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Hlutverk og markmið FFGÍR 
FFGÍR hefur það hlutverk að vera tengiliður milli stjórnsýslu Reykjanesbæjar og foreldrafélaga 
grunnskólanna með það í fyrirrúmi að auka upplýsingaflæði, fagleika, skýra markmið og áherslur 
foreldrafélagana. 

Markmið félagsins er einnig að veita fræðslu og stuðning Nl foreldrafélagana. Koma með fræðslu 
sem eflir foreldra og nemendur í Reykjanesbæ með eflingu foreldrasamstarfs, fræðslu, fyrirlestra 
og forvarna.  

Í kraPi Qöldans getum við gert meira saman.  

Verkefnastjórar starfsárið 2020-2021 
Anita Engley GuðbergsdóTr og Guðrún María ÞorgeirsdóTr 
Guðrún María tók við af Önnu Sigríði í júní 2020. 

Stjórn félagsins 
Verkefnastjórar funduðu með formönnum foreldrafélagana í gegnum neNð á starfsárinu ásamt því 
að notast við tölvusamskipN Nl upplýsinga. 

Í stjórn félagsins eru tveir verkefnastjórar Anita Engley GuðbergsdóTr og Guðrún María 
ÞorgeirsdóTr ásamt formönnum foreldrafélaganna.  

Formenn foreldrafélaga skólanna: 
Guðrún María ÞorgeirsdóTr – Stapaskóli 
Hjörleifur Þór Hannesson – Myllubakkaskóli 
KrisZn HjartardóTr – Njarðvíkurskóli 
Kristján Freyr Geirsson – Heiðarskóli 
Selma Björk HauksdóTr – Holtaskóli  
Sigurrós SigurbergsdóTr – HáaleiNsskóli 
Örn Ævar Hjartarson – Akurskóli 

Funda- og nefndarstörf verkefnastjóra 
Reglubundnir fundir verkefnastjóra hafa verið í gegnum starfsárið og að mestu Nl farið fram á 
neNnu og í gegnum síma þó voru nokkur tækifæri Nl að hi^ast í raunheimum. En verkefnastjórar 
hafa bæði skipt með sér störfum og starfað saman að öðrum verkefnum í þágu félagsins.  

Báðir verkefnastjórar hafa só^ Samtaka fundi en Guðrún þó verið meira á þeim fundum og með því 
aukið upplýsingar Nl foreldrafélagana ásamt því að efla fræðslu Nl nemenda, skóla og foreldra. 
Mest hefur verkefnum eða fræðslu verið deilt á samfélagsmiðla FFGÍR þe^a árið.  

Anita Engley hefur seNð sem áheyrnarfulltrúi foreldra á Fræðsluráðs fundum vetrarins þar sem 
fundir hafa að mestu leyN verið í gegnum Teams. 

Einnig að vera þá^takandi í hópi Nl mótunar nýrrar menntastefnu Reykjanesbæjar Nl ársins 2030. 
Ásamt því að sækja fræðslu Nl Heimila og skóla og sinnt þeim samskiptum þe^a starfsár þó mikið 
hafi auðvitað farið fram í veceimum þe^a árið. 



Helstu áherslur og verkefni starfsársins 2020-2021 
Í upphafi síðasta starfsárs var rík áhersla hjá verkefnastjórum að ræða gagnsæi í Qármálum félagana 
og að hver gjaldkeri væri með annan aðila úr stjórn sem hefði sýni heimild á reikningum hvers 
félags og að hvert félag passi upp á að sendir verði út greiðsluseðlar í heimabanka Nl að styðja við 
félögin og verkefni þeirra.  

Flest félög sendu út greiðsluseðla fyrir þe^a starfsár en tvö félög gáfu þó gjaldið sem styrk Nl 
heimilana. Einnig hafðist loka vinnan að Stapaskóli væri komin með kennitölu og öll Nlskyld réTndi 
svo hægt væri að senda greiðsluseðla. 

“Allir með” verkefnið fór af stað hausNð 2020 og var FFGÍR þá^takandi í því verkefni sem fulltrúar 
foreldra í Reykjanesbæ og mæ^u í Reykjaneshöllina á opnunarháZð þess verkefnis. Einnig kom 
FFGÍR að fyrirlestri Nl foreldra í samstarfið við verkefnið ásamt Kvan og Hilmu Hólmfríði 
Sigurðardó^ur Qölmenningarfulltrúa, fór sá fundur fram í netheimum og skapaðis mikil og 
skemmNleg umræða. Á fundinn mæ^u fulltrúar úr öllum foreldrafélögum Reykjanesbæjar.   

