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Formáli
Bekkjarfulltrúastarfið er mikilvægt. Í hverjum bekk eru kosnir tveir til
þrír bekkjarfulltrúar, annað hvort bjóða þeir sig fram eða farið er eftir
stafrófsröð
Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir við foreldrafélagið. Þeir sjá gjarnan um
viðburði í yngri bekkjum utan skólatíma sem oft eru tveir að vetri.
Í byrjun skólaárs geta bekkjarfulltrúar sest niður, valið efni úr
handbókinni og prentað það út. Efni sem þeir telja að börnin okkar njóti
góðs af í skemmtun og starfi í bekknum.
Með útgáfu þessarar handbókar vill foreldrafélagið reyna að leggja sitt
af mörkum til að auðvelda starf bekkjafulltrúa og auka aðgengi foreldra
að nytsamlegum upplýsingum um skólastarfið, námið og uppeldi
almennt.
...markmið
handbókarinnar
er að gefa lesanda
innsýn í starf
bekkjafulltrúa.

Hægt er að nálgast handbókina hjá skólaritara, einnig er tryggður
aðgangur að henni á heimasíðu skólans sem er www.setbergsskoli.is.
Þar er hægt að koma fyrirspurnum eða athugasemdum á framfæri til
stjórnar Foreldrafélags Setbergsskóla.
Í viðauka handbókarinnar er að finna ýmsar hugmyndir að eyðublöðum
sem gagnast gætu bekkjarfulltrúum í starfi.
Gert er ráð fyrir að handbókin og viðauki verði endurskoðaður á hverju
hausti og nýjum hugmyndum bætt við.
Við í foreldrafélagi Setbergsskóla óskum ykkur alls hins besta og
vonum að handbókin nýtist vel í starfi ykkar sem bekkjarfulltrúar.
Með kærri kveðju,
Stjórn Foreldrafélags Setbergsskóla
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Starfsreglur fyrir bekkjarfulltrúa Setbergsskóla
Í hverjum

bekk eru kosnir tveir
til þrír bekkjarfulltrúar, annað
hvort bjóða þeir sig fram eða
farið er eftir stafrófsröð.
 Hlutverk bekkjarfulltrúa er
að efla og styrkja samstarf
foreldra/forráðamanna og
nemenda auk þess að leitast við
að treysta samband heimila og
skóla.
 Bekkjarfulltrúar eru
tengiliðir við umsjónarkennara
og foreldra
 Þeir skipuleggja í upphafi
skólaárs með eða án kennara
almennan fund með foreldrum
eða senda drög að vetrarstarfi
bekkjarins með tölvupósti.
 Gott er að skipta foreldrum
bekkjarins í litla hópa (2-5
foreldrar) til að sjá um atburði.
 Æskilegt er að eldri
nemendur séu hafðir með í
ráðum þegar bekkjarstarf
vetrarins er skipulagt.
 Oft hafa bekkjarfulltrúar
innan sama árgangs unnið
saman og hefur það gefist vel.
 Stefnt skal að því að allir
bekkir hafi 2-3 uppákomur til
samans yfir veturinn fyrir og
eftir áramót. Er þá mælt með
því að hafa fyrri uppákomu
október/nóvember og þá seinni
á tímabili febrúar/mars
 Bekkjarfulltrúar ræða við
umsjónarkennara um
skólastarfið og gang mála í
bekknum og miðla upplýsingum
til annarra foreldra t.d. á
fundum eða í tölvupósti (með

dreifibréfum) í samvinnu við
kennara.
 Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir
bekkjarins við foreldrafélag
Setbergsskóla bekkjarfulltrúar
safna í bekkjarmöppu gögnum um
það sem gert hefur verið í
bekknum t.d. rafrænum myndum
og gögnum frá skóla og
skólayfirvöldum.
 Bekkjarfulltrúar hlusta eftir
sjónarmiðum nemenda varðandi
andann í bekknum, bekkjarstarfið
og störf foreldra í bekknum.
 Bekkjarfulltrúar aðstoða
kennara við að skipuleggja
þátttöku foreldra í skólastarfinu
eftir því sem við á, t.d. í tengslum
við vettvangsferðir,
starfskynningar og heimsóknir
foreldra í bekkinn.
 Foreldrafélagið fær aðstoð frá
bekkjarfulltrúum við framkvæmd
einstakra stærri viðburða á vegum
þess, t.d. jólaföndur.
 Bekkjarfulltrúar koma af stað
símakeðjum í sínum bekk þegar
eitthvað stendur til í skólanum t.d.
fræðslufundir eða í
neyðartilfellum, við dauðsfall o.fl.

Bekkjarfulltrúar eru
tengiliðir við
umsjónarkennara og
foreldra...

Nánari skýringar og meiri
fróðleik er að finna á heimasíðu
Setbergsskóla undir:
foreldrafélag/foreldrar/
bekkjarfulltrúar.

 Bekkjarfulltrúar sjá til þess í
samvinnu við umsjónakennara að
nýjir bekkjarfulltrúar taki við að
hausti. Þeir miðla upplýsingum til
nýrra bekkjarfulltrúa, bjóða nýja
foreldra velkomna og afhenda
bekkjarmöppu.
Bekkjarfulltrúar 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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Upplýsingar fyrir foreldra—hvert skal leita með málefni
Viðfangsefni

Hvert skal leita?

Hver vinnur að
úrlausn ?
Umsjónarkennari ásamt
öðru fagfólki

Hverjir koma að
vinnunni?
Nemendaverndarráð
Sálfræðingur
Eineltis– og
forvarnarteymi

Einelti

Umsjónarkennari
Deildarstjórar
Náms– og
starfsráðgjafi
Stjórnendur

Hegðunarörðugleikar
eða
samskiptaörðugleikar

Umsjónarkennari
Deildarstjóri
Stjórnendur

Umsjónarkennari ásamt
öðru fagfólki /
lausnateymi

Nemendaverndaráð,
Sálfræðingur

Námsörðugleikar

Umsjónarkennari

Umsjónarkennari,
Sérkennarar,

Grunur um
vímuefnanotkun

Umsjónarkennari
Skólastjórnendur

Náms– og starfsráðgjafi
Nemendaverndarráð

Óöryggi veik sjálfsmynd

Umsjónarkennari

Nemendaverndarráð

Ofbeldi

Umsjónarkennari
Skólastjórnendur

Náms- og námsráðgjafi
Nemendaverndarráð

Sorg, ástvinamissir,
skilnaður eða langvinn
veikindi.

