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Foreldrafélag
starfar samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008

„Við grunnskóla skal starfa foreldrafélag. Skólastjóri er 

ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái 

aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er að styðja 

skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl 

heimila og skóla.

Foreldrafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um 

kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð.

9.gr.



Markmið foreldrafélagsins

 Að koma á umræðufundum um skóla- og 
uppeldismál í samráði við skólann 

 Að veita skólanum lið, svo aðstæður til náms og 
félagslegra starfa verði samkvæmt kröfum hvers 
tíma

 Að veita skólanum aðstoð vegna ákveðinna 
verkefna og starfa í skólanum

 Að koma á bekkjarfélögum í hverjum bekk innan 
skólans

 Að koma á samstarfi við foreldrafélög í öðrum 
skólum



Stjórn foreldrafélagsins 
2014-2015

 Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, formaður (2010-2015)

 Guðríður Kristjánsdóttir,varaformaður (2010-2015)

 Ingólfur Th. Bachmann, gjaldkeri (2012-)

 Auður S. Arndal, ritari (2013-)

 Eiríkur Ágúst Guðjónsson, meðstjórnandi (2011-)

 Hafrún Þorvaldsdóttir, meðstjórnandi (2012-)

 Anna María Snorradóttir, meðstjórnandi (2014-)



SKÓLARÁÐ



Hlutverk skólaráðs

Samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags 
um skólahald  

Tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun 
sérkenna hans.  

Fjallar um skólanámskrá skólans, árlega 
starfsáætlun, rekstaraáætlun og aðrar áætlanir um 
skólastarfið.  

Skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar 
breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en 
endanleg ákvörðun um þær eru teknar

Að fylgjast með öryggi, aðbúnaði og almennri 
velferð nemenda



Skólaráð

Fulltrúar foreldra í skólaráði

 Jóhanna Snorradóttir, 2012-2014 

 Anna María Karlsdóttir, 2013-2015

 Eiríkur Ágúst Guðjónsson (úr stjórn)

Skipunartími samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 er til tveggja ára í senn.



SKOÐUNARMAÐUR
REIKNINGA



Skoðunarmaður reikninga

• Kristján Jón Jónatansson (2014-



GRUNNSTOÐ



Grunnstoð

 Höfum frá sameiningu verið aðilar að Grunnstoð sem er 

samstarfsvettvangur Foreldrafélaga grunnskóla í Garðabæ  

 Foreldrafélag Álftanesskóla hefur leitt starf Grunnstoða frá 

hausti 2014-2015

 Sigrún Edda Eðvarðsdóttir formaður Foreldrafélags Álftanesskóla 

hefur verið formaður Grunnstoða í ár.  

 Jóhanna Snorradóttir fulltrúi foreldra í skólaráði hefur einnig setið í 

stjórn Grunnstoða og Anna María Karlsdóttir í skólaráði sem 

varamaður.



Stjórn Grunnstoða
2014-2015



Helstu verkefni Grunnstoða

 Vinnum að sameiginlegum hagsmunamálum Foreldrafélaga í Garðabæ

 Eigum tvo fundi með bæjarstjóra, einn að hausti (des) og annar að vori (júní)

 Sameiginlegur fræðslufundur einu sinni á ári haldinn á vorönn



HELSTU VERKEFNI 
FORELDRAFÉLAGSINS

2014-2015



ÁGÚST



Fundur með umsjónarkennurum

• Formaður Foreldrafélagsins átti fund með 

umsjónarkennurum Álftanesskóla fyrir skólabyrjun

• Ræddum hvernig við getum hlúð enn betur að 

foreldrastarfinu og hlutverki bekkjarfulltrúa

• Áhersla á að umræðan um bekkjarfulltrúarstarfið fari fram í upphafi 

eða fljótlega í byrjun hvers fundar

• Umsjónarkennurum sagt frá samantekt um hlutverk bekkjarfulltrúa 

sem dreifa á til nýrra bekkjarfulltrúa ásamt áætlun um helstu 

viðburði á vegum Foreldrafélagsins

• Í lok fundar var ákveðið að Foreldrafélagið ynni að 

samantekt um það sem gott getur verið að hafa í huga við 

afmæli skólabarna



Fyrsti áfangi skólalóðarinnar að taka á sig mynd og langþráð
aparóla komin upp.  
Foreldrafélagið átti stóran þátt í því verkefni eftir síðasta
aðalfund okkar.