Jákvæð líkamsímynd og efling sjálfsmyndar og sjálfstraust var  áherslan í starfi vetrarins og var 
ákveðið að yngstu nemendur í grunnskólum bæjarins fengu fræðsluna frá okkur á þessu starfsári 
með fyrirlestrinum “Ég vel mig” öll bókasöfn grunnskólanna fengu tvær bækur að gjöf ásamt því að 
Fjörheimar (88 Húsið) og bókasafn Reykjanesbæjar fengu bækur að gjöf. FFGÍR færði HSS einnig 
eina bók að gjöf þar sem þau geta valið hvort bókin fari Nl ungbarnaePirlitsins eða á biðstofu 
sálfræðinga. 

Önnur verkefni og fundir verkefnastjóra 
Samstarf var við félagasamtökin Heimili og skóli á árinu og færðu þau FFGÍR ýmislegt efni Nl fræðslu 
og uppbyggingar og voru dugleg að deila á vefsíðu sína efni sem hægt var að nálgast. 

Fundað var með Fjörheimum og verkefnastjórum þar í upphafi starfsárs, voru þeir fundir þrír 
talsins þar Nl ný bylgja af Covid19 skall á en margt go^ var hægt að nýta af þessum fundum þó ekki 
hafi verið hægt að framkvæma allar þær skemmNlegu hugmyndir sem upp komu á þessu ári. En 
búum vel að þeim fyrir næstu ár.  

Stóra verkefni FFGÍR í ár var að fá Ernu KrisZnu samfélagsmiðlastjörnu, frumkvöðul og rithöfund  
inn í alla grunnskólana í febrúar með fræðslu, sjálfstyrkingu og jákvæða eflingu Nl yngsta fólksins 
okkar, með bókinni “Ég vel mig”. Fyrirlestrarnir fóru fram í skólunum,  sátu nemendur og kennarar 
fræðsluna. Upphaflega á^u þe^a að vera á^a fyrirlestrar og þar af einn Nl foreldra en vegna 
Qöldatakmarkana enduðu þeir á að verða 23 talsins. Endurgjöf kom frá  kennurum, stjórnendum og 
foreldrum (mest mæðrum) að mikil ánægja hafi verið með Ernu og hennar boðskap að allir eiga að 
velja sig og vera ekki í samanburði við aðra “allir eru einstakir”. FFGÍR leggur áherslu á 
foreldrasamstarf og því var boðið upp á fyrirlestur Nl foreldra með Ernu í samstarfi við Alfa Agenci 
og Íþró^a- og tómstundaráðs. Var því streymt á youtube síðu Reykjanesbæjar þar sem videoið var í 
viku svo foreldrar gátu horP þegar þeim hentaði. Fékk þe^a töluvert áhorf og umQöllun á 
samfélagsmiðlum og var þessu dreiP af Ernu KrisZnu, foreldrafélögunum og FFGÍR.  



Foreldrafélögin, verkefni og gjafi á árinu. 
Áhugasamir og öflugir foreldrar vinna í foreldrafélögum skólanna hér í Reykjanesbæ. Formenn 
reyndu að finna leiðir Nl að funda  með sínum félagsmönnum reglulega á árinu, mest í gegnum 
vefinn en einhver félög gátu hist í raunheimum 1-2 skipN á árinu. Hér er upptalning af helstu 
verkefnum félaganna sem þau hafa unnið að og ekki hafa verið talin upp hér að ofan ásamt gjöfum 
og upplifunum sem félögin hafa gefið Nl skólanna, kennara, nemanda og foreldra.  

Öll foreldrafélög tóku þá^ í stóra verkefni FFGÍR þe^a árið “Ég vel mig”. 

Hafa ber í huga að ýmis verkefni hafa tekið breyNngum sökum covid19 og jafnvel hefðir fallið niður. 
Foreldrafélögin voru hvö^ Nl þess að finna leiðir Nl annarsskonar skemmtunar og kom margt 
skemmNlegt út úr því  á árinu svo sem jólaföndur heima, öðruvísi öskudagur og fl. 

