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Um Foreldrafélag Lindaskóla

- Stofnað þann 20. október 1999.

- Aðild býðst öllum foreldrum og 

forráðamönnum nemenda við 

Lindaskóla

- Aðalfundur fer fram í lok hvers 

skólaárs

- Árgjald er 2.500 kr. per fjölskyldu 

Stjórn Foreldrafélagsins skipa:

Eva Björk Björnsdóttir - Formaður

Árdís Ýr Pétursdóttir

Gunnhildur Sveindóttir

Hákon Davíð Halldórsson

Hrefna M. Gunnarsdóttir - Gjaldkeri

Kolbrún Eva Ólafsdóttir

María Konráðsdóttir  - Varamaður

Snæfríður Halldórsdóttir Varamaður

Margrét Hjálmarsdóttir



Markmið og 
hlutverk

Félagið á að vinna að því að efla kynni 

foreldra innbyrðis, styrkja félagslíf 

skólans, stuðla að fræðslufundum í 

samráði við skólann og koma með óskir 

og tillögur um breytingar
Vinna að velferð nemenda við skólann

Efla samstarf heimila og skóla

Vinna að framförum í skólastarfi
Öflugt foreldrasamfélag er forsenda 

þess að foreldrar hafi áhrif á skólastarfið



Bekkjarfulltrúar - Eru tengiliðir milli foreldra, 

nemenda og kennara

- Virkja foreldra til þátttöku í 

foreldrastarfi

- Leita eftir hugmyndum frá 

foreldrum og nemendum

- Hafa jákvæða hvatningu að 

leiðarljósi

Í hverjum bekk eru skipaðir 
bekkjarfulltrúar í upphafi skólárs.
Best er að skipa einn bekkjarfulltrúa 
fyrir hverja 10 nemendur.  



Helstu hlutverk bekkjarfulltrúa

- Halda utan um dagskrá 

- Manna foreldrarölt sem viðkomandi bekkur ber ábyrgð á

- Skipuleggja vinahópa í samráði við kennara

- Koma upplýsingum um viðburði á framfæri við foreldra

- Aðstoða stjórn foreldrafélagsins við framkvæmd stærri viðburða á 

vegum þess



Fjáraflanir
Við Lindaskóla hefur skapast sú hefð, vegna vorferðar 10. bekkjar og 

fjáröflunar hennar, að skipuð er sérstök fjáröflunarnefnd foreldra þess 

árgangs.



Stjórn foreldrafélagsins og 
fjáröflunarnefndin vinna 
saman að skipulagningu og 
framkvæmd viðburða við 
skólann. 

Öllum börnum 10. bekkjar hverju sinni 

stendur til boða að vinna að framkvæmd 

þessara verkefna.

Vinnan felst t.d í sölu bingóspjalda á 

bingóinu, sölu laufabrauða á þeim viðburði 

og vinnu við alls kyns verkefni á vorhátíð

Hagnaður af þessum viðburðum rennur til 

sjóðs barnanna

7. og 9. bekk  standa til boða að fá 

viðburðastyrk að upphæð 10 þúsund í 

gegnum bekkjarfulltrúana.

Hrefna Marín Gunnarsdóttir
er fulltrúi stjórnar Foreldrafélagsins í 

fjáröflunarnefnd



Foreldrarölt
Foreldraröltið er samstarfsverkefni undir hatti Samkóp með aðkomu 

lögregluyfirvalda í Kópavogi



Foreldrar á rölti eru í senn 
eftirlitsaðilar með reglum 
og nágrannavakt

Hvort tveggja miðar að því að hafa eftirlit 

með því sem gerist utan veggja heimilanna, 

vera aðhald við lögbundinn útivistartíma og 

vernda börn og unglinga frá utanaðkomandi 

aðilum sem eiga ekki erindi við þau s.s. 

söluaðila vímuefna og áfengis

Árdís Ýr Pétursdóttir
hefur umsjón með foreldrarölti og kemur 

til með að birta og auglýsa dagskrá



Fræðsla
“Félagið á að vinna að því að efla kynni foreldra innbyrðis, styrkja félagslíf skólans, stuðla að 

fræðslufundum í samráði við skólann og koma með óskir og tillögur um breytingar”



Stjórn foreldrafélagsins mun 
bjóða upp á á 1-2 
fræðslufundi á hvorri önn 
skólaársins 2021-2022 

Hugmyndir frá foreldrum og nemendum eru 

vel þegnar í þessu samhengi. 

Hægt er að koma ábendingum á framfæri á 

facebook síðu foreldrafélagsins.

Kolbrún Eva Ólafsdóttir
hefur umsjón með fræðslufundum og 

kemur til með að skipuleggja og auglýsa 
viðburði á vegum félagsins



Skólaráð

- Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur 

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

- Skólaráð skal skipað sjö 

einstaklingum til tveggja ára í 

senn

- Skólastjóri stýrir starfi 

skólaráðs og ber ábygð á 

stofnun þess

Fulltrúar foreldra í skólaráði eru:

Eva Björk Björnsdóttir

Hákon Davíð Halldórsson

Magnús Kristjánsson



SAMKÓP - Samtök foreldrafélaga grunnskóla í Kópavogi

- Samkóp eru samtök foreldrafélaga 
grunnskóla í Kópavogi

- Foreldrafélag hvers grunnskóla á 
vegum bæjarins á fulltrúa í stjórn 
Samkóp

Fulltrúi foreldra í SAMKÓP  er:

Gunnhildur Sveinsdóttir



SAMKÓP - Samtök foreldrafélaga grunnskóla í Kópavogi

Markmið samtakanna:

● að standa vörð um réttindi barna til 
menntunar og þroska

● að beita sér fyrir auknum áhrifum foreldra á 
skólastarf

● að stuðla að skipulegu samstarfi 
aðildarfélaganna

● að vera sameiginlegur málsvari foreldra 
gagnvart sveitarfélagi og stjórnvöldum

Samtökin hyggjast ná markmiðunum með því að:

● að fylgjast með framkvæmd grunnskólalaga og 
aðalnámskrár og beita sér fyrir umbótum í 
skólastarfi

● að afla reglulega upplýsinga um starf 
foreldrafélaga og miðla þeim

● að stuðla að opinberri umræðu um skóla- og 
uppeldismál, 

● að starfa með öðrum samtökum og félögum 
sem sinna málefnum barna og foreldra á 
Íslandi 



Upplýsingar
Foreldrafélags Lindaskóla er á facebook: https://www.facebook.com/groups/foreldrafelaglindaskola

Þar má finna tilkynningar um viðburði, foreldrarölt og aðrar upplýsingar sem stjórn vill koma á framfæri

Við hvetjum alla foreldra barna í Lindaskóla til þess að fylgjast með okkur og taka þátt í umræðunni!


