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1. Inngangur 
Gott samstarf heimila og skóla er ein af forsendum góðs skólastarfs og stuðlar að ánægju og vellíðan 

nemenda. Til þess að samskipti verði góð og árangursrík þurfa allir starfsmenn skólans og foreldrar að 

leggja sitt af mörkum. Foreldrar og forráðamenn bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna. Skólinn 

aðstoðar þá í uppeldishlutverkinu og skapar menntunartækifæri. Menntun og velferð nemenda er 

sameiginlegt verkefni skólans og heimilanna. Öll þátttaka foreldra í skólastarfinu er mikilvæg. Má þar 

nefna virka þátttöku í foreldrafélagi og bekkjarstarfi. Ýmsir þættir í hinu daglega skólastarfi snúa beint 

að foreldrum og er ekki síður mikilvægt að þeir séu virkir þátttakendur í þeim hluta, t.d. með því að 

fylgjast með heimanámi barna sinna, mæta á fundi, s.s. námsefniskynningar og bekkjarkvöld, aðstoða 

í ferðum og koma með innlegg í kennsluna þegar það á við, t.d. hvað varðar kynningar á 

starfsgreinum. Skólinn er ávallt opinn foreldrum og forráðamönnum hvenær sem er. 

Rannsóknir benda til þess að þegar foreldrar taka þátt í skólastarfi og hafi jákvæða afstöðu til skólans 

sé frammistaða nemenda betri, sjálfstraust meira og viðhorf nemendanna jákvæðara. Fjarvistir og 

brottfall úr skólum er minna, kennarar ánægðari, foreldrar skilningsríkari og andrúmsloftið í bekknum 

jákvæðara. 

2. Markmið með samstarfinu 
Markmið með samstarfi skóla og heimilis eru eftirfarandi: 

• Að stuðla að gagnkvæmu trausti og árangursríku samstarfi milli skóla og heimils og að virðing 

ríki milli aðila. 

• Að stuðla að samráði og samvinnu um námsástundun, hegðun, líðan og skólabrag. 

• Að stuðla að gagnkvæmu upplýsingastreymi milli skóla og heimilis. 

• Að virkja foreldra til þátttöku og samvinnu um ýmsa þætti skólastarfsins. 

• Að stuðla að því að foreldrar séu ávallt sem best upplýstir um starfsemi skólans og áherslur í 

skólastarfinu. 

Markmið um foreldrasamskipti úr aðalnámsskrá: 

Í kafla 7.7 í almennum hluta aðalnámskrár 2011 segir: ,,Velferð barna og farsæl námsframvinda 

byggist ekki síst á því að foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í 

hvívetna, eigi gott samstarf við skóla, veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi barna 

sinna og foreldrastarfi frá upphafi til loka grunnskóla. Upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð 

kennara og foreldra um nám og kennslu er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Skólar 

bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og 

þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem 

þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna“.  

3. Hlutverk skólans 
Megin hlutverk skóla er að stuðla að almennri menntun nemenda og skulu þeir leitast við að haga 

störfum sínum í sem fyllsta samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna og stuðli að virkri 

þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi innan skólans og utan. 

Hlutverk skólans er margþætt en þó fyrst og fremst að stuðla að almennri menntun nemanda 

samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla og þeirri stefnu sem mörkuð er af Kópavogsbæ. Í 2. gr. laga um 

grunnskóla nr. 91/2008 segir; 



hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleið íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við 

að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að 

alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi 

heimila og skóla með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og 

öryggi nemenda. 

4. Samskipti heimilis og skóla og hlutverk umsjónarkennara 
Álfhólsskóli hefur í samráði við foreldra og kennara sett leiðbeinandi reglur um samskipti heimils og 

skóla.  