Umsjónarkennari
Skólastjórnendur

Áfallateymi

Val á framhaldsnámi

Umsjónarkennari

Náms- og starfsráðgjafi

Deildarstjórar,

Skólaskrifstofa
Nemendaverndaráð,
Deildarstjóri,
Náms– og
starfsráðgjafi
Félagsmálayfirvöld
Lögregla
Sálfræðingur
Náms– og
starfsráðgjafi
Félagsmálayfirvöld
Lögregla
Sálfræðingur
Prestur
Náms– og
starfsráðgjafi
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Boðleiðir foreldra
Hvernig kem ég boðum til annarra foreldra?
Hægt er að senda póst til allra foreldra barna í gegnum Mentor. Vanti
ykkur lykilorð getið þið sent póst á elin@setbergsskoli.is og þið fáið
nýtt lykilorð sent til baka.
Hvernig kem ég boðum til annarra bekkjarfulltrúa?
Listi yfir bekkjarfulltrúa og netföng þeirra verða á heimasíðu skólans
undir foreldrafélag.
Hvað geri ég ef ég ætla að nýta húsnæði skólans fyrir skemmtun?
Lætur umsjónarkennara vita og skrifstofu skólans skrá niður
tímasetningu. Mikilvægt er að taka húsnæði frá tímanlega vegna
þrifa og til að forðast árekstra. Lykil að skólanum getið þið nálgast
á skrifstofu skólans og eins ber ykkur að skila honum strax að
lokinni notkun aftur á skrifstofuna. Ekki er heimilt að senda
nemendur með lykil að skólanum.
Mikilvægt er að skila húsnæðinu í góðu ásigkomulagi að lokinni
notkun, gæta þess að gluggar og hurðir séu lokaðar. Húsnæðið er á
ábyrgð bekkjafulltrúa.

Náms- og starfsráðgjöf

Mikilvægt er að taka
húsnæði frá tímanlega
vegna þrifa og til að
forðast árekstra.

Kolbrún Björnsdóttir er náms- og starfsráðgjafi skólans. Hún er við
frá 8:00-16:00 alla daga netfang: kolbrun@setbergsskóli.is
Viðvera sálfræðings: Atli Viðar Bragason netfang:
atliv@hafnarfjordur.is
Mánudaga og þriðjudaga kl. 8:00-16:00
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Foreldrarölt
Á undanförnum árum hafa
foreldrar og forráðamenn í
samstarfi við foreldrafélög
skólanna, félagsmiðstöðvarnar
og lögregluna farið í skipulagt
foreldrarölt á kvöldin um
helgar.
Um er að ræða
sjálfboðaliðastarf foreldra þar
sem leitast er við að ná fram
samstöðu þeirra á meðal um að
virða reglur um útivist barna og
koma í veg fyrir hópamyndun
unglinga eftir að lögbundnum
útivistartíma er lokið.
Foreldraröltið er skipulagt innan
hvers foreldrafélags og eru allir
foreldrar hvattir til þátttöku.
Safnað er nöfnum og
símanúmerum þeirra foreldra
sem hafa áhuga á að vera með
og útbúinn er listi þar sem fólki
er raðað niður á helgarnar.
Upplýsingum er komið til
tengiliða í félagsmiðstöðvum og
lögreglu um það hverjir eru með
foreldrarölt og hvernig því
verður háttað.
Þeir foreldrar sem fara á röltið
hittast oftast í skólanum eða í
félagsmiðstöðinni á
föstudagskvöldi. Þar er farið
yfir atburði síðustu helga og
dagbækur sem fyrri
foreldraröltshópar hafa skráð.

en hafi sem minnst bein afskipti af
þeim nema nauðsyn beri til.
Reynslan hefur sýnt að einn af
meginkostum foreldrarölts er hvað
nálægð fullorðinna hefur yfirleitt
jákvæð áhrif. Þannig að
unglingahópar leysast upp og
ólíklegt er að landa- eða
vímuefnasölumenn geri vart við
sig þegar foreldrar vakta svæðið.
Það getur einnig verið lærdómsríkt
og gaman að fara á foreldrarölt,
kynnast öðrum foreldrum, heyra
viðhorf þeirra og jafnvel komast að
því að flestir foreldrar fá að heyra
rökin „allir mega það".
Með því að fara á foreldrarölt geta
foreldrar áttað sig betur á því hvað
fer fram í hverfinu á kvöldin um
helgar og hvar hætturnar leynast.

Um er að ræða
sjálfboðaliðastarf
foreldra þar sem leitast
er við að ná fram
samstöðu þeirra á
meðal um að virða
reglur um útivist
barna...

Þannig sjá þeir oft staði eins og
sjoppur og verslanir í nýju ljósi er
þeir uppgötva þau skúmaskot sem
geta leynst þar og unglingarnir
nota til að neyta áfengis og annarra
vímuefna í friði.
Þá geta foreldrar fylgst með því
hvort sjoppur eru að selja
sígarettur til barna undir aldri,
hvort börn undir aldri komist inn í
spilasali, bari eða skemmtistaði í
hverfinu og hvort þeim sé veitt
áfengi á þessum stöðum.