Akurskóli 
Ný stjórn tók við 5.október 2020. Nýr formaður Örn Ævar Hjartarson tók við af Þórdísi sem hafði 
seNð Nl nokkurra ára.  

Upptalning á þeim verkefnum er stjórnin kom að á starfsárinu: Jólaföndur var í upphafi aðventu 
með óhefðbundnum hæT. Föndurpakki var sendur heim Nl nemenda í 1.-6. bekk,  7.-10. bekkur 
fékk mandarínur og piparkökur í stofurnar þegar var verið að skreyta jólahurð og stofur hvers 
bekkjar. FFA styrkN kaup á morgunverði 9.bekkjar þann dag sem samræmt próf var haldið Nl stóð 
að gera slíkt hið sama á prófdögum sem blásnir voru af. Gefnar voru vorgjafir Nl skólans, boltar, 
krítar, sippubönd og fl. Einnig stendur Nl að styrkja um skemmNatriðið fyrir vorháZð skólans (ekki 
ákveðið hvað verður fyrir valinu). Til stendur að bjóða upp á fordrykk og blóm fyrir 
útskriParnemendur í 10.bekk fyrir háZðarkvöldverðinn sem að þessu sinni verður sameinaður 
útskriPinni þeirra en venjulega hefði hann verið á ársháZð sem að þessu sinni var ekki haldin í ár.  

Kostnaði var reynt að halda í lágmarki í ár. Stjórnin tók því þá ákvörðun að skipuleggja ekki neina 
auka viðburði það sem ePir lifði árs og fella niður gjaldið þe^a árið sem nokkurs konar styrk Nl 
heimila í ljósi að hart er í ári á mörgum heimilum. 

Heiðarskóli 
Foreldrafélagið fundaði nokkrum sinnum yfir árið en fóru öll samskipN fram í netheimum þe^a 
starfsár og var notast bæði við skrifleg og talskilaboð sín á milli. Reikningar voru sendir út á árinu 
og skilaði það sér yfir 90% Nl baka.  

Félagið veiT styrk vegna ársháZðar ásamt því að gefa pylsur á Heiðarleikum skólans í ár 
(sumarháZð). Hefð hefur verið fyrir því að félagið gefi útskriPar trefla og blóm í barminn við útskriP 
nemenda í 10. bekk skólans og verður það eins í ár. Einnig styrkir félagið 10.bekk um rútu í 
útskriParferðinni sinni.  

Í ár var ákveðið að gefa skólanum annað skákborð Nl að hafa á gangi skólans en er þe^a stórt og 
veglegt tréborð með stórum taflmönnum. Einnig verður stór spilagjöf gefin Nl skólans með úrvali af 
spilum sem henta fyrir allan aldur og öll skólasNg. Aðrar hefðir þurPu að lúta lægra haldi fyrir 
heimsfaraldri eins og mörg önnur starfsemi.  



Holtaskóli  
Foreldrafélagið fundaði á árinu að mestu í netheimum og voru flest samskipN með þeim hæTnum. 
Sendir voru út greiðsluseðlar í upphafi skólaárs. En félagið bauð nemendum sem þreyta samræmd 
próf morgunmat fyrir prófin og smurðu foreldrar rúnstykki og báru fram fyrir 4. 7. og 9. bekk (kom 
upp seinna að próf 9. bekkjar voru felld niður). Félagið gaf starfsfólki skólans konfekt á 
kennarastofuna í desember Nl að njóta yfir aðventuna. Félagið styrkN útskriParferð 10.bekkjar með 
því að jafna upphæð sem fyrri árgangar hafa fengið fyrir að halda viðburð sem ekki var haldinn í ár 
vegna samkomutakmarkana. Félagið hefur keypt og fært skólanum krítar og bolta fyrir nemendur á 
úNsvæði skólans. 

Ekki er búið að úuæra hvers konar gjöf skólanum verður færð þe^a árið eða með hvaða hæT 
félagið mun koma að vorháZð. Þau verkefni sem ekki voru þe^a skólaár sem hafa verið áður: ekki 
var haldinn Aðalfundur vegna samkomutakmarkana (búið var að boða Nl hans í raunheimi en 
ákveðið var að fresta). Laufabrauðsviðburður var ekki haldinn vegna samkomutakmarkana. Ekki var 
farið í hópferð á SkólahreysN og því ekki styrkur vei^ur fyrir rútu.  