Umsjónarkennarar gegna lykilhlutverki þegar kemur að samskiptum heimila og skóla en í 

aðalnámskrá grunnskóla er skýrt kveðið á um hlutverk þeirra: 

Umsjónarkennari tekur öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska 

þeirra, líðan og velferð. Umsjónarkennari leggur sig fram um að kynnast nemendum sínum 

sem best, foreldrum þeirra og aðstæðum. Hann vinnur náið með þeim kennurum sem kenna 

nemendum í hans umsjá, safnar saman upplýsingum og kemur þeim áleiðis innan skóla og til 

foreldra í þeim tilgangi að gera foreldrum kleift að taka þátt í ákvörðunum sem varða barn 

þeirra og skólastarfið. Umsjónarkennari gegnir lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimila og 

skóla og er megin tengiliður milli skóla og heimila. 

Umsjónarkennari er því lykilpersóna í samstarfi heimila og skóla og sá aðili sem þekkir nemendur sína 

öðrum fremur og getur veitt þeim þann stuðning og aðhald sem þörf er á. Umsjónarkennari er í 

samskiptum við foreldra um þau mál er snerta einstaka nemendur, heimanám, ástundun náms og 

annað sem snýr að starfi umsjónarnemenda hans. 

Foreldrar eru hvattir til að vera í góðu sambandi við umsjónarkennara sem og aðra kennara barna 

sinna. Gott samband milli foreldra og kennara er framar öðru líklegt til að leggja traustan og 

árangursríkan grunn að skólagöngu barnsins. Foreldrar hafa ýmsar leiðir til samskipta við 

umsjónarkennara/kennara barna sinna og má þar nefna, símtöl, tölvupósta og fundi svo fátt sé nefnt. 

Um þau samskipti gildir eftirfarandi: 

4.1 Tölvupóstur 
• Mælst et til þess að tölvupóstar séu eingöngu notaðir til að senda upplýsingar og spyrjast 

fyrir um hagnýt mál. Ef ræða þarf viðkvæm og/eða persónuleg mál er bent á að ræða beint 

við kennara/skólastjórnendur. 

• Ef erindið er brýnt er öruggara að hafa samband símleiðis við skrifstofu skólans sem kemur 

upplýsingum áleiðis. 

• Bent skal á að kennarar lesa ekki tölvupóst né svara í farsíma á kennslutíma en þeir svara 

tölvupósti eins fljótt og þeir geta eða að jafnaði innan tveggja virkra daga. 

• Kennarar taka að öllu jöfnu ekki við vinnupósti í farsíma sinn og ekki er ætlast til að þeir svari 

tölvupósti utan vinnutíma. 

• Bent skal á að tölvupóstar eru opinber gögn sem varðveitt eru í skjalasafni skólans. 

 



4.2 Facebook og aðrir samfélagsmiðlar 
Kennarar skólans sem stofna sérstakan Facebook-hóp eða aðra sambærilega samskiptahópa fyrir 

foreldra skilgreina í upphafi tilgang hópsins/síðunnar, hvað á heima þar og hvað ekki. 

Dæmi: Tilgangurinn með þessum hópi/síðu er að deila hagnýtum upplýsingum um nám og 

félagsstarf nemenda árgangsins. Hér er upplýsingum deilt og fyrirspurnum um heimanám, 

upplýsingum og fyrirspurnum um verkefni sem nemendur eru að vinna með í skólanum m.a. 

ljósmyndum, upplýsingum og fyrirspurnum um kennsluaðferðir. Hér birtast einnig upplýsingar 

frá bekkjarfulltrúum og frá foreldrafélaginu. Undir engum kringumstæðum er hér fjallað um 

málefni einstaklinga, hvorki nemenda, foreldra né starfsmanna skólans. 

4.3 Sími og samskipti 
• Kennarar svara ekki í farsíma eða taka við skilaboðum í síma meðan á kennslu stendur. 

• Ef málið þolir ekki bið er hægt að óska eftir símtali eða fundi með milligöngu ritara skólans. 