Síðan er gengið um hverfið og
komið við á þeim stöðum þar
sem unglingar safnast saman
svo sem við sjoppur,
leiktækjasali,
verslunarmiðstöðvar og skóla.
Áhersla er lögð á að foreldrar
reyni að hafa áhrif á hegðun
unglinganna með nærveru sinni
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Foreldravísir - Um skólann og námið
Námið og heimanám
Sýnum námi og heimanámi
barna okkar áhuga, það hefur
hvetjandi áhrif. Aðstoð okkar
foreldra við heimanám veitir
okkur innsýn í starf skólans og
viðfangsefni barnsins og stuðlar
að góðum námsárangri. Jákvæð
viðhorf foreldra til skólans
endurspeglast í viðhorfum
nemenda.
Höfum samband
Með því að nýta okkur
viðtalstíma kennara sýnum við
áhuga og eflum tengslin við
skólann og kennarana. Ef við
eigum erfitt með að hringja á
viðtalstíma getum við nýtt
Netið. Höfum samband hvort
heldur sem eitthvað bjátar á eða
allt er í lagi. Mætum í viðtöl á
foreldradegi.
Fylgjumst með
Hentugast og ódýrast er fyrir
skólann að senda ýmsar
upplýsingar og fréttir með
tölvupósti. Ýmsar mikilvægar
upplýsingar koma einnig fram á
heimasíðu skólans,
www.setbergsskoli.is, og á
Mentor. Munum að fylgjast
með þessum boðleiðum og
spyrja börnin um hugsanleg
skilaboð sem kunna að berast á
pappír.
Vinahópar
Í sumum bekkjum hafa verið
stofnaðir svokallaðir vinahópar.
Krökkum alveg upp í 7. bekk
finnst það rosalega gaman.
Bekkjarfulltrúar koma þeim oft
af stað.
Bekknum er skipt í þriggja til
fjögurra manna hópa gjarnan að
tillögu kennara. Hver hópur
hittist á eins eða tveggja mánaða
fresti til að gera eitthvað

skemmtilegt saman. Skipst er á um
að hittast heima hjá þeim sem eru
saman í hóp. Best er að foreldrar
sendi barnið sitt með miða í
skólann með upplýsingum um hvar
og hvenær á að hittast. Hafið
góðan fyrirvara á. Sjálfsagt er að
mynda nýja hópa á hverju skólaári.
Tilgangurinn með vinahópum er
að efla félagsandann og
hópkenndina í bekknum og gefa
bekkjarfélögum tækifæri til að
kynnast á annan hátt en í
skólanum, kynnast enn betur eða
upp á nýtt.
Lögð er áhersla á að þetta sé heima
hjá börnunum og kosti ekki mikið.
Það er tekið fram því að ferðir
hingað og þangað geta stuðlað að
metingi og leiðindum. Með slíku
missir framtakið marks. Og þetta
má heldur ekki verða að kvöð í
hugum foreldra. Hæfilegur tími er
um 2 til 3 klukkustundir.

Aðstoð okkar foreldra
við heimanám veitir
okkur innsýn í starf
skólans og viðfangsefni
barnsins og
stuðlar að...

Nokkrar hugmyndir um hvað hægt
er að gera:












Baka smákökur eða baka úr
gerdeigi og fara með heim í
poka.
Búa til pítsu saman og borða.
Föndra úr trölladeigi, spýtum
eða ýmsu sem til fellur.
Búa til kerti úr vaxafgöngum.
Mála málverk.
Spila, fara í spurningaleiki,
„Actionary“ o.s.frv.
Búa til bók með sögu eða
sögum, ljóðum, myndskreyta –
eina bók saman eða hver fyrir
sig.
Elda saman spennandi rétt og
borða.
Hlusta á tónlist og búa til mynd
eftir henni o.fl.

Verum virk í foreldrastarfi.
Foreldrafélag skólans er fyrir alla
foreldra. Tökum virkan þátt í
starfinu og eflum það með því að
sækja fundi og uppákomur á
vegum félagsins og greiða
gíróseðla sem sendir eru út til
fjáröflunar.
Félagið gefur t.d. útskriftargjafir,
stendur fyrir jólaföndri og styrkir
skólastarfið með ýmsum hætti.
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Foreldravísir - Um uppeldið
Ábyrgð foreldra
Þrátt fyrir aukið
uppeldishlutverk leik- og
grunnskóla hvílir ábyrgð á
uppeldi barna fyrst og fremst á
herðum foreldra eins og öllum
er ljóst. Við verðum því að gera
sanngjarnar kröfur til skólans.
Og við verðum líka að gera
kröfur til okkar sjálfra sem
uppalenda.
Að efla sjálfstraust barna
Þeim sem hafa gott sjálfstraust
og búa yfir jákvæðri sjálfsmynd
farnast yfirleitt vel í lífinu. Gott
sjálfstraust felst í því að trúa á
eigin getu, þekkja sínar sterku
og veiku hliðar, að vera öruggur
í samskiptum við aðra og að
hafa tilfinningu fyrir því að
maður eigi gott skilið.
Við foreldrar getum byggt upp
sjálfstraust hjá börnum okkar
með því að sýna þeim traust og
fá þeim hæfilega ábyrgð, hrósa
þeim eins oft og tækifæri gefast
og hvetja þau til dáða í því sem
þau hafa áhuga á. Einnig er
mjög brýnt að foreldrar hafi
jákvæðar væntingar til barnanna
og sýni þeim væntumþykju og
ástúð hvað sem á dynur.
Framkoma okkar og samskipti
við barnið geta haft mikil áhrif á
sjálfstraust þess.
Þetta byggir upp sjálfstraust:
Reyndu aftur, þetta er alveg að
koma. Ég veit að þú getur
komið á réttum tíma. Þú getur
vel bjargað þér. Frábært hjá þér.
Þetta grefur undan
sjálfstrausti:
Þú getur aldrei gert neitt rétt.
Þú ert alltaf of sein(n). Það má
ekki líta af þér í tvær mínútur.
Þú reynir ekki einu sinni.

Slæmt fordæmi
Að sjá þig, ógyrt(ur) og hárið
stendur í allar áttir. Drífðu þig,
annars verð ég of sein(n)
í vinnuna.
Barnið
Ég geri aldrei
neitt rétt

Gott fordæmi
Þú ert alveg að verða
tilbúin(n), bara eftir að
gyrða þig
og
Ég ætla að flýta
mér að gera það
hárið.

hugsar:
Við verðum því að gera
sanngjarnar kröfur til
skólans. Og við
verðum...

greiða

Barnið hugsar:

Hrós og hvatning
Hrósi hefur stundum verið líkt við
H-vítamín eða vítamín sálarinnar,
slíkur er áhrifamáttur þess. Hrós
veitir þeim sem það hlýtur
vellíðunartilfinningu og hvetur
þann hinn sama til enn frekari
dáða. En munum að nota hrós
skynsamlega. Hrósið verður að
vera verðskuldað, annars hefur það
ekki tilætluð áhrif.
Agi og reglur
Hverju barni er nauðsynlegt að búa
við aga og fylgja þeim reglum sem
gilda t.d. í samskiptum og
samfélaginu. Með því læra þau að
virða mörk og hafa stjórn á
löngunum sínum. Af aga sprettur
sjálfsagi. Með aga er alls ekki átt
við að börn og unglingar hlýði
valdboði foreldra sinna
skilyrðislaust heldur finni að þau
hafi atkvæðisrétt innan þess
ramma sem reglur og takmarkanir

segja. Mikilvægt er að reglur séu
einfaldar og frekar færri en fleiri.
Oft getur verið áhrifaríkt að leyfa
börnum að vera með í að ákveða
viðurlög þegar reglur eru
brotnar.
Útivistarreglur – verum
samtaka og virðum þær
Útivistarreglurnar eru einn af
öflugri þáttum í forvörnum.
1. september til 1. maí
12 ára og yngri mega vera úti til
kl. 20 og 13 til 16 ára til kl. 22
1. maí til 1. september
12 ára og yngri mega vera úti til
kl. 22 og 13 til 16 ára til kl. 24
Að hafa væntingar – jákvæðar
væntingar
Ef barn finnur að til þess eru
gerðar ákveðnar væntingar virkar
það örvandi fyrir það. Það fer að
sjálfsögðu eftir aldri og þroska
hvaða væntingar er raunhæft að
gera til barnsins. En reglan er sú
að jákvæðar væntingar þar sem
gengið er út frá því að barnið
geri eða hagi sér eins og vænst er
til af því ýta undir að svo verði.
Gangi maður hins vegar út frá
því að barnið geri ekki það sem
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Foreldravísir - Um uppeldið
Að tala við barnið um áfengi
og fíkniefni
Margir foreldrar fyllast kvíða
þegar líður að unglingsárum
barnsins. Hann stafar ekki síst
af ótta við að það leiðist út í
vímuefnaneyslu eða reykingar.
Kynnið ykkur staðreyndir um
tóbak, áfengi og önnur
vímuefni, t.d. á slóðinni http://
www.lydheilsustod.is/fraedsla.
Ræðið þessi mál við unglinginn
og hjálpið honum að öðlast
skilning á því sem liggur að
baki lögum um 20 ára
aldurstakmark til áfengiskaupa.
Lögin eru til að vernda heilsu
og þroska einstaklinga. Heilinn
er ekki fullþroskaður fyrr en um
eða upp úr tvítugsaldri og því
hafa unglingar ekki sömu
forsendur og fullorðnir til að
vinna úr áhrifum
áfengisvímunnar.
Drykkja unglinga getur hamlað
eðlilegum vitsmunalegum og
tilfinningalegum þroska. Ef
foreldrar uppgötva neyslu hjá
barni sínu er afar mikilvægt að
þeir séu sammála um hvernig
beri að taka á málum. Kaupum
aldrei bjór eða annað áfengi
fyrir börnin okkar, það eru
skilaboð um að við
samþykkjum að þau drekki.
Rannsóknir hafa sýnt að eftir
því sem börn byrja yngri að
drekka því meiri líkur eru á að
þau muni eiga í vandræðum
með áfengi síðar á lífsleiðinni.
Áfengisneysla er oft undanfari
neyslu ólöglegra fíkniefna.
Eftirlitslaus partí eru
stórvarasöm.
Að tala við barnið um kynlíf
Nú á tímum þegar mörk
varðandi kynlíf virðast
losaralegri og óljósari en áður er

verulega brýnt að foreldrar hjálpi
börnum sínum að öðlast heilbrigða
sýn á þennan þátt mannlegrar
tilveru. Tölum við unglinga um
kynlíf á hispurslausan hátt.
Hvetjum þá til að spyrja okkur og
verum opin og tilbúin til að svara
spurningum og ræða ýmsar hliðar
málsins. Hjálpum unglingum að
gera sér grein fyrir því að alls ekki
sé ráðlegt að sofa hjá fyrr en
maður er tilbúinn til þess með
manneskju sem maður þekkir vel,
treystir og elskar.
Verum jákvæð í garð
unglingsáranna
Tökum þessu tímabili í þroskaferli
barnsins opnum örmum í stað þess
að fyllast kvíða og áhyggjum.
Unglingsárin eru spennandi og oft
ögrandi fyrir okkur foreldra sem
og unglingana sjálfa. En sem betur
fer komast flestir unglingar í
gegnum þau án stórra áfalla.
Látum unglingana finna að við
séum alltaf til staðar fyrir þá,
tökum þátt í því sem þeir eru að
gera og verjum tíma með þeim.
Vinir barnsins
Gerum okkur far um að kynnast
vinum barna okkar og foreldrum
þeirra. Þetta er sérstaklega
mikilvægt þegar börnin komast á
unglingsár og fara að verja meiri
tíma með félögunum.
Samvera foreldra og barna
Það er býsna margt sem keppir um
tíma okkar foreldra fyrir utan hið
daglega amstur við vinnu og
heimilisstörf. En börnin þurfa sitt
og ekki síst tíma með okkur til að
sinna heimanámi, spjalla, hlusta,
leika, lesa saman eða gera eitthvað
annað. Rannsóknir hafa líka sýnt
að samvera unglinga og foreldra
dregur úr neyslu áfengis og annara
vímuefna. Forgangsröðum rétt –
það verðmætasta sem við veitum