Anna María Karlsdóttir og Sigrún Edda Eðvarðsdóttir 
skrifuðu grein um Foreldrarölt á Álftanesi
í Tímarit Heimilis og skóla - ágúst 2014



SEPTEMBER



Foreldrarölt á Álftanesi

• Markmið röltsins er að hafa fyrirbyggjandi áhrif og gefa skýr skilaboð um sterkt og 

virkt foreldrasamfélag en foreldraröltið hófst á Álftanesi árið 2008

• Foreldrarölt síðasta vetrar hófst 25.september og tók stjórn Foreldrafélagsins 

fyrsta röltið líkt og undanfarið ár

• Umsjónarmenn foreldraröltsins í vetur voru Anna María Karlsdóttir og Guðríður A. 

Kristjánsdóttir



Selfie myndir í foreldrarölti

Árgangur 1999Árgangur 2004

Árgangur 2004



Starfi bekkjarfulltrúa ýtt úr vör

• 30. september fyrir bekkjarfulltrúa í 1.-3. bekk 

• 6. október fyrir bekkjarfulltrúa í 4.-10.bekk

• Stjórn kynnti dagskrá Foreldrafélagsins veturinn 2014-2015

• Kynntum foreldraröltið og markmið okkar með því

• Kynntum samskiptavef foreldra

• Ræddum fyrirhugaða vinnu við afmælisboð skólabarna

• Kynntum söfnunarreikninga nemenda

• Bekkjarstarf innan hvers árgangs ýtt úr vör og bekkjarkvöld skipulögð



Tengiliðir stjórnar við bekkjarfulltrúa

• Stjórn skipaði í vetur tengiliði við bekkjarfulltrúa með það

að markmiði að efla tengslin við stjórn félagsins fyrir

yngsta, mið og elsta stigið.

• 1.-3. bekkur Anna María Snorradóttir

• 4.-6. bekkur Hafrún Þorvaldsdóttir

• 7.-10.bekkur Auður S. Arndal



Fundur með bekkjarfulltrúum í 1.- 3.bekk - 30.september



OKTÓBER



Fundur með bekkjarfulltrúum í 4.–10.bekk – 6. október



Fyrirlestur um netfíkn 29.október



Mikil ánægja og góð mæting
meðal foreldra með SAFT fyrirlestur um netfíkn

Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur



Ályktun um húsnæðismál
30. október 2014

Ályktun um húsnæðisvanda Álftanesskóla

Foreldrafélag Álftanesskóla skorar á bæjaryfirvöld í Garðabæ að setja húsnæðismál skólans á oddinn og að stækkun Álftanesskóla komist inn á 

framkvæmdaáætlun bæjarins hið fyrsta.

Starf Álftanesskóla hefur liðið fyrir húsnæðisskort um árabil. Engar áætlanir liggja fyrir um stækkun skólans. Ástandið er óviðunandi og hefur 

verið það allt of lengi.

Nú eru 450 nemendur í Álftanesskóla í 1.-10. bekk og þótt a.m.k. 11 sinnum hafi verið byggt við skólann, síðast árið 2005, er mikill skortur á 

fullnægjandi kennslurými. Á skólalóðinni hafa verið lausar kennslustofur í á annan áratug. Allt geymslurými er nýtt til kennslu og annars starfs 

skólans. Matsalur skólans er það lítill að þrískipta þarf nemendahópnum í hádegismat (11.30-13.00) og fara þarf á milli húsa sama hvernig 

viðrar. Sárlega vantar stærri samkomusal við skólann sem tæki mið af stærð hans og stórauknum nemendafjölda frá því skólinn var byggður. 