• Foreldrar eru beðnir um að hringja ekki í kennara utan dagvinnutíma eða ónáða með því að 

senda skilaboð í gegnum Messenger eða aðra samfélagsmiðla. 

4.4 Skrifstofa 
• Starfsfólk skrifstofunnar hefur það hlutverk að taka á móti foreldrum og leiðbeina þeim. 

Foreldrar eru því hvattir til að leita aðstoðar hjá ritara. 

• Foreldrar tilkynna veikindi barna sinna daglega á Mentor og stutt leyfi (hluta úr degi) á 

skrifstofu skólans. Þegar foreldrar hringja á skrifstofu eru tekin niður skilaboð til kennara eða 

annarra sem hafa samband við fyrsta tækifæri. Lengri leyfi, heill dagur eða meira, þarf að 

sækja um sérstaklega á heimasíðu skólans.  

4.5 Heimsóknir foreldra í skólastofur 
• Hvatt er til, með ýmsum hætti, að foreldrar kynnist daglegu starfi barna sinna í skólanum, 

heimsóknir í skólastofur skulu alltaf vera í samráði og með samþykki viðkomandi kennara. 

• Þurfi foreldrar að nálgast börn sín á skólatíma, t.d. ef nemendur hafa gleymt nesti, 

íþróttafötum eða af öðrum ástæðum er þeim bent að leita aðstoðar á skrifstofu skólans eða 

hjá skólaliðum. Foreldrum er óheimilt að fara inn í kennslustofu þegar kennsla er í gangi 

nema að undangengnu samþykki kennara. 

• Ef foreldrar þurfa einhverra hluta vegna að dvelja í skólanum um lengri tíma vegna sérstakra 

aðstæðna skulu þeir undirrita trúnaðaryfirlýsingu á skrifstofu skólans. 

4.6 Upplýsingar frá skólanum 
• Skólinn birtir allar helstu upplýsingar um skólastarfið á heimsíðu sinni m.a. skóladagatal, 

skólanámskrá, starfsáætlun, samstarfsáætlun foreldra og skóla, skólamenningaráætlunina 

,,Öll sem eitt“, starfsmannalista, matseðil o.fl. 

• Umsjónarkennarar eru í reglulegu sambandi við foreldra. Vikulega er sendur póstur til 

foreldra frá umsjónarkennurum. Markmið póstanna er að upplýsa foreldra um starfið í 

árganginum og það sem framundan er. 

5. Samráðsdagar 
Samráðsdagar eru haldnir tvisvar á hverju skólaári fyrir nemendur og foreldra í 1.-10.bekk.  



Markmið með samráðsdögum er; 

● að fá nemendur til að vera virka á samráðsfundum 

● að nemendur taki sjálfir ábyrgð á námi sínu og leggi metnað í vinnu sína 

● að upplýsa foreldra um framfarir og gengi barnsins í skólanum 

● að nemendur meti sjálfir virkni, samskipti, framfarir, líðan sína og hegðun í samvinnu við 

foreldra 

Foreldrar geta hvenær sem er haft samband við umsjónarkennara og óskað eftir viðtali auk þess sem 

umsjónarkennarar boða til viðtala eftir þörfum utan samráðsdaga. 

6. Heimasíða, Twitter og Facebooksíða skólans 
Skólinn leggur áherslu á að halda foreldrum sem best upplýstum um skólastarfið og gegnir heimasíða 

skólans þar miklu hlutverki. Á heimasíðunni má finna námskrá skólans og starfsáætlun. Þar má einnig 

finna ýmsar gagnlegar upplýsingar t.d. skóladagatal og matseðil mánaðarins. Þar birtast einnig 

reglulega fréttir úr skólastarfinu auk þess sem ýmsir viðburðir eru tilgreindir sérstaklega. Þar er líka 

að finna ýmsa áhugaverða tengla. 

Skólinn er með Facebooksíðu https://www.facebook.com/alfholsskoli þar má nálgast upplýsingar og 

fréttir úr skólastarfinu. 