börnum okkar er tími, ástúð og
athygli – ekki hlutir eða
peningar.
Börn sem neytendur
Í neyslusamfélagi nútímans er
afar mikilvægt að börn njóti
leiðsagnar foreldra sinna. Börn
og unglingar hafa oft meiri
fjárráð en áður þekktist og eru
því ákjósanlegur markhópur
máttugra markaðsafla. Það er
hlutverk okkar foreldra að kenna
börnunum að vera gagnrýnin á
auglýsingar og áróður fyrir því
að kaupa ýmislegt sem mætti
flokka sem óþarfa. Brýnum fyrir
þeim frá fyrstu tíð nýtni og
ráðdeildarsemi, hollustu í
matarvenjum og að huga að
umhverfis- og náttúruvernd í allri
neyslu og lífsstíl.
Að leysa ágreining
Samskipti milli foreldra og barns
ganga ekki alltaf áfallalaust.
Ágreiningur og átök um álitamál
eru eðlilegur þáttur í öllum
samskiptum. Þá skiptir öllu að
geta miðlað málum og leyst
ágreininginn með lausnaraðferð.
Aðferðin felur í sér að finna í
sameiningu allar mögulegar
lausnir á ágreiningsmálinu,
sleppa þeim lausnum sem ekki
ganga og velja þá lausn sem gerir
báðum aðilum kleift að „vinna“.
Hér er því á ferðinni nokkurs
konar málamiðlun og barnið
sættir sig betur við lausnina
þegar það gerir sér grein fyrir að
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Foreldravísir - Um uppeldið
Samskipti
Komdu fram við barnið þitt eins
og þú vilt að það komi fram við
þig. Sýndu því virðingu og
traust og þú munt uppskera það
sama. Gerðu aldrei lítið úr
barninu, það grefur undan
sjálfstrausti þess. Biddu barnið
fyrirgefningar ef þér hefur orðið
á.
Tölvur og Netið
Notkun á tölvum og Netinu er
ríkur þáttur í lífi barna og
unglinga í nútíma
upplýsingasamfélagi. Þrátt fyrir
að tölvu- og netnotkun eigi sér
að mestu jákvæðar hliðar eru
samt sem áður nokkur víti til að
varast. Ef dagleg tölvu- og
netnotkun fer yfir eðlileg
tímamörk er nauðsynlegt að
setja reglur um þann tíma sem
barnið má verja við tölvuna á
degi hverjum. Afar brýnt er
einnig að hvetja börn og
unglinga til öruggrar
netnotkunar.
Samfélag, foreldrar og tækni,
SAFT, er vakningarátak um
örugga netnotkun barna og
unglinga. Á slóðinni
www.saft.is má m.a. finna
eftirfarandi ráð:
Börn og unglingar gæti varúðar
varðandi persónuupplýsingar
sem oft er óskað eftir á Netinu.








Foreldrar setji reglur um
netnokun.
Foreldrar kynni sér
netnotkun barnsins.
Þeir hvetji til góðra netsiða
– mannasiðir á Netinu eru
mikilvægir.
Foreldrar kenni börnum
sínum að skoða netefni með
gagnrýnum hætti.
Foreldrar geri börnum

sínum grein fyrir áhættu
samfara því að hitta netvin.
Svefn og hvíld
Munum að forsenda þess að geta
tekist á við verkefni dagsins af
fullum krafti er góð hvíld og
nætursvefn. Venjum því börnin
okkar á góðar svefnvenjur og
sjáum til þess að þau fái hæfilegan
svefn. Yngri börn þurfa allt að 10
til 11 klukkustunda svefn og
unglingarnir átta í það minnsta.
Þegar yngri börn eiga í hlut ættum
við að gera rúmið að notalegum
stað þar sem gott er að kúra.
Hótum þeim aldrei með rúminu.

Þrátt fyrir að tölvu- og
netnotkun eigi sér að
mestu jákvæðar hliðar
eru samt ...

Foreldrar sem fyrirmyndir
Höfum ávallt í huga að við
foreldrar erum sterkustu
fyrirmyndir barna okkar. Við erum
þeirra aðalkennarar, af okkur læra
þau um lífið, um samskipti, um
tilfinningar og tjáningu þeirra og
um hvað það er að vera manneskja.


Hrós og hvatning eflir
sjálfstraust!



Sjálfstraust er lykill að
lífsleikni!



Foreldrar eru sterkustu
fyrirmyndirnar!



Mestu skiptir að gefa börnum
tíma og veita þeim ástúð og
athygli!

Útgefandi: Foreldrafélag Setbergsskóla 2005 –
Höfundur: Aldís Yngvadóttir – Yfirlestur: Þórdís
Guðjónsdóttir
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Eineltisáætlun Setbergsskóla
Mikilvægt er að starfsfólk allt og foreldrar séu á verði fyrir einelti og komi vitneskju um það sem
allra fyrst til umsjónarkennara/nemendaverndarráðs. Úrvinnsla eineltismála þarf að vera þannig að
bæði þolendur og gerendur megi vel við una því með því drögum við úr líkum á því að eineltið
komi aftur upp.
Fyllsta trúnaðar skal ætíð gætt við meðferð eineltismála. Þegar eineltismál kemur upp er mikilvægt
að viðkomandi starfsmaður sem kemst að málinu, komið því til umsjónarkennara þolanda.
Umsjónarkennari, annað starfsfólk eða foreldrar fylla út tilkynningu um einelti og kemur henni til
nemendaverndarráðs.
Meðferð eineltismála í Setbergsskóla:
Grunur um einelti.



Eyðublað (á heimasíðu skólans) fyllt út „Grunur um einelti“ .
Útfylltu eyðublaði komið til Nemendaverndarráðs (NVR).



Ákveðið hver í ráðinu muni fylgja máli eftir og vera í sambandi við viðkomandi
umsjónarkennara (tengiliður). Upplýsingum komið til umsjónarkennara. NVR kemur
upplýsingum til eineltisteymis. NVR heldur utan um skráningar og gögn.
Umsjónarkennari tekur við máli ásamt tengilið NVR.