Algjörlega óviðunandi er að starfsaðstaða sálfræðinga og annarra sérfræðinga við skólann fari fram í geymslum og skúmaskotum en núverandi 

aðstaða tekur ekki mið af breyttum forsendum í skólastarfi.

Algjört ófremdarástand er einnig í húsnæðismálum Frístundar þar sem starfsemin er rekin í allt of litlu bráðabirgðahúsnæði, 110 börn á 211m². 

Í framkvæmdaáætlun Garðabæjar sem nær til næstu þriggja ára eru engar áætlanir um að byggt verði við Álftanesskóla. Samkvæmt tölum 

Hagstofunnar virðist ekki sem börnum í skólanum fari fækkandi svo nokkru nemi. Núverandi deiliskipulag gerir ráð fyrir viðbyggingu á 

skólalóðinni og því er ekkert að vanbúnaði að hefjast handa.

Í ljósi alvarlegrar stöðu boðum við til opins fundar um húsnæðismál skólans miðvikudaginn 5. nóvember kl. 20 í samkomusal 

Álftanesskóla.  

Við hvetjum alla velunnara til að mæta og sýna málefninu stuðning.  

Stjórn Foreldrafélags Álftanesskóla



NÓVEMBER



5.nóv - Fundur um húsnæðismál skólans



Að loknum fundi - Skipan rýnihóps
um húsnæðismál skólans

Sent: Wednesday, November 12, 2014 8:17 AM

To: sigrunedda@prentmidlun.is

Subject: 1410458 - Húsnæðismál Álftanesskóla

Á fundi bæjarráðs Garðabæjar 11. nóvember sl. var tekið fyrir bréf stjórnar Foreldrafélags Álftanesskóla varðandi úrbætur í 

húsnæðismálum skólans, dags. 30. október 2014.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir umræðum á opnum fund er foreldrafélagið boðaði til miðvikudaginn 5. nóvember sl. 

Bæjarráð samþykkti tillögu bæjarstjóra um að skipaður verði rýnihóp til að fjalla um húsnæðismál skólans. Bæjarstjóra var falið að 

koma með tillögu að erindisbréfi um skipan hópsins.

Með kveðju,

Ragnheiður Stefánsdóttir

Ritari

mailto:sigrunedda@prentmidlun.is


Foreldrafélagið gerir grein fyrir stöðu
húsnæðismála í frétt í Garðapóstinum



20. nóvember - Kjaftað um kynlíf
Þrír fræðslufyrirlestrar í boði

Fræðslukvöldið unnið í samstarfi við Elítuna



Kynfræðsla fyrir stúlkur og drengi í 
8.-10. bekk og foreldra í Álftanesskóla



Fésbókarsíða Foreldrafélagsins

• Þann 24. nóvember var fésbókarsíða Foreldrafélagsins

formlega tekin í notkun.

“Markmið stjórnar er að þessi vettvangur verði jákvæð og skemmtileg viðbót við 

allt það sem við erum að fást við og geri starf okkar sýnilegra á góðan og 

gefandi hátt“.



Jóla- og góðgerðadagurinn

• Héldum jóla- og góðgerðardag 29. nóvember 2014

• Stærsta verkefni foreldrafélagsins undanfarin 6 ár

• Markmið dagsins hefur verið að skapa vettvang í 

samfélaginu og leggja góðum málefnum lið

• Þau félagasamtök sem koma að undirbúningi dagsins með 

Foreldrafélagi Álftanesskóla og Álftanesskóla í dag eru; 

• Lions, Bessastaðakirkja, Rauði krossinn og Garðabær.  

• Þökkum Fjarðarkaup og Samkaup fyrir góðan stuðning



Gáfum skólanum góðar bókagjafir



4. bekkur – Tombóla til góðgerðamála
Þau söfnuðu 50.000 kr. og gáfu til tveggja góðgerðafélaga



5. bekkur – Glæsileg tískusýning í anda
Grænfánastefnu skólans



6. bekkur – Vel heppnuð jólamerkimiðasala



7. bekkur - Dekurhorn



10. bekkur – Kaffisala nemenda



Þegar allir leggjast á eitt



Jóla- og góðgerðadeginum gerð skil í Garðapóstinum og
Fésbókarsíðu Foreldrafélagsins



DESEMBER



Stjörnuver
Uppblásinn himinngeimur 

Fyrir nemendur í 3. 6 og 9. bekk 

Foreldrafélagið hefur styrkt þetta verkefni á hverju ári.  Í fyrra gafst ekki tækifæri á að koma þessu við 

og var því boðið upp á Stjörnuverið í ár í desember fyrir bæði núverandi nemendur í 3. 6. og 9. bekk og 

fyrir nemendur sem voru í 3. 6 og 9. bekk á síðasta skólaári.



JANÚAR



Hagir og líðan ungs fólks í Garðabæ - 27. janúar



Ályktun vegna skóladagatals 2015-2016



FEBRÚAR



Við lok skólagöngu – hvað tekur við?   
3.febrúar



Öskudagsskemmtun Foreldrafélagsins
18. febrúar



Öskudagur

Nemendur í 10. bekk og foreldrar þeirra komu að 

framkvæmd dagsins, sbr. miðasölu, veitingasölu, ofl. 

 80% af ágóða dagsins rann í útskriftarsjóð 10 bekkjar og 

20% sem gjöf nemenda og foreldra til Elítunnar 

Félagsmiðstöðvar

 Foreldrafélagið styrkir og styrkti núna leigu á tveimur 

hoppuköstulum þennan dag í samstarfi við Álftanesskóla



Öskudagsskemmtun Foreldrafélagsins



Fundur 23. febrúar fyrir stjórnir foreldrafélaga og 
fulltrúa foreldra í skólaráðum allra grunnskóla í Garðabæ á 

vegum Grunnstoðar

Dagskrá

• Hver skóli kynnti sitt foreldrastarf

• Hvernig má efla samstarf heimilis og skóla í 

Garðabæ?

• Forvarnardagatal Grunnstoða og grunnskóla 

Garðabæjar kynnt - farið í hugmynda- og 

hópavinnu



MARS



Páskabingó Foreldrafélagsins - 12. mars

nemendur í 9. bekk aðstoða við framkvæmd dagsins



 Haldið tvisvar sama daginn
 Í íþróttasal fyrir nemendur og foreldra í 1.- 6. bekk

 Í hátíðarsal íþróttamiðstöðvar um kvöldið fyrir nemendur í 7.-10. bekk

Vel heppnað og mjög góð mæting

Foreldrafélagið styrkti nemendur í 9. bekk en 
 Þeir aðstoðuðu við skipulagningu og framkvæmd dagsins og sáu um:

 Uppröðun og frágang á salnum

 Sölu á bingóspjöldum og veitingum

Páskabingó 12.mars



Nemendur í 4. bekk afhentu tveimur góð-
gerðafélögum styrk að upphæð 50.000 kr 

Afrakstur fjáröflunar sem nemendur stóðu fyrir á Jóla- og góðgerðadaginn 

afhentur þann 26. mars sl.

• Fjölskylduhjálp Íslands – 25.000 kr

• Ljónshjarta – Stuðningsfélag fólks sem misst hefur maka og börn þeirra sem 

misst hafa foreldri - 25.000 kr.  