Einnig er skólinn með Twitter aðgang @alfholl, þar má einnig nálgast ýmsar fréttir úr skólastarfinu og 

taka virkan þátt í #menntaspjalli.  

7. Mentor (Infomentor) 
Skólinn nýtir Mentor til að halda utan um persónuupplýsingar sem og nám nemenda. Þar geta 

foreldrar m.a fylgst með heimanámi barna sinna, námsmati og ástundun svo fátt eitt sé nefnt. Þar má 

einnig nálgast vikupóst kennara. Foreldrar eru hvattir til að hafa samband við skrifstofu ef þeir lenda í 

vandræðum með að afla upplýsinga af Mentor, ef lykilorð vantar inn á síðuna eða annað.  

8. Google Scholar 
Skólinn nýtir Google umhverfið (Classroom, Drive, Docs, Sheets o.fl.) til þess að halda utan um 

námsefni, verkefni og samskipti við nemendur á eldri stigum, fyrst og fremst í gegnum bekkjarrými 

eða Google Classroom.  Foreldrar geta óskað eftir gestaaðgangi að bekkjarrými (e. Classroom) 

nemenda hjá kennurum og fá þá aðgang að verkefnastöðu og verkefnalýsingum hjá sínu barni.   

9. Kynningarfundir að hausti 
Á hverju hausti eru haldnir kynningarfundir strax að lokinni skólasetningu. Foreldrar og nemendur eru 

boðaðir til kynningarfundar til umsjónarkennara í kennslustofur þar sem farið er yfir skipulag 

vetrarins, námsefni og áherslur í námi og kennslu. 

Einnig eru haldnir sérstakir kynningarfundir fyrir foreldrar/forráðamenn nemenda í 1., 5. og 8.bekk. 

Þar sem skólastarfið er kynnt og þær breytingar sem felast í því að færast á milli stiga fer fram ásamt 

kynningu á stoðkerfi skólans. Þar kynna sálfræðingur, námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingar 

starf sitt auk þess sem fulltrúar frá frístundarheimilinu Álfhóll og félagsmiðstöðinni Pegasus kynna 

sína starfsemi. Einnig er farið yfir hlutverk foreldrafélagsins og starf vetrarins kynnt. Að loknum 

kynningarfundunum gefst foreldrum kostur á að hitta starfsmenn sem að starfi barna þeirra koma.  

  

https://www.facebook.com/alfholsskoli


10. Læsisfundir 
Í Álfhólsskóla er foreldrum nemenda í 1. og 3.bekk boðaðir á fræðslufund um lestur og læsi. Á báðum 

fundum er farið yfir mikilvægi öflugs samstarfs heimilis og skóla við lestrarnám barna, nokkrar góðar 

leiðir til að efla lestrarkunnáttu barna, mikilvæg hugtök og snemmtæka íhlutun. Á fundinum fyrir 

foreldra 1.bekk er farið yfir lestrarstefnu skólans, hvernig foreldrar geta stutt vel við lestrarnám barna 

sinna og góð ráð við heimalestrarþjálfun. Á fundinum fyrir foreldra nemenda í 3.bekk er fjallað um 

gagnvirkan lestur, mikilvægi heimalestrarþjálfunar, ólíka lestrarerfiðleika og möguleg úrræði. 

11. Kynning á námsframboði framhalsskólanna 
Námsráðgjafar skólans kynna nemendum 10. bekkjar og foreldrum þeirra námsframboð 

framhaldsskólanna áður en innritun í þá hefst. Kynningar geta verið með ýmsum hætti m.a. í 

kennslustundum, heimsóknum í skóla, í tölvupóstum o.fl. 

12. Vorskóli væntanlegra 1. bekkinga 
Í maí á hverju ári er haldinn vorskóli fyrir væntanlega nemendur í 1. bekk og foreldra þeirra. 

