

samskipti milli heimilis og skóla séu mikilvæg. Lögð er áhersla á hversu mikil 

áhrif foreldrar hafa á þroska barna sinna og að góð tengsl milli foreldris og barns 

hafi gífurleg áhrif á fyrstu árum barnsins. Með góðum tengslum leggja foreldrar 

grunn að þeim þroska sem barnið öðlast síðar á lífsleiðinni, þessi tengsl hafa áhrif 

á uppvaxtarárin. Segja má að jákvætt samstarf kennara og foreldra er því 

nauðsynleg forsenda til að barninu vegni vel á skólaferli sínum (Áslaug 

Brynjólfsdóttir, 2001:8). Hlutverk foreldra í samstarfi við leikskólann er að veita 

leikskólanum almennar upplýsingar um hagi barnsins heima fyrir. Gagnlegar 

upplýsingar sem foreldrar geta veitt kennaranum um barnið eru, t.d. áhugamál 

barnsins, hvað barni mislíkar eða er hrætt við, nöfn fjölskyldumeðlima, 

fjölskyldugerð, viðburðir innan fjölskyldunnar sem gætu haft áhrif á barnið og 

aðrar mikilvægar upplýsingar, t.d. um heilsufar og þess háttar (Shimmin og 

White, 2006:35).  

Í samstarfi þarf að taka tillit til þess að sumum foreldrum líður ekki vel 

þegar þeir eiga í samskiptum við starfsmenn skóla. Ef til vill hafa þeir foreldrar átt 

erfiða skólagöngu og forðast skólann þar með talið að mæta á samkomur í 

skólanum (Berger, 2004:206). Kennarar verða því að finna leiðir til að nálgast 

þessa foreldra. Í leikskólum Pen Green taka foreldrar þátt í samstarfi við skólann á 

sínum eigin forsendum, ekki er hægt að neyða foreldra til samstarfs en reynt er að 
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mæta foreldrum á þeirra grundvelli og finna viðeigandi leiðir. Ef foreldrar hafa 

engan áhuga á að eiga í samstarfi verða leikskólakennarar að virða það og horfa á 

það hvað sé barninu fyrir bestu og nýta þau samskipti sem gefast við foreldra í 

daglegu starfi en halda áfram að reyna að finna leiðir sem henta (Whalley, 

2006:54).  

Mikilvægt er að íslenskir leikskólakennarar séu meðvitaðir um það að 

virkja foreldra í samstarfi því sumir foreldrar eru áhugasamir en vita ekki hvernig 

þeir eiga að koma að samstarfinu. Í íslenskum leikskólum hefur sú umræða oft 

komið upp að erfitt sé að fá foreldra til að koma í leikskólann og taka þátt í 

daglegu starfi. Einnig er oft talað um að það séu alltaf sömu foreldrarnir sem 

koma og það krefjist svo mikils undirbúnings af hálfu starfsfólks að fá foreldrana 

inn í leikskólann. Þessum hugsunarhætti þarf að breyta smátt og smátt, leikskóla-

kennarar þurfa að læra að vinna með þeim foreldrum sem hafa áhuga og finna 

leiðir til að ná sem flestum með. Foreldrar þurfa að vita að þeir séu alltaf 

velkomnir í leikskólann og læra að nýta sér að koma í heimsókn og stoppa við til 

að skoða starfið sem fram fer. Leiðir sem kennarar geta farið til að ná foreldrum 

inn í leikskólann eru, t.d. að bjóða upp á kaffi í upphafi eða lok dags, virkja börnin 

í að bjóða foreldrum að koma og skoða vinnu sína og hvetja foreldra til að taka sér 

tíma, þegar komið er með barnið eða það sótt, til þess að setjast niður með barninu 

inn á deild.   

4.2.1. Samstarf við feður  

Þegar við tölum um samstarf við heimilið er tilhneiging okkar að einbeita okkur 

að samstarfi við mæður. Á síðustu áratugum hefur athyglinni í meira mæli verið 

beint að feðrum og föðurímynd í menntun ungra barna. Rannsóknir hafa leitt til 

meðvitundar um hversu mikilvægt hlutverk feðra er í þroska barna sinna. Börn 

þeirra feðra sem eru virkir í uppeldi og menntun uppskera fjölmarga kosti, t.d. 

sýna þau betri árangur í skóla, halda frekar áfram í námi, sjálfstraust eykst, ná 

betra sambandi við jafningja, öðlast öruggari kynímynd og hafa sterkari 

tilfinninga- og vitsmunaþroska (Green, 2003; McBride o.fl., 2008:42). Fyrsta 

skrefið í því að ná feðrum, stjúpfeðrum, bræðrum, öfum og frændum inn í 

leikskólann er að skapa vingjarnlegt umhverfi fyrir þá (Green, 2003; Berger, 

2004:110). Whalley telur mikilvægt að unnið sé markvisst að því að virkja feður í 

samstarfi við leikskólann. Leggur hún áherslu á að áhugasvið feðranna sé skoðað 
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og leggur mikið upp úr því að feður fái að vita um þá viðburði sem eru í gangi í 

leikskólanum (Whalley, 2006: 51,86). Rannsóknir hafa einnig sýnt að ef foreldrar 

styðja hvort annað í uppeldinu blómstra börnin. Þau börn sem eiga í öruggu, 

hvetjandi og tilfinninganæmu sambandi við foreldra sína eru líklegri til þess að 

aðlagast betur heldur en þau börn sem eiga í ófullnægjandi sambandi við foreldra 

sína (Berger, 2004:109).  

 Leikskólakennarar mega ekki gleyma feðrum og einbeita sér eingöngu að 

því að koma nauðsynlegum upplýsingum til mæðra. Tryggja verður að 

upplýsingar komist til beggja foreldra hvort sem þeir séu í sambúð eða séu 

sitthvoru lagi. Því það er ekki síður mikilvægt að feður mæti í leikskólann og taki 

þátt í starfinu með börnum sínum. Epstein telur að samskipti við feður verði að 

skipuleggja sérstaklega, því þeir taki ósjálfrátt minni þátt í starfinu (Epstein o.fl., 

2002:11). Vel er hægt að fá feður til að aðstoða t.d. í útikennslu, aðstoða við að 

útvega efnivið sem hægt væri að nota í stórum verkefnum og viðhald á 

leikskólanum, s.s. mála og gætu börn og feður gert það í sameiningu. Á 

skemmtunum á vegum leikskólans væri hægt að hafa eitthvað sem tengdist þeirra 

áhugasviði og þeir jafnvel séð um að skipuleggja einhvern hluta. Einnig væri hægt 

að halda feðrafundi þar sem eingöngu feður kæmu til að kynnast starfinu og hittu 

þar aðra feður.   

5. Ávinningur samstarfs heimilis og leikskóla  

Rannsóknir hafa sýnt að samvinna heimilis og skóla hafi jákvæð áhrif á börn, 

foreldra og kennara. Þegar foreldrar eru í góðu samstarfi við kennara öðlast þeir 

meira öryggi í foreldrahlutverkinu og ákvörðunartöku og einnig þeir meiri 

þekkingu á þroska barna sinna. Rannsóknir sína að þátttaka foreldra hefur 

varanleg áhrif á bæði börnin og foreldra þeirra (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2009:199; Olsen og Fuller, 2008:129-130; Jinnah og Walters, 

2008). Með góðu foreldrasamstarfi aukast samskipti milli foreldra og barna auk 

þess verða foreldrar móttækilegri og næmari fyrir félags-, tilfinninga- og 

vitsmunaþroska barna sinna og námsárangur barnanna eykst og þá sérstaklega 

læsi (Olsen og Fuller, 2008:129-130; Hughes og MacNaughton, 2001; Jinnah og 

Walters, 2008; Fullan, 2001:198). Foreldrar sem vinna náið með skólanum fá 

meiri þekkingu á skólastarfinu og öðlast betri skilning á starfi kennara og tilgangi 

námskráarinnar. Með því vita foreldrar til hvers er ætlast af börnum þeirra og geta 
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því stutt barnið sitt betur í skólagöngunni og gert sér betur grein fyrir því hvaða 

menntun sé viðeigandi fyrir barnið (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2009:199; Olsen og Fuller, 2008:129-130; Hughes og 

MacNaughton, 2001; Jinnah og Walters, 2008). Með samstarfinu verða foreldrar 

öruggir samverkamenn kennara og líta þeir á kennarastarfið með jákvæðum 

augum (Knopf og Swick, 2007: 294). Þátttaka foreldra í námi ungra barna hefur 

ekki eingöngu áhrif á fyrstu skólaár barnsins heldur einnig síðar á lífsleiðinni. 

Samstarfið hefur áhrif á minna brottfall úr skóla og öðlast börnin meiri félagslega 

færni (Jinnah og Walters, 2008). 

Skólar og kennarar njóta einnig góðs af samstarfi við foreldra. Með 

samstarfi öðlast kennari meiri skilning á bakgrunni og lífi hvers og eins barns og 

skólinn fær meiri stuðning og virðingu frá samfélaginu. Einnig fá kennarar betri 

skilning á fjölbreytileika og læra að virða tíma og vinnu foreldra (Jóhanna 

Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2009:199; Olsen og Fuller, 2008:129-130).  

Börnin eru þó þau sem hagnast mest af þessu samstarfi. Rannsóknir sýna 

að börn sem eiga foreldra sem eru í góðu samstarfi við skólann standa sig betur í 

námi. Börn foreldra sem vinna með skólanum fá einnig þau skilaboð að skólinn sé 

mikilvægur og að menntun sé góð (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 

2009:199). Börn öðlast meira sjálfstraust, sjálfsaga og sýna meiri metnað og 

jákvæðni í garð skóla ef foreldrar þeirra hafa áhuga á skólagöngu þeirra, og leiðir 

jákvæðni af sér betri hegðun (Olsen og Fuller, 2008:129). Með samstarfi þróa 

börn betri samskipti sín á milli og við kennara (Hughes og MacNaughton, 2001; 

Jinnah og Walters, 2008). 

6. Samantekt  

Grunnurinn að samstarfi heimilis og leikskóla eru kennarar og foreldrar, er því 

mikilvægt að þessir aðilar vinni saman, sýni hlutverki hvers annars virðingu og 

geri sér far um að vinna saman að sameiginlegum markmiðum fyrir börnin með 

því næst að vinna á sem árangursríkastan hátt. Í umfjöllun okkar höfum við farið 

yfir hversu mikilvægt það er að tengja saman tvo heima barnsins til þess að 

foreldrar og kennarar fái heildarmynd af þroska og námi barnsins. Komumst við 

að því að hlutverk leikskólakennara er mikilvægt og þarf hann að vera jákvæður, 

opinn og tilbúin að vinna með foreldrum til þess að ná því markmiði að tengja 
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heimana saman. Ekki erum við að tengja saman heima barnsins til einskis heldur 

til þess að bæta umönnun, uppeldi og menntun ungra barna. Einnig til að vita hvað 

sé barninu fyrir bestu og hvað henti hverju og einu þeirra, skoða styrkleika og 

veikleika þeirra og fylgjast vel með þroska þeirra. Samstarf við foreldra er því 

mikilvægur hluti af skólastarfi hvort sem um ræðir leik– eða grunnskóla. Ályktum 

við að samstarf byggist á því að virðing og traust myndist á milli foreldra og 

kennara, einnig að kennari þurfi að vera opinn í samskiptum sínum við foreldra. 

Teljum við mikilvægt að samstarf byrji vel í upphafi skólagöngu barnsins því það 

er góður grunnur fyrir áframhaldandi samstarfi. Þótt kennarar og foreldrar spili 

stórt hlutverk í samstarfi heimilis og leikskóla eru það börnin sem eiga alltaf að 

vera í fyrirrúmi. Börnin hagnast mikið á því að foreldrar þeirra séu í samstarfi við 

kennara þeirra og er það hlutverk kennara að sjá til þess að góð samvinna náist. 

Sjáum við marga möguleika í samstarfi heimilis og skóla og teljum við að listinn 

af leiðum sem hægt er að nota sé ótæmandi. Þá skiptir máli með hvaða augum 

leikskólakennari lítur á samstarf við foreldra og hvað hann skilgreinir sem 

samstarf. Þær hefðbundnu leiðir sem farnar eru s.s. foreldraviðtöl, foreldrafundir 

og opin hús eru góðar og gildar leiðir. En einnig er hægt að fara óhefðbundnar 

leiðir, t.d. með feðrafundum, foreldraviku, fjölskylduspjöldum og sjálfboðavinnu 

foreldra. Engar takmarkanir eiga að vera á því að finna leiðir sem henta hverjum 

foreldrahóp fyrir sig. Verða kennarar að gera sér far um að vinna með foreldrum 

og nýta þann styrkleika sem foreldrar geta gefið til þess að þeir geti unnið á sem 

árangursríkastan hátt með barninu.  

7. Leiðir 

Þátttaka foreldra getur tekið á sig ýmsar myndir bæði innan sem utan leikskólans 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006:12). Skólinn, fjölskyldan og samfélagið verða að 

vinna saman að námi og þroska barna (Olsen og Fuller, 2008:128). Mikilvægt er 

að barnið sjálft sé í fyrirrúmi í samstarfi heimilis og skóla, líðan þess, þroski og 

nám (Epstein, 2001:403). Mikilvægt er að leikskólakennarar geri sér far um að ná 

til foreldra og auka þátttöku þeirra í leikskólastarfi, með því að mæta þeim þar 

sem þeir eru og meta þarfir þeirra. Þarf því leikskólakennari að skapa hentugar 

aðstæður til samskipta þannig að foreldrunum líði vel og séu afslappaðir. Einnig 

þarf skólinn að leggja sig fram við að kynnast foreldrunum einstaklingslega 
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(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006:19). Í leikskólum Pen Green er áhersla lögð á að 

kynnast hverri og einni fjölskyldu og finna hverskonar samstarf hentar henni 

(Whalley, 2006:36). Getur verið gott fyrir leikskólakennara að skoða hvern hóp 

foreldra fyrir sig, t.d. foreldrar með fyrsta barn eða foreldrar sem eru reyndir í 

foreldrahlutverkinu og fundið þannig hvaða leiðir henta hverju sinni. Getur 

samstarf foreldra og kennara tekið á sig ýmsar myndir og eru fáar takmarkanir 

þegar kemur að samstarfi heimilis og leikskóla. Mestu máli skiptir að vera 

hugmyndaríkur og jákvæður til að finna sem flestar leiðir. Viðhorf leikskóla-

kennara til samstarfs skiptir miklu máli því kennarinn er yfirleitt sá aðili sem 

hefur umsjón með samstarfi milli heimilis og leikskóla og þarf hann að hafa opinn 

hug til að ná sem bestum árangri í samstarfi við foreldra. Kennarar verða að passa 

sig á að nota ekki eingöngu einhliða samskipti (e. one-way communication) þar 

sem þeir koma upplýsingum til foreldra heldur þarf einnig að nota tvíhliða 

samskipti (e. two –way communication) þar sem foreldrar og kennarar deila 

upplýsingum sín á milli. 

Í leikskólum hér á landi hefur samstarf heimilis og leikskóla verið að 

breytast og alltaf eru leikskólar að finna nýjar leiðir til að vinna að samstarfi. Eins 

og sagt var hér að framan er hægt að fara margskonar leiðir til að tengja saman tvo 

heima barnsins, heimilið og skólann. Hér á eftir koma nokkur dæmi um 

skemmtilegar leiðir í samstarfi. 

Samskiptabækur er góður kostur sem leikskólakennarar og foreldrar geta 

notað til að koma helstu upplýsingum sem viðkoma námi og umönnun barna á 

framfæri og einnig svo kennarar geti verið í stöðugum samskiptum við foreldra 

(Knopf og Swick, 2008:422). Fjölskylduspjöld/albúm eru góð leið til að tengja 

fjölskyldu barnsins inn í skólann. Börnin fá myndir af fjölskyldu sinni frá 

foreldrum og koma með þær í leikskólann eða vinna spjöldin heim með foreldrum 

sínum. Hvert barn fær sitt spjald sem það getur skreytt af vild. Hjálpast kennarar, 

foreldrar og börn við að setja texta inn á spjöldin. Geta börnin þá sýnt kennurum, 

foreldrum og öðrum börnum fjölskyldu sína. Heimbókarlán geta einnig verið 

góður kostur til tengja leikskólann og heimilið saman og í leiðinni hvatt til 

bókalesturs heima fyrir. Einnig er það góð nýting á þeim bókakosti sem 

leikskólinn hefur að geyma. Til að láta foreldra vita að þeir séu velkomnir inn í 

leikskólann er hægt að vera með foreldraviku þar sem foreldrum er boðið að koma 

í heimsókn og fylgjast með starfi barnanna, t.d. hópastarfi, samverustund og taka 
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þátt í söngstund. Gætu börnin verið búin að undirbúa eitthvað sérstakt þá viku, t.d. 

æfa leikrit og fleiri viðburði sem foreldrar gætu komið og horft á eða tekið þátt í. Í 

framhaldi af því er hægt að hvetja foreldra til að kíkja inn þegar þeir geta. Einnig 

er hægt að bjóða foreldrum að koma með í vettvangsferðir á vegum leikskólans. 

Samstarf við foreldra getur einnig átt sér stað með ýmsum hefðbundnum leiðum, 

t.d. með foreldrafundum, viðtölum og opnu húsi. Einnig með skriflegum 

samskiptum, t.d. tölvupósti og fréttabréfum svo fátt eitt sé nefnt (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2006:25). 

8. Lokaorð 

Samstarf kennara og foreldra er stór þáttur í leikskólastarfi. Mikilvægt er að 

leikskólakennarar og foreldrar vinni saman að sameiginlegum markmiðum í 

uppeldi, umönnun og námi barna. Með sameiginlegum markmiðum og góðu 

samstarfi sín á milli fá leikskólakennarar og foreldrar heildarmynd af námi og 

þroska barnsins. Hlutverk leikskólakennara er mikilvægt þegar kemur að 

samskiptum heimilis og leikskóla. Hann þarf að þróa traust og virðingu í 

samskiptum sínum við börnin og fjölskyldur þeirra, einnig þarf 

leikskólakennarinn að sýna frumkvæði og stuðla að jákvæðum samskiptum.  

Til að svara þeim spurningum sem lagt var upp með í upphafi verkefnis 

um hvaða leiðir séu mögulegar í samstarfi er niðurstaða okkar sú að leikskóla-

kennarar verða að vera vakandi fyrir því að hafa samstarfið virkt og með 

fjölbreyttum leiðum. Kennari getur ekki gert ráð fyrir því að ein leið virki fyrir 

alla foreldra og því þarf hann að vera opinn fyrir því að finna leiðir sem henta. 

Fáar takmarkanir eru þegar kemur að því að finna leiðir í samskiptum heimilis og 

leikskóla, mestu skiptir að vera hugmyndaríkur og óhræddur við að prófa nýjar 

leiðir. Eins og sagt var hér að framan eru hefðbundnar samskiptaleiðir sem farnar 

eru í leikskólum í dag, t.d. foreldrafundir, foreldraviðtöl og opin hús. Þessar leiðir 

standa ávallt fyrir sínu og eru mikilvægar til þess að foreldrar og kennarar fái 

tækifæri til að ræða saman um barnið. Einnig er mikilvægt að fara óhefðbundnar 

leiðir í samstarfi með, t.d. sjálfboðavinnu foreldra þar sem foreldrar taka þátt í 

starfi leikskólans, fjölskylduspjöld þar sem börnin og fjölskyldur fá að taka þátt 

og feðrafundir þar sem eingöngu feður koma og kynnast starfi leikskólans. 
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Einnig vildum við skoða hver sé ávinningurinn af samstarfi heimilis og 

leikskóla fyrir börn, foreldra og kennara. Komumst við að því að í samstarfi 

heimilis og leikskóla eru það börnin sem hagnast mest. Þau börn sem eiga foreldra 

sem eru virkir í samskiptum við skólann standa sig betur í námi, börnin öðlast 

meira sjálfstraust, sjálfsaga, öruggari kynímynd og hafa sterkari tilfinninga- og 

vitsmuna þroska. Einnig sýna þau meiri metnað og jákvæðni gagnvart skólanum 

og þróa betri samskipti sín á milli og við kennara. Ávinningur kennara er sá að 

hann öðlast betri skilning á bakgrunni barnanna og fjölbreytileika barnahópsins og 

getur því betur unnið með hvert barn og fjölskyldu þess fyrir sig. Með góðu 

samstarfi lærir hann einnig að virða tíma og vinnu foreldra. Þegar kennarinn hefur 

öðlast skilning á aðstæðum og bakgrunni barnanna veitir það foreldrum öryggi. 

Foreldrarnir hagnast einnig á samstarfi við skólann, þeir öðlast meira öryggi í 

foreldrahlutverkinu og ákvarðanatöku og fá betri skilning á þroska barnsins. Þeir 

verða einnig næmari fyrir félags-, tilfinninga- og vitsmunaþroska barna sinna.  

Við teljum nauðsynlegt að leikskólakennarar og foreldrar vinni saman og 

séu meðvitaðir um hvaða hlutverki þeir gegna. Viljum við að leikskólakennarar 

séu óhræddir við að fara nýjar leiðir í samstarfi við foreldra og láti ekki bugast þó 

á móti blási heldur haldi áfram að vinna að samstarfi því samstarf er mikilvægur 

hluti af leikskólastarfi. 
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