Umsjónarkennari greinir málið og skráir á eyðublað (hverjir, hvar, hvenær, hvernig,
hvað). Umsjónarkennari talar við og upplýsir (ásamt tengilið NVR ef þarf); þolanda,
geranda/gerendur, foreldra, starfsfólk, aðra.


Umsjónarkennari vinnur málið í samráði við tengilið NVR. Tengiliður NVR upplýsir ráðið
um stöðu mála og ráðfærir sig við það.



NVR kemur upplýsingum um eineltismál til eineltisteymis. Eineltisteymi upplýsir starfsfólk
eftir þörfum. Teymi kemur sömuleiðis upplýsingum til NVR.



NVR metur hvort tekist hefur að stoppa eineltið og lýkur máli ef það reynist.
NVR hefur eftirfylgni með máli, kannar að tilteknum tíma liðnum hvort málinu sé
lokið.



Ef ekki tekst að stöðva einelti af starfsfólki skólans er málinu vísað áfram til Skólskrifstofu.
Hún tekur við máli og vísar því áfram til menntamálaráðuneytis ef þörf er á.

Fátt veldur jafnmiklum sársauka og það að lenda í einelti ...
Það er mikilvægt að eineltismál leysist fljótt og vel þannig að barnið losni undan þeirri áþján og
niðurlægingu sem fylgir því að lenda í einelti. Hafi barn lagt önnur börn í einelti er nauðsynlegt að
foreldrar taki vel á málunum og aðstoði barnið við að hætta því.

Heimild: fræðsluhefti Heimili og skóli
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Verkefni eineltis- og forvarnarteymis
Eineltis– og forvarnarteymi:


Fær upplýsingar frá NVR um mál og upplýsir starfsfólk eftir þörfum.



Kemur sömuleiðis upplýsingum til NVR.



Yfirfer og endurskoðar eineltis- og forvarnaráætlun árlega sem og upplýsingar á heimasíðu.



Skipuleggur forvarnaráætlun og fræðslu og fylgir eftir framkvæmdum á því.



Útbýr gátlista fyrir starfsfólk sem er liður í forvörnum gegn einelti. Unnið eftir gátlista á tilteknum
tímabilum yfir skólaárið.



Stýrir og heldur utan um eineltis- eða líðankannanir sem lagðar eru fyrir nemendur.
Heldur utan um gagnabanka fræðsluefnis um eineltismál sem kennarar geta nýtt í kennslu sinni

Hvað er einelti?
Við tölum um einelti þegar einstaklingur (þolandi) verður fyrir
endurteknu áreiti frá öðrum einstaklingi (geranda) og á erfitt með
að verjast þvi. Í einelti er valdaójafnvægi þar sem gerandinn misbeitir valdi
gegn þolandanum. Barn sem er sterkara, árásargjarnara og frakkara leggur
annað barn sem er líkamlega og/eða félagslega veikara í einelti.
Einelti veldur þjáningum sem geta fylgt þolanda ævilangt. Í verstu tilfellum
geta afleiðingarnar leitt til sjálfsvígs. Þess vegna er mikilvægt að grípa inn í
sem allra fyrst ef upplýsingar um meint einelti koma fram. Þannig má koma í
veg fyrir að sársaukinn magnist og skjóti rótum í sál og líkama. Skjót aðkoma og
rétt viðbrögð eru nauðsynleg.

Í Setbergsskóla er litið svo á að það sé samstarfsverkefni heimila
og skóla að stuðla að velferð nemenda þar sem einelti á aldrei rétt
á sér.

Heimildir:
Dupper, D.R. (2003). School social work, skills & interventions for effective practice.
Olweus, Dan (2003). (Bæklingur). Einelti meðal barna og unglinga. Ráðleggingar til
foreldra.
Heimasíða Heimili og skóla, Landssamtök foreldra. Fréttir/Algengar spurningar: Einelti,
upplýsingar fyrir foreldra, 13.maí 2005.

Bekkjarfulltrúahandbók | Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2 |

Bls. 12

SAFT

Bekkjarfulltrúahandbók | Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2 | Sími 565 1011 | 2012-2013

Bls. 13
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Meira um heimanám
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Er barnið þitt að byrja í grunnskóla?
Barnið sjálft
Upphaf skólagöngu eru mikil
tímamót fyrir þig og barnið.
 Veittu barninu ríkulega
hlýju, stuðning og áhuga.
 Gættu þess að hafa nægan
tíma fyrir barnið á degi hverjum
meðan það er að aðlagast
skólanum.
 Mundu rétt þinn til 13 vikna
launalauss foreldraorlofs frá
vinnu – e.t.v. er þetta rétti
tíminn til að nýta sér það?
 Veldu skólatösku við hæfi
sem fer vel með bæði barnið og
bækurnar. Hafðu barnið með,
það þarf að máta skólatöskur
eins og föt.
Aðgættu að barnið sé ekki að
bera of þunga tösku og að
þyngstu bækurnar séu næst
bakinu. Ráðlögð þyngd
skólatösku er 10-12,5% af
þyngd barnsins,á 2 fyrstu árum
skólagöngu ætti hún ekki að
vera þyngri en 1,2kg
 Röltu með barninu um
skólalóðina og helst um
skólann, utan annatíma.
 Sendu barnið alltaf með
nægt og hollt nesti í skólann.
 Merktu allar eigur barnsins,
skóladót og allan fatnað þ.m.t.
Íþróttafatnað.
 Vertu búin/n að kaupa inn
nauðsynlegt skóladót og merkja
áður en að skólinn hefst. Flestir
skólar birta innkaupalista á
heimasíðum sínum.
Samstarf
 Nú hefst 10 ára samstarf við
skólann um menntun og velferð
barnsins þíns.
 Þú berð höfuðábyrgð á