Skipulagið er með þeim hætti að tekið er á móti nemendum og foreldrum á sal skólans. Þar fer fram 

kynning á skipulagi skólastarfsins með sérstakri áherslu á skólastarfið í 1. bekk. Einnig er farið yfir 

ýmis hagnýt atriði sem gott er að hafa í huga við upphaf skólagöngunnar. Á sama tíma og kynningin 

fer fram fyrir foreldra heimsækja börnin verðandi umsjónarkennara og fá kynningu á starfinu.  

13. Starfamessa foreldrafélagsins 
Foreldrar eru miklir áhrifavaldar þegar kemur að náms- og starfsvali barna sinna. Það skiptir máli að 

unglingar séu fræddir um fjölbreytni náms og starfa til að sjá fyrir sér framtíðarnámsleið og 

starfsvettvang. Foreldrafélag Álfhólsskóla stendur fyrir starfamessu þann 5. janúar 2022 í samstarfi 

við skólann, þar sem unglingar í 8.-10. bekk fá tækifæri til að kynnast fjölbreyttum valkostum í námi 

og margvíslegum störfum. Markmið starfamessunnar eru að tengja við vangaveltur ungmenna um 

framtíðar náms- og starfsval, ala á forvitni um fjölbreytni og starfa á vinnumarkaði, að foreldrar taki 

þátt í skólastarfi og styðji við uppbyggingu á náms- og starfsfræðslu. Foreldrar setja upp bása í sal 

skólans í Hjalla þar sem þeir kynna störf sín og námsleiðir. Hver árgangur á unglingastigi fær svo 40 

mínútur til þess að ganga á milli bása að spjalla og fræðast.  

 

14. Heimsóknir í skólann 
Forráðamenn eru alltaf velkomnir í skólann og eru þeir hvattir til að fylgjast með námi og starfi barna 

sinna. Vilji foreldrar koma í heimsókn skulu þeir hafa samband við umsjónarkennara barnanna og 

mæla sér mót við þá á fyrirfram ákveðnum tíma.  

Þegar þeir mæta í skólann fara þeir á skrifstofu skólans sem hefur samband við viðkomandi kennara 

og lætur vita af gestkomunni. 

15. Vorhátíð 
Markmið með vorhátíð er; 

● að efla frumkvæði, sjálfstraust og félags- og tilfinningaþroska  

● að efla ábyrgð nemenda sem þátttakenda í hópastarfi 

● að efla sköpunargáfu nemenda og frumkvæði 

● að efla samband milli heimila og skóla 



 

16. Stefnumótunardagur 
Markmið með stefnumótunardegi er; 

● að foreldrar, nemendur og starfsmenn marki og deili sömu framtíðarsýn á skólastarfið 

 

17. Fundir með stjórn foreldrafélags 
Stjórn foreldrafélagins boðar stjórnendur einu sinni til tvisvar á ári á fund. Þar er farið yfir hin ýmsu 

mál og það sem efst er á baugi hverju sinni. 

18. Skólaráð 
Samkvæmt lögum um grunnskóla frá 2008 skal starfa skólaráð við grunnskóla sem er sam-
starfsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald.  

● Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. 

● Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar  

áætlanir um skólastarfið.  

● Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar stærri breytingar á skólahaldi og starf-

semi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. 

● Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.  

Skólanefnd, sbr. 6 gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla 
ákveðin verkefni þessu til viðbótar.“ (Lög um grunnskóla, samþykkt á Alþingi 29. maí 2008, II. 
kafli, 8.gr.) 

 
Í skólaráð skal skipa níu einstaklinga til tveggja ára í senn: 

● Skólastjóri sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess 

● Tveir fulltrúar kennara. 

● Einn fulltrúa annars starfsfólks en kennara. 

● Tveir fulltrúar nemenda. 

● Tveir fulltrúar foreldra. 

● Einn fulltrúi úr grenndarsamfélaginu sem ofantaldir fulltrúar skólaráðs velja eða einn viðbótar-

fulltrúa úr hópi foreldra. 

 

Skólaráð setur sér starfsáætlun í upphafi skólaárs og þar má meðal annars sjá tíðni funda og málefni. 

Ritaðar eru fundargerðir og má nálgast þær á vef skólans. 

19. Foreldrafélag Álfhólsskóla 
Við hvern grunnskóla skal starfa foreldrafélag skv. 9. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Skólastjóri 
er ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Markmið foreldra-
félagsins kemur fram í 2. gr. laga félagsins. Það á vera samstarfsvettvangur foreldra, því er ætlað að 
efla og tryggja gott samstarf heimila og skóla, vinna að velferð nemenda, koma á framfæri sjónar-
miðum foreldra um skóla- og uppeldismál og standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins 
þroska. 
 
Hlutverk foreldrafélagins er að styðja við skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl 
heimila og skóla. Foreldrafélagið setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn foreldrafélagsins og 
kosningu fulltrúa í skólaráð. 



 
Foreldrafélagið skipuleggur foreldrarölt sem foreldrar í 5-10 bekk taka þátt í samkvæmt dagskrá sem 
auglýst er í upphafi skólaárs. Foreldrafélagið sendir áminningu á kennara/og bekkjarfulltrúa um að 
foreldrarölt sé á dagskrá í viðkomandi árgangi. 

Til hvers er foreldrarölt?  

Fyrst og fremst vegna þess að okkur er ekki sama og við viljum varna því að unglingarnir okkar 
lendi í  vanda. Við viljum líka koma í veg fyrir hópamyndanir eftir löglegan útivistartíma.   

Nærvera fullorðinna þar sem unglingar hafa safnast saman hefur róandi og fyrirbyggjandi áhrif. Líkur 
á að  unglingarnir lendi í aðstæðum sem ógna þeim eða hræða minnka þegar fullorðnir eru nálægir. 
Nærvera  fullorðinna gefur unglingunum tækifæri til að leita aðstoðar ef á þarf að halda. 
 
Foreldrar í hverjum árgangi eru hvattir til virkar þátttöku í foreldrafélaginu. 

20. Samstarfsáætlun Álfhólsskóla við foreldra 
Skólasetning/kynningarfundir  Að lokinni skólasetningu eru allir 

umsjónarkennarar með kynningar fyrir 
nemendur og foreldra. Farið yfir skipulag 
skólastarfsins, skólareglur og aðrar hagnýtar 
upplýsingar. 

Kynningarfundir fyrir foreldra í 1., 5. og 8. bekk Haldnir eru sérstakir kynningarfundir fyrir 

foreldra/forráðamenn nemenda 1., 5. og 

8.bekk. Þar sem skólastarfið er kynnt og þær 

breytingar sem felast í að færast á milli stiga fer 

fram ásamt kynningu á stoðkerfi skólans. Einnig 

kynna sálfræðingur, námsráðgjafar og 

skólahjúkrunarfræðingar starf sitt auk þess sem 

fulltrúar frá frístundarheimilinu Álfhól og 

félagsmiðstöðinni Pegasus kynna sín störf. 

Einnig er farið yfir hlutverk foreldrafélagsins og 

starf vetrarins kynnt. Að loknum 

kynningarfundunum gefst foreldrum kostur á að 

hitta starfsmenn sem að starfi barna sinna 

koma.  

 

Læsisfundir fyrir foreldra í 1. og 3.bekk Í Álfhólsskóla er foreldrum nemenda í 1. og 
3.bekk boðaðir á fræðslufund um lestur og læsi. 
Á báðum fundum er farið yfir mikilvægi öflugs 
samstarfs heimilis og skóla við lestrarnám 
barna, nokkrar góðar leiðir til að efla 
lestrarkunnáttu barna, mikilvæg hugtök og 
snemmtæka íhlutun. Á fundinum fyrir foreldra 
1.bekk er farið yfir lestrarstefnu skólans, 
hvernig foreldrar geta stutt vel við lestrarnám 
barna sinna og góð ráð við heimalestrarþjálfun. 
Á fundinum fyrir foreldra nemenda í 3.bekk er 
fjallað um gagnvirkan lestur, mikilvægi 
heimalestrarþjálfunar, ólíka lestrarerfiðleika og 
möguleg úrræði. 



