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Hvernig hef ég samband við aðra foreldra í bekknum? 
 
Þið getið komið ykkur upp símahring. símahring. símahring. símahring. Þá er gott að hringja í efsta og neðsta á 

listanum og láta það síðan berast upp og niður eftir honum þar til enginn er eftir. 

 

Einnig er hægt að fara inn á mentor.is mentor.is mentor.is mentor.is með  aðgangi sem foreldri. Þá opnast þitt 

svæði með þínum börnum og þar til vinstri er tengill sem nefnist “bekkjarlisti”. Þar 

getur þú hakað við þau börn í bekknum sem eiga foreldra sem þú þarft að ná til 

og velja síðan “senda póst” hægra megin á síðunni. Ef þú þarft að ná í alla getur 

þú valið  “velja alla” fyrir ofan listann.  

Liggur þér eitthvað á hjarta? 
Ertu með mál er varðar skólastarfið og vilt koma því á framfæri ? (ekki mál einstakra 
nemanda) Hafðu þá samband við stjórnina.  Stjórnin mun taka málefnið til umræðu, 
meta það, setja í farveg og fylgija því eftir eftir atvikum. Vertu í sambandi! 

Fastir liðir í starfi foreldrafélagsins. 
Dæmi um nokkra liði sem Foreldarfélag Brekkuskóla hefur staðið fyrir: 
 

• Mánaðarlegir fundir stjórnar 

• Aðalfundur að vori 

• Stefnum á að hitta foreldrafulltrúa bekkja einu sinni á önn 

• Höldum tenglsum við Samtaka og Foreldraráð 

• Standa að fyrirlestrum 

• Panta jólasveina fyrir jólaballið 

• 9. bekkur og foreldrafélagið standa saman að útskriftarveislu 10. bekkinga 
ár hvert  

• Gjöf til 10. bekkinga á útskriftardegi 

• Styðja við skólastarfið með gjöfum og fjárframlögum  

• Standa að Öskudagsballi yngsta stigs  

Hvað er Samtaka ? 
Samtaka er svæðisráð foreldrafélaga í grunnskólum Akureyrar. Samtaka er vettvan-
gur til að koma sameiginlegum hagsmunamálum á framfæri. 
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Ég er foreldrafulltrúi !  

 

Aðrir foreldrafulltrúar í mínum bekk eru: 
Foreldrafulltrúar bekkja eru valdir að hausti og hafa foreldrar gjarnan skipt með sér 

verkum eða skipt sér niður á mánuði. Þá er gott að halda um það skráningu. 

Nafn: _____________________________________Sími: ____________________ 
 
Heimili: ________________________________ Netfang: ____________________ 
 
Tímabil: ____________________________________________________________ 
 
Nafn: _____________________________________Sími: ____________________ 
 
Heimili: ________________________________ Netfang: ____________________ 
 
Tímabil: ____________________________________________________________ 
 
Nafn: _____________________________________Sími: ____________________ 
 
Heimili: ________________________________ Netfang: ____________________ 
 
Tímabil: ____________________________________________________________ 
 
Nafn: _____________________________________Sími: ____________________ 
 
Heimili: ________________________________ Netfang: ____________________ 
 
Tímabil: ____________________________________________________________ 
 
Nafn: _____________________________________Sími: ____________________ 
 
Heimili: ________________________________ Netfang: ____________________ 
 
Tímabil: ____________________________________________________________ 
 
Nafn: _____________________________________Sími: ____________________ 
 
Heimili: ________________________________ Netfang: ____________________ 
 
Tímabil: ____________________________________________________________ 
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Magni R. MagnússonMagni R. MagnússonMagni R. MagnússonMagni R. Magnússon formaður             mrm@internet.is  sími 462 2248 
    
Kristín Sóley Björnsdóttir Kristín Sóley Björnsdóttir Kristín Sóley Björnsdóttir Kristín Sóley Björnsdóttir meðstjórnandi     ksb@akmus.is   sími 4625610 
 
Bóthildur SveinsdóttirBóthildur SveinsdóttirBóthildur SveinsdóttirBóthildur Sveinsdóttir gjaldkeri        hildas@simnet.is    sími 462 3531 
 
Gísli Einar Árnason Gísli Einar Árnason Gísli Einar Árnason Gísli Einar Árnason ritari                                gislieinar@gmail.com   sími  562 3017 
 
Árni Jón ErlendssonÁrni Jón ErlendssonÁrni Jón ErlendssonÁrni Jón Erlendsson meðstjórnandi    arnij@akureyri.is   sími 462 3146 
 
Valdís Jónsdóttir    Valdís Jónsdóttir    Valdís Jónsdóttir    Valdís Jónsdóttir    meðstjórnandi     valdisjons@akureyri.is sími  662 4016 
 
Drífa Þórarinsdóttir Drífa Þórarinsdóttir Drífa Þórarinsdóttir Drífa Þórarinsdóttir  meðstjórnandi   drifath@islandia.is sími 466 1704 
 

Fylgt úr hlaði… 
 
Með þessari handbók er komið til móts við foreldrafulltrúa bekkja er varðar 

starfsreglur og hlutverk. Í handbókinni má einnig finna hagnýtar upplýsingar sem 

gott er að hafa á einum stað varðandi  skipulagningu viðburða í bekk, eða ef  kalla 

þarf til fundar. Stjórn foreldrafélagsins vonast til að handbókin komi að góðum 

notum og óskar foreldrafulltrúum góðs gengis.  

Stjórn Foreldrafélags Brekkuskóla  

Foreldrafélag Brekkuskóla Síða 1 

Fundir hjá stjórn eru 
fyrsta mánudag hvers mánaðar fyrsta mánudag hvers mánaðar fyrsta mánudag hvers mánaðar fyrsta mánudag hvers mánaðar     

í Brekkuskóla kl.17:30 
Allir foreldrar velkomnir! 
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Starfsreglur fyrir foreldrafulltrúa bekkja / námshópa: 

• Hlutverk foreldrafulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra og 

forráðamanna og nemenda auk þess að treysta samband heimila og skóla 

innan hverjar bekkjardeildar / námshóps 

• Foreldrafulltrúar ræða við aðra foreldra í bekknum á bekkjarfundum, 

tvisvar á ári, um skólastarfið, gang mála í bekknum og 

foreldrasamninga /- sáttmála Heimilis og skóla. Upplýsingum er miðlað til 

stjórnar foreldrafélags. 

• Foreldrafulltrúar eru tengiliðir foreldra við umsjónarkennara og koma 

sjónarmiðum foreldra á framfæri þegar þess er þörf. Í samvinnu við 

kennara skipuleggja þeir í upphafi hvers skólaárs almennan fund með 

foreldrum þar sem lögð eru drög að bekkjarstarfi vetrarins. Nýir 

foreldrafulltrúar eru jafnframt kosnir á sama fundi. Fráfarandi 

foreldrafulltrúar miðla upplýsingum til nýrra og afhenda gögn sem fylgja 

starfinu. Fráfarandi foreldrafulltrúar tilkynna breytingu til stjórnar. 

• Foreldrafulltrúar fylgjast með því að foreldrastarfið sem ákveðið er í 

hverjum bekk / námshópi sé framkvæmt. Æskilegt er að foreldrar skipti 

með sér verkum við skipulag og undirbúning verkefna. Eitt foreldri tekur þá 

að sér að vera tengiliður við foreldrafulltrúann. Æskilegt er að eldri 

nemendur séu hafðir með í ráðum þegar starfið er skipulagt. Stefnt skal 

að því að vera með að minnsta kosti tværi uppákomur á hverjum vetri. 
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Hvað? Hvenær? Hvernig? Hvert? Hvar? Hvern? 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Bingó 
Bingó er skemmtilegur leikur sem 
allir geta tekið þátt í.  

Leikjadagur 
Útileikir, innileikir, dótaleikir, 
íþróttaleikir, kappleikir ofl. 

Fjáröflun 
Kaffihlaðborð, sala á ýmsum 
varningi, bingó, spilakvöld, 
happadrætti og vinnuframlag. 

Veitingar 
Eldum sjálf í skólanum eða heima, 
komum með, bökum eða pöntum. 

Spil 
Að hittast til að spila er hin mesta 
skemmtun og allir leggja eitthvað 
til málanna. 

Dans 
Dansstopp, diskó, marsering, 
kúrekadans að ég tali nú ekki um 
hjarta, spaði, tígull, lauf. 

Heimsóknir 
Á vinnustaði foreldra, í sveitina , í 
skipið, á skrifstofuna, í búðina, 
nuddstofuna, líkamræktarstöðina 

Félagsvist 
Frábær skemmtun fyrir nemendur 
á miðstigi og elsta stigi. 

Mála, teikna, lita, leira, föndra. 
Foreldrar hittast og vinna skapandi 
með börnunum. 

Hollt og gott 
Allir koma með hollt og gott. Gera 
eitthvað spennandi saman. 

Bingó 
Bingó er skemmtilegur leikur sem 
allir geta tekið þátt í.  

Morgunmóttökur 
Segjum frá, lesum sögu, sýnum 
myndir eða leggjum annað gott til. 

Böll 
Grímuball, furðufataball, rautt 
ball,náttfataball , kúrekaball ofl. 

Kökuskemmtun 
Helmingur kemur með kökur og 
hinn helmingur drykki. 

Vettvangsferðir út í náttúruna 
Hvað er betra en að vera úti í góðu 
veðri? 

Myndasýning 
Myndasýning frá foreldrastarfinu í 
bekknum. 
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Hvað? Hvenær? Hvernig? Hvert? Hvar? Hvern? 

 

Komum ábendingum til stjórnenda. 
 
Ef ykkur liggur eitthvað á hjarta varðandi 
skólastarfið vilja skólastjórnendur endilega fá 
að heyra frá ykkur. Saman getum við þróað 
og bætt starfið og þannig myndað öfluga 
liðsheild. 

Fylgjumst með og komum upplýsingum á framfæri 
 
www.brekkuskoli.is er vefur skólans. 
Fréttabréf Brekkuskóla kemur út 
mánaðarlega og er sent í netpósti til allra 
foreldra auk þess má nálgast það á vef 
skólans. Innsent efni frá foreldrum er alltaf 
kærkomið. Innsent efni sendist á 
beggath@akmennt.is 

Hvar bóka ég afnot af skólanum?  
Við hvern tala ég? 

 
Til að bóka fundi og viðburði í skólanum er 
best að ræða við umsjónarmann húsnæðis 
Brekkuskóla, Árna Jón Erlendsson. Síminn í 
skólanum er 462-2525 og gsm sími Árna 
Jóns er 862-4869 

Skipuleggjum viðburði í bekknum / námshópnum 
 
Höfum frumkvæði að skipulagningu verkefna 
með nemendum og foreldrum. Veljum með 
öðrum foreldrum viðfangsefni fyrir veturinn og 
tímasetjum þá. Sjáum til þess að 
tímasetningum sé fylgt eftir. Tökum myndir 
og sýnum við ýmis tækifæri.  

Foreldrafélag Brekkuskóla Síða 5 
Foreldrafélag Brekkuskóla Síða 3 

• Foreldrafulltrúar eru tengiliðir bekkjarins við Skólaráð og Foreldrafélag 

skólans. Þeir sitja fund með stjórn Foreldrafélagsins tvisvar á ári. Foreldrafé-

lagið boðar til þeirra funda. Skólaráð situr fundi með stjórnendum skólans. 

Stjórnendur boða til þeirra funda. 

• Foreldrafulltrúar halda utan um gögn er varða foreldrastarfið í hverjum 

bekk / námshópi. 

• Foreldrafulltrúar reyna að hlusta eftir sjónarmiðum nemenda varðandi    

andann í bekknum, bekkjarstarfið. 

• Foreldrafulltrúar eru tengiliður við umsjónarkennara við að skipuleggja 

þátttöku    foreldra í skólastarfinu eftir því sem við á.  

• Foreldrafulltrúar skipuleggja fjáraflanir í samráði við umsjónarkennara  og  

aðra foreldra í bekknum. 

• Foreldrafulltrúar aðstoða stjórn Foreldrafélagsins og skólasjtórnendur við 

skipulag og framkvæmd á stærri viðburðum. 

• Foreldrafulltrúar skulu gæta þess að hafa velferð nemenda, foreldra og 

kennara að leiðarljósi í bekkjarstarfinu og virða trúnað um persónulega hagi 

nemenda og foreldra. 
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Skólaaráð Brekkuskóla 
 
 
Við alla grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og 
skólasamfélags um skólahald. 
 
Í skólaráði sitja skólastjóri, tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, einn 
fulltrúi annars starfsfólks skólans,  tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi 
grenndarsamfélags. 
 
Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í sam-
ræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald. 

Skólaráð: 

• fjallar um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um 
skólastarfið, 

 

• fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla 
og gefur umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar, 

 

• tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndar
samfélagið, 

 

• fylgist með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð ne-
menda, 

 

• fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum, 
 

• fjallar um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi, kennarafundi, 
almennum starfsmannafundi, nemendafélagi, einstaklingum, menntamála
ráðuneyti, öðrum aðilum varðandi málefni sem talin eru upp í þessari 
málsgrein og veitir umsögn sé þess óskað, 

 

• tekur þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að fengnu samþykki 
sveitarstjórnar. 

 
Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla. 
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Skipurit 
 Brekkuskóli 

Skólaráð  Stjórn Foreldrafélags  

Foreldrafélag 

10. SS 10. SGP 

 10. SÁ 

9. SÓ 9. HDM 

8. KE 8. SE 

7. GÞr 7. HS 

6. AHG 6. ÁÁ 

6. AE  

5. GÞ 5. KI 

4. ÞG 4. SG 

3. ERK 3. EJ 

2. BG 2. HT 

1. SJ 1. SH 

1.OS 