menntun barnsins skv.
aðalnámskrá grunnskóla.
 Mikilvægt er að mæta á
skólafærninámskeið og fundi fyrir
foreldra 1.bekkinga.
 Kynntu þér og taktu þátt í starfi
foreldrafélagsins og
bekkjarstarfinu, t.d. með því að
gerast bekkjarfulltrúi í bekk
barnsins þíns.
 Vertu í sambandi við
kennarann, best er að þið styðjið
hvert annað, því markmiðið er
sameiginlegt: Velferð barnsins
þíns!
 Hafðu í huga hvaða
upplýsingar þú vilt að
grunnskólinn fái um stöðu
barnsins, s.s. heilsufar og líðan.
Foreldrar ráða því hvaða
upplýsingar fylgja barninu frá
leikskóla til grunnskóla.
 Mikilvægt er að haft sé
samband við kennara og hann
látinn vita ef eitthvað gerist í lífi
barnsins sem getur haft áhrif á
líðan þess, t.d. alvarleg veikindi í
fjölskyldunni, skilnaður foreldra,
andlát í fjölskyldunni o.s.frv.
 Kynntu þér hlutverk og
starfsemi skólaráðs og hverjir sitja
í því
Skólinn
 Finndu bestu leiðina í skólann,
farðu hana nokkrum sinnum með
barninu og leiðbeindu því. Er
gangbrautarvarsla?
 Mikilvægt er að styðja við
heimanám barnsins og að láta það
lesa á hverjum degi.
 Gættu þess að upplýsingar um
nöfn, heimilisföng, netföng og
símanúmer aðstandenda séu rétt.
Betra er að fleiri séu skráðir en
færri þannig að alltaf sé hægt að ná
í aðstandenda ef eitthvað kemur
upp á.
 Kynntu þér hvernig staðið er

Aðgættu að barnið sé
ekki að bera of þunga
tösku og að...

að nestis- og mötuneytismálum.
Gilda reglur um það hvað má
koma með í nesti?
 Kynntu þér hvernig staðið er
að gæslu í frímínútum og hve
margir árgangar eru saman í
frímínútum.
 Kynntu þér hvernig
salernisaðstaðan er og vertu viss
um að barnið viti hvar salernin
eru.
 Athugaðu hvenær
skólabyggingin opnar á
morgnana.
 Kynntu þér möguleika á
dægradvöl eða tómstundum í
þínum skóla og hverfinu að
loknum skóladegi.
Kynntu þér vel heimasíðu
skólans og skólanámskrá
skólans. Í skólanámskrá eru
ýmsar hagnýtar upplýsingar um
skipulag skólans sem og
námsáætlanir.
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Foreldraráð Hafnarfjarðar
Foreldraráð Hafnarfjarðar er samráðsvettvangur og málsvari foreldra grunnskólabarna í
Hafnarfirði.Foreldrar bæjarins eiga í ráðinu fulltrúa sem sinna ýmsum hagsmunamálum barna og
foreldra í Hafnarfirði. Í Foreldraráði sitja a.m.k. tveir fulltrúar foreldrafélaga úr hverjum grunnskóla
bæjarins og situr annar fulltrúinn í skólaráði síns skóla.
Foreldraráð vinnur að sameiginlegum málefnum
skólanna og gefur umsagnir um ýmis mál er varða skólaog fjölskyldumál. Samstarfið gerir foreldrafulltrúum
kleift að vera í nánu sambandi og fylgjast með því helsta
sem fram fer í grunnskólunum. Foreldraráðið fundar á 4
til 5 vikna fresti yfir veturinn, oftar ef þurfa þykir.
Foreldraráðið er í góðum samskiptum við Heimi og
skóla, hefur fundað með forsvarsmönnum íþrótta- og
tómstundafélaga, lögreglunni, forvarnarfulltrúa, ÍTH,
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og svæðasamtökum foreldra
á höfuðborgarsvæðinu.

Mynd af þeim sem voru tilnefndir: Vilborg Sverrisdóttir,
Steinar Ó. Stephensen, Jenný Berglind Rúnarsdóttir,
Jóhanna Sveinbjörg Traustadóttir, Margrét Brandsdóttir og
Margrét Valgerður Pálsdóttir.

Fulltrúar í foreldraráðinu skipta með sér verkum og setja sér starfsreglur. Þeir tilnefna
áheyrnarfulltrúa í skólanefnd sveitarfélaga samkvæmt grunnskólalögum, í Hafnarfirði fræðsluráð.
Áheyrnarfulltrúi foreldra í fræðsluráði hefur áheyrnar- og tillögurétt í ráðinu en ekki atkvæðisrétt.
Einnig skipar ráðið talsmann þess sem tekur sæti áheyrnarfulltrúa í forföllum hans. Jafnframt skipar
ráðið fulltrúa í svæðasamtök í landsamtökum foreldra, Heimili og skóli.
Talmaður Foreldraráðs Hafnarfjarðar skólaárið 2012-2013 er Jóhanna Sveinbjörg Traustadóttir sem
jafnframt er fulltrúi foreldra grunnskólabarna í fræðsluráð Hafnarfjarðar
(foreldrarad@hafnarfjordur.is).
Fulltrúi Foreldraráðs í landssamtökum foreldra, Heimili og skóli er Gréta Jónsdóttir
(gretajonsdottir@internet.is) frá hausti 2010 sem einnig er fulltrúi foreldra grunnskólabarna í íþrótta
- og tómstundanefnd.
Öllum upplýsingum, ábendingum eða fyrirspurnum er beint til talmanns á netfang
Foreldraráðs,foreldrarad@hafnarfjordur.is
Meginverkefni Foreldraráðs Hafnarfjarðar.









Að vera samstarfs- og samráðsvettvangur foreldrafélaga, foreldra- og
kennarafélaga og samtaka foreldra við grunnskóla bæjarins.
Að vera bæjaryfirvöldum til aðstoðar og ráðuneytis um skólamál.
Hafa yfirlit yfir aðbúnað og aðstöðu til náms, kennslu og vistunar í
grunnskólum bæjarins.
Að vera tengiliður við önnur heildarsamtök foreldra.
Stuðla að aukinni ábyrgð og þátttöku foreldra í skólastarfi.
Safna og miðla upplýsingum um samvinnu heimila og skóla til foreldra. Miðlun upplýsinga fer
fyrst og fremst
um heimasíðu sem félagið heldur úti og er hluti af vefsíðu skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.
Beita sér fyrir umræðufundum meðal foreldra, skólamanna og annarra sem vinna að málefnum
grunnskóla í Hafnarfirði.
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Lestur og læsi - foreldrar í lykilhlutverki
Lestur er undirstaða alls náms. Þess
vegna er mikilvægt að hlúa að
lestrarfærni barna frá upphafi og fram
eftir skólagöngunni.
Við foreldrar getum stuðlað að færni
barna okkar í lestri með því að hvetja
þau og aðstoða við heimalestur, lesa
fyrir þau og stuðla að því að þau lesi
sjálf bækur.