Samráðsdagar Samráðdagar eru einu sinni á hverri önn þar 
sem nemendur og foreldrar koma og hitta 
umsjónarkennara. Farið er yfir líðan nemenda, 
náms- og félagslega stöðu nemenda og annað 
sem liggur á hjarta. Utan þessa dags eru 
foreldrar hvattir til að vera í sambandi við 
umsjónarkennara hvenær sem þurfa þykir. 

Morgunkaffi og opið hús fyrir forelda Í lok nóvember er foreldrum boðið sérstaklega í 
morgunkaffi þar sem stjórnendur eru til spjalls 
og ráðagerða.  

Jólaföndur/desemberfjör Nemendur í 9. bekk skólans munu sjá um 
desemberfjör sem er fjáröflunarverkefni fyrir ár-
ganginn. 
 

Starfamessa Þann 5. janúar 2022 er starfamessa sem 
foreldrafélag Álfhólsskóla stendur fyrir í 
samstarfi við skólann. Þar fá unglingar í 8.-10. 
bekk tækifæri til að kynnast fjölbreyttum 
valkostum í námi og margvíslegum störfum. 
Markmið starfamessunnar er að tengja við 
vangaveltur ungmenna um framtíðar náms- og 
starfsval, ala á forvitni um fjölbreytni og starfa á 
vinnumarkaði, að foreldrar taki þátt í skólastarfi 
og styðji við uppbyggingu á náms- og 
starfsfræðslu. Foreldrar setja upp bása í sal 
skólans í Hjalla þar sem þeir kynna störf sín og 
námsleiðir.  

Jólaball/Öskudagur Jólaball og öskudagshátíð er haldin í skólanum 
og stýra kennarar þeim. Foreldrafélagið styður 
vel við skólann á þessum dögum. 

Páskabingó Nemendur í 10. bekk skólans munu sjá um 
páskabingó sem er fjáröflunarverkefni fyrir 
árganginn. 

Stefnumótunardagur Stefnumótunardagur eru haldinn einu sinni á 
ári. Þar gefst nemendum, foreldrum og 
starfsmönnum skólans að hafa áhrif á og deila 
sömu framtíðarsýn á skólastarfið. 

Vorskóli verðandi 1. bekkinga Í maí er haldinn vorskóli fyrir væntanlega 
nemendur í 1. bekk og foreldra þeirra. 
Skipulagið er með þeim hætti að tekið er á móti 
nemendum og foreldrum á sal skólans. Þar fer 
fram kynning á skipulagi skólastarfsins með 
sérstakri áherslu á skólastarfið í 1. bekk. Einnig 
er farið yfir ýmis hagnýt atriði sem gott er að 
hafa  í huga  við upphaf skólagöngunnar. Á sama 
tíma og kynningin fer fram fyrir foreldra 
heimsækja börnin verðandi umsjónarkennara 
og fá kynningu á starfinu.  
 

Skólaráðsfundir Skólastjóri fundar reglulega með skólaráði 
Álfhólsskóla þar sem farið er yfir stefnu skólans 



og starfsemi á hverjum tíma. Í skólaráði eiga 
m.a. sæti tveir fulltrúar foreldra. 

Skólaslit/vorhátíð Að skólaslitum loknum er haldin vorhátíð. 
Nemendur í 9. bekk skólans munum sjá um 
aðstoð við foreldrafélagið á hátíðinni og grilla 
pylsur sem seldar verða á sanngjörnu 
fjáröflunarverði.  

  

  

 

 

 