APRÍL



Fræðslufyrirlestur Grunnstoðar 14.apríl



Foreldrar í Garðabæ mættu mjög vel
og var bókstaflega fullt út úr dyrum



Fræðslufyrirlestur um sexting 27.apríl
Foreldrafundur var hafinn þegar ég laumaðist inn í 

Álftanesskóla að kvöldi 27. apríl, en þar hafði

tækifærið verið nýtt til að fara yfir ýmis mál sem

varða foreldrafélagið. Ég nýtti tækifærið til að fá mér

kaffi og veiða uppáhaldsmolann minn upp úr

Macintosh dollu (þessi langi gyllti með karamellunni) 

áður en ég var kynnt til leiks.

Margt barst í tal í umræðum kvöldsins, svo sem

hvernig siðferðismörk taka breytingum með hverri

kynslóð. Þá var rætt sérstaklega um fatareglur á 

Samfés böllum, sem miða við að sokkabuxur séu

ekki gegnsæjar, að ekki sjáist í nærföt o.fl. 

Skólastjórinn, sem var viðstödd fyrirlesturinn, lagði

orð í belg og sagði að mikill munur væri á fatavali

unglinga í dag og fyrir nokkrum árum, þegar oft sást

í meira af beru holdi en nú tíðkast. Þó er vert að

velta því fyrir sér hvort forvitni og sýniþörf unglinga

hafi kannski bara færst yfir í athæfi eins og sexting, 

því ólíklegt verður að teljast að hún hafi hreinlega

hætt að vera til.

Þótt undirrituð hafi verið ánægð með mætinguna

höfðu sumir viðstaddra á orði að þeir hefðu viljað sjá

hvert einasta foreldri í skólanum í salnum, svo

mikilvægur fannst þeim boðskapur fyrirlestrarins. 

Mér til ánægju var ennþá til langur gylltur Macintosh 

moli í lok kvölds, sem ég fékk í veganesti. Ég þakka

kærlega góðar umræður og sætindi, kæri

Álftanesskóli!  

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir – tekið af vef www.Vodafone.is



MAÍ



Fundur um stöðu húsnæðismála og stöðu
Álftanesskóla í samræmdum könnunarprófum



Staða húsnæðismála og uppbygging á aðstöðu
og aðbúnaði íþrótta- og skólamannvirkja

Þann 13. maí fengum við upplýsingar um eftirfarandi:

• Á fundi bæjarráðs 12. maí sl. var tekið fyrir minnisblað forstöðumanns

fræðslu- og menningarsviðs varðandi húsnæðismál Álftanesskóla.

• Bæjarráð samþykkti að unnið verði að framkvæmdum við gervigrasvöll á 

Álftanesi eins og gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun ásamt því að vinna að

viðhaldi Álftanesskóla samkvæmt áætlun ársins 2015.

• Bæjarráð samþykkti að áfram verði unnið að greiningu og skoðun á 

húsnæðismálum Álftanesskóla sem komi til nánari skoðunar við gerð

fjárhagsáætlunar fyrir árið 2016.



Tilnefning til Foreldraverðlauna
Heimilis og skóla 2015

Mynd tekin af vef Heimilis og skóla

Haldnir í 20. sinn, þann 20. maí 2015



Við fengum tvær tilnefningar

• Foreldrafélagið fékk tilnefningu fyrir Jóla- og 

góðgerðadaginn

• Sigrún Edda Eðvarðsdóttir formaður Foreldrafélags 

Álftanesskóla fékk tilnefningu sem Dugnaðarforkur 

Heimilis og skóla

Það voru tveir skólar í Garðabæ sem fengu tilnefningu til 

Foreldraverðlauna: Alþjóðaskóli og Álftanesskóli.



Tilnefningar til Foreldraverðlauna



Kynningarfundur með verðandi
foreldrum barna í 1.bekk

 Þann 21. maí fékk formaður Foreldrafélagsins  tækifæri á 

að kynna stuttlega starf félagsins og mikilvægi 

foreldrasamstarfs.