Háaleitisskóli 
Á aðalfundi félagsins 2020 varð breyNng á stjórn foreldrafélagsins og kom Sigurrós SigurbergsdóTr 
inn sem formaður. Fyrsta skipN í þó nokkurn Zma sendi félagið út greiðsluseðla. Formaður lagði 
áherslu á að sýniheimild reikninga væri gagnsæ og tveir hafa því aðgang að bankayfirliN og 
reikningum. Formaður sat fundi í FFGÍR og skólaráði. 

FFGÍR, Kvan og Reykjanesbær bauð foreldrafélögum á fund varðandi verkefnið “Allir með”, mæ^u 4 
fulltrúar HáaleiNsskóla og tóku þá^ í fyrirlestri og umræðum sem fram fór á neNnu. Gjafir Nl 
skólans þe^a árið voru Nl íþró^akennslu og voru það 10 lé^-lyPingarstangir og nam styrkurinn 
50.000 krónum.   

Covid19 hafði áhrif og þeir viðburðir sem ekki var hægt að gera voru: Hrekkjavaka – Árlegt 
hrekkjavökuball vegna samkomubanns, Jólaföndur – Ekki haldið vegna samkomubanns, Páskar – 
Ekkert var gert vegna samkomubanns. Hva^ var Nl að hafa öðruvísi öskudag og tók tók félagið þá^ í 
því og fengu öll börn á öllum skólasNgum prins póló, unnið var samkvæmt ráðleggingum 
só^varnalæknis ´´ Öðruvísi Öskudagur´´. VorháZðin er á næsta leiN og mun foreldrafélagið standa 
vakNna við grillið sem og taka þá^ í kostnaði sem Nl fellur.  

Félagið vill gjarnan koma á samvinnu milli foreldrafélagsins og 10. bekkjar um Qáraflanir svo sem 
útskriParferð og aðra viðburði. Sem dæmi sjoppuvakt á Hrekkjavökuballi og/eða jólaföndri einnig 
væri hægt að hafa veiNnga- og kökusölu á viðburðum haldnir af félaginu.  

Einnig að koma upp smá “matar og drykkjar horni” svo að kennarar nemenda sem forráðamenn 
eiga í Qárhagserfiðleikum geN nálgast “sparinesN” fyrir yngstu bekkina og væri þe^a á kostnað 
foreldrafélagsins.  

Verið er að vinna í handbók foreldrafélags HáaleiNsskóla. Lög, reglur og markmið eru Nlbúin Nl að 
leggja fram á næsta aðalfundi félagsins. Áhugi er fyrir að skapa nýjar hefðir og styrkja starf 
foreldrafélagsins á komandi árum.  



Myllubakkaskóli  
Starfsemi Foreldrafélags Myllubakkaskóla skólaárið 2020-2021 einkenndist eins og flest annað af 
Covid 19. Aðalfundur frestaðist vel fram á hausNð meðan beðið var ePir afléTngu á 
samkomubanni sem kom aldrei og að endingu var honum alveg sleppt og stjórn sat óbrey^ þe^a 
skólaárið. SamskipN stjórnar fóru að mestu fram í gegnum neNð. 

Hefðbundið starf var líNð, fasNr liðir eins og t.d. Þorrablót Myllu var fellt niður og starfsemi 
félagsins hefur að mestu falist í Qárstuðningi við föst verkefni, t.d. útskriParferð 10. bekkja, 
veiNngar og skemmtun á íþró^adegi Myllu. En Jón Jónsson mun spila og syngja fyrir nemendur.  

Foreldrafélagið ákvað að koma Nl móts við mikið atvinnuleysi á Suðurnesjum og senda ekki út 
greiðsluseðla á foreldra fyrir þe^a skólaár. Félagið stóð ágætlega og þar sem engir stórir viðburðir 
voru á dagskrá vetrarins eða önnur fyrirliggjandi verkefni þe^a árið var þe^a gert.  

Njarðvíkurskóli  
Foreldrafélag Njarðvíkurskóla hafði skipulagt aðalfund félagsins í október 2020 en vegna Covid19 
fékkst ekki leyfi fyrir slíku innan veggja skólans og var því engin aðalfundur haldin þe^a árið og 
stjórnin er því sú sama. Greiðsluseðlar þe^a starfsárs voru sendir út í janúar 2021.  

Félagið færði starfsfólