
 

 

 

Samskipti heimila og skóla 

Þegar litið er til niðurstaðna rannsókna á áhrifum foreldra á nám og líðan barna þeirra í skólanum 

kemur í ljós að enginn einn einstakur þáttur hefur eins mikil áhrif á námsárangur og líðan nemenda 

(Desforges, 2002). Hattie (2009) telur að rekja megi 70% af námsárangri nemenda til þátta utan 

skólans, ekki síst til heimilanna. Áherslurnar á samstarfið eru augljósar í lögum um grunnskóla (2008) 

og aðalnámskrá grunnskóla (2011) en þar er litið á foreldra sem samstarfsmenn um hvert einstakt barn, 

nemendahópinn og skólann sem heild. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að mótaður sé skýr og 

skilvirkur farvegur fyrir samskipti foreldra og kennara þar sem velferð nemenda er höfð að leiðarljósi 

um leið og þess er gætt að samskiptin hafi ekki truflandi áhrif á nám og kennslu. Við gerð þessara 

samskiptareglna var stuðst við viðmið Skóla- og frístundasviðs um foreldrasamskipti: 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/vidmid_um_samstarf_foreldra_o

g_kennara.pdf 

Allir í sama liði 

Í Vesturbæjarskóla er lögð áhersla á gott samstarf á milli heimilis og skóla. ,,Allir í sama liði“ er 

samstarfsverkefni heimila og skóla með það að markmiði að efla hlut foreldra í velferð barna sinna í 

skólanum og skapa þeim vettvang í daglegu starfi skólans. Ýmis verkefni eru unnin í samvinnu við 

heimilin eins og heimaverkefni fjölskyldunnar auk þess sem kennarar og nemendur bjóða foreldrum í 

morgunkaffi einu sinni til tvisvar á skólaári. Gert er ráð fyrir tveimur samráðsfundum á ári, þar sem 

nemandi, kennari og foreldrar skoða saman stöðu nemandans og koma sér saman um megin markmið 

og ábyrgð hvers og eins. Á haustin stendur kennari fyrir fundi með foreldrum þar sem starf vetrarins 

er kynnt og bekkjarfulltrúar valdir. Nemendur og foreldrar halda að jafnaði eitt bekkjarkvöld á önn en 

bekkjafulltrúar stuðla einnig að félagsstarfi bekkjarins. Kennarar senda vikulega tölvupóst með 

upplýsingum og fréttum til foreldra. Nemendur byrja í áætlun í 3. bekk og fara reglulega með 

áætlunarbókina heim ásamt verkefnum til að sýna foreldrum. Foreldrar kvitta og geta skrifað 

athugasemdir í þar til gerðan dálk í áætlunarbók. Kvittun foreldra fyrir áætlun er mikilvæg því hún 

stuðlar að samtali milli heimilis og skóla. Foreldrar eru hvattir til að vera í reglulegum samskiptum við 

kennara símleiðis eða með tölvupósti eftir atvikum. 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/vidmid_um_samstarf_foreldra_og_kennara.pdf
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Heimasíða og fésbókarsíður 

Heimasíða skólans er fyrst og fremst upplýsinga- og fréttasíða skólans fyrir forráðamenn og nemendur. 

Fésbókarsíður árganganna eru hugsaðar til að flytja foreldrum fréttir úr skólastarfinu og koma til þeirra 

skilaboðum.  

Ef foreldri þarf að ná sambandi við kennara 

Ekki er hægt að ná tali af kennara þegar hann er með nemendum og ekki alltaf að skóladegi loknum. 

Kennarar eru með þéttskipaða dagskrá eftir að kennslu lýkur og eru þá að sinna undirbúningi fyrir 

kennslu, eru í samstarfi við aðra kennara, á fundum með foreldrum og sérfræðingum, kennarafundum 

og endurmenntun svo eitthvað sé nefnt. Ef foreldri þarf að hafa samband við kennara getur hann sent 

tölvupóst eða lagt fyrir skilaboð á skrifstofu skólans um að kennari hafi samband. Kennari hringir 

samdægurs ef erindið er brýnt en annars í síðasta lagi daginn eftir. Kennarar svara tölvupósti foreldra 

eftir kennslu og að jafnaði innan tveggja daga frá því hann berst. Foreldrar eru beðnir um að hringja 

ekki í kennara utan dagvinnutíma eða senda skilaboð í gegnum fésbókarsíðuna.  

Við mælum gegn því að nota tölvupóst til að ræða viðkvæm og persónuleg málefni. Trúnaðarmál á ekki 

að ræða í tölvupósti. Foreldrar eru beðnir um að hringja ekki á skrifstofu skólans eða í kennara með 

skilaboð sem eru ekki brýn eins og að mamma og pabbi bíði úti í bíl, barnið megi fara heim með 

einhverjum eftir skóla og svo framvegis. Sama gildir um tölvupóst með svipuðum skilaboðum. Ganga á 

frá öllu slíku við barnið áður en það fer í skólann. Ef upp koma ófyrirséð tilvik geta foreldrar hringt á 

skrifstofu skólans. 

 