 Rætt um mikilvægi þess að foreldrar líti á foreldra- og 

bekkjarstarfið sem samstarfsverkefni til 10 ára en ekki 

afplánun til eins árs.   



JÚNÍ



Fundur Grunnstoða með bæjarstjóra
 Stjórn Grunnstoða átti fund 2. júní með bæjarstjóra Garðabæjar og 

skólaskrifstofu að Bjarnastöðum um áherslumál Foreldrafélaganna í 

bæjarfélaginu.

Áherslur stjórnar Foreldrafélags Álftanesskóla voru að þessu sinni m.a.:

• Geymsluskápar fyrir nemendur

• Tölvukaup fyrir skólann

• Húsnæðismál Frístundar – bráðabirgðalausn og framtíðarfarvegur



Afhentum Líknarsjóði Álftaness peningagjöf

 Afhentum Líknarsjóði Álftaness peningagjöf að verðmæti, 

150.000 kr. sem var afrakstur jóla- og góðgerðadagsins en 

hlutverk Líknarsjóðsins er að veita þeim íbúum 

sveitarfélagsins aðstoð sem verða fyrir áföllum t.d. vegna 

slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra óviðráðanlegra 

orsaka

 Með gjöfinni í ár og síðustu tveggja ára höfum við gefið sem 

nemur 625.000 kr.



Gott að hafa í huga við afmæli skólabarna

• Stjórn samþykkti á stjórnarfundi sínum að Bjarnastöðum

þann 2. júní sl.

• Hægt að nálgast inn á heimasíðu skólans (sjá á næstu

glæru)





Söfnunarreikningar nemenda

• Reikningar sem Foreldrafélagið hefur umsjón með

• Stjórn samþykkti formlega á stjórnarfundi 2. júní sl.

• Ætlað að gefa betri yfirsýn yfir fjáraflanir okkar og 

vinnureglur vegna fjáraflana sem nemendahópar skólans 

koma að.

• Reglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu skólans

• Á síðasta ári var unnið að því að koma 

söfnunarreikningum nemenda til Foreldrafélagsins.
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VIÐURKENNINGAR OG

GJAFIR FRÁ

FORELDRAFÉLAGINU

AFHENTAR Á AÐALFUNDI
4. JÚNÍ 2014



Gjafir til skólans
Heyrnarhlífar: Það er von okkar að gjöf þessi 
komi til með að nýtast nemendum skólans vel í 
náminu.  

Álskilti fyrir hjólapumpu: Við viljum vekja 
athygli íbúa í Garðabæ á þeim búnaði sem þarna 
er til staðar og styðja á sýnilegan hátt við öfluga 
hjólamenningu meðal skólabarna á Álftanesi.



Sveinbjörn M. Njálsson skólastjóri veitti gjöfunum viðtöku



Sveini Bjarnasyni var veitt viðurkenning fyrir alúð og

umhyggjusemi í sínu starfi sem gangbrautavörður við

Álftanesskóla



Sigríði Klingenberg var þakkað fyrir hjálpsemi og góðvild í þágu

foreldrasamfélagsins á Álftanesi vegna Jóla- og góðgerðadagsins.



Steinunni Sigurbergsdóttur deildarstjóra Álftanesskóla var þakkað

frábært samstarf en þau eru fjölmörg verkefnin sem Foreldrafélagið og

Áltanesskóli standa sameiginlega að.



Takk, Gunnar, Anney og Kristján



Sigrúnu Eddu, Guðríði Önnu og Önnu Maríu var þakkað

sérstaklega fyrir þeirra störf í þágu Foreldrafélags Álftanesskóla



Ný stjórn kjörin á aðalfundi 2015

Frá vinstri: Selma Dagbjört Guðbergsdóttir, Hafrún Þorvaldsdóttir, 

Anna María Snorradóttir, Auður S. Arndal, Elín Hlíf Helgadóttir, 

Ingólfur Th. Bachmann og Eiríkur Ágúst Guðjónsson