Lestur hefur jákvæð áhrif á
málþroska.
Lestur eykur orðaforða.
Lestur bætir hlustun, athygli og
einbeitingu.
Lestur eykur reynslu og þekkingu.
Lestur og góður málþroski styður
nám í öllum námsgreinum.

Heimalestur
Stuðningur foreldra við heimalestur
felst m.a. í því að














sýna lestrarnámi barnsins áhuga
lesa með barninu á hverjum degi,
t.d. korter á dag
setja reglur um lestrarstundina sem
auðvelt er að fylgja,
lesa t.d. alltaf á sama tíma og á
sama stað
vera örlátur á hrós og hvatningu og
varast óþolinmæði
ræða um myndir í lestrarbók
barnsins og tengja efnið reynslu
þess
ræða um innhald textans sem
barnið á að lesa,
jafnvel þótt hann sé einfaldur
skýra orð og finna ný orð eins og
samheiti, andheiti, rímorð o.s.frv.
lesa textann eða hluta hans fyrir
barnið ef það er þreytt,
ekki að sleppa lestrarstundinni
vera í góðu samstarfi við kennara
barnsins.

Lestrarráð sem geta hjálpað barninu
við lestur námsbóka.

Áður en byrjað er að lesa
 Skoða bókina vel, myndir kort og gröf.
 Lesa efnisyfirlit og kaflaheiti.
 Barnið geri sér grein fyrir um hvað bókin fjallar.
 Barnið velti því fyrir sér hvað það veit um efnið.
Á meðan lesið er
 Finna aðalatriðin.
 Skrifa hjá sér minnispunkta.
 Gott er að gera skýringarmyndir eða hugarkort.
 Barnið spyrji um það sem það skilur ekki, t.d.
orð og orðasambönd.
Eftir lesturinn
 Rifja upp það sem lesið var.
 Velta fyrir sér hvað eru aðalatriði og hvaða atriði
skipta minna máli.
 Barnið hugsi um það sem það hefur lært og tengi
við það sem það vissi áður.
 Barnið reyni að endursegja textann með eigin
orðum
Heimildir: Námsgagnastofnun
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Hvað tekur við í framhaldsskóla
Í könnun

sem gerð var árið 1996
kom fram að mikill meirihluti
nemenda og foreldra vildu auka
samstarf og upplýsingaflæði í
framhaldsskólum¹.
Margt hefur breyst til batnaðar á
síðustu árum,
framhaldsskólarnir eru orðnir
opnari en þeir voru og margir
foreldrar meðvitaðri um
mikilvægi samstarfs.

innan og utan veggja skólans.
Foreldrafélög eru starfandi við
marga framhaldsskóla og ættu
foreldrar nýnema að nýta sér þann
vettvang til að kynnast nýjum
skóla betur.
Að mörgu er að huga þegar byrjað
er í framhaldsskóla og segja má að
nemendur séu að taka stórt skref
inn í ókunnugan heim.

Sífellt stærri hluti hvers árgangs
hefur nám í framhaldsskólum
landsins. Undanfarin þrjú ár
hefur rúmlega 90% árgangsins
haldið áfram í námi en hlutfallið
var um 85% árið 1992.
Brottfall úr framhaldsskólum er
hins vegar mikið vandamál þó
dregið hafi úr því á
undanförnum árum.
Mikilvægt er að leita leiða til að
draga úr brottfalli og stuðningur
foreldra skiptir þar gríðarlega
miklu máli. Samstarf felur í sér
að allir aðilar sem koma að
skólanum leggi sitt af mörkum
og því þurfa skólastjórnendur,
kennarar, foreldrar, nemendur
og yfirvöld menntamála að vera
meðvitaðir um hlutverk sitt og
reyna markvisst að auka
samstarfið til hagsbóta fyrir
nemendur.

Brottfall úr
framhaldsskólum er
hins vegar mikið
vandamál þó dregið...

Mikilvægt er að foreldrar verði
enn öflugri en þeir eru nú í
samstarfi við framhaldsskólana ,
þeir þurfa að kynna sér vel
framhaldsskóla unglingsins, í
hverju námið felst og hvaða
kröfur eru gerðar.
Eins er mikilvægt að þeir fylgist
með því sem er að gerast hverju
sinni í lífi unglingsins bæði
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Heimildir
Vefur Setbergsskóla
Vefur Heimilis og skóla
Vefur Námsgagnastofnun
Vefur SAFT
Foreldravísir foreldrafélgs Setbergsskóla
Útgefandi: Foreldrafélag Setbergsskóla 2005 – Höfundur: Aldís
Yngvadóttir – Yfirlestur: Þórdís Guðjónsdóttir
Eyðublöð.
Höfundur: Kristbjörg Hermannsdóttir
Myndir teknar af vef Setbergsskóla
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EB 01

Hugmynd að eyðublaði
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EB 02

Hugmynd að eyðublaði
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EB 03

Hugmynd að eyðublaði
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EB 04

Hugmynd að eyðublaði
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EB 05

Hugmynd að eyðublaði
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EB 06

Hugmynd að eyðublaði
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EB 07

Hugmynd að eyðublaði
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EB 08

Hugmynd að eyðublaði
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EB 09

Áhugaverðir tenglar/heimasíður

www.setbergsskoli.is
www.skolavefurinn.is
www.mentor.is
www.nams.is
www.lydheilsustod.is
www.menntamalaraduneyti.is
www.heimiliogskoli.is
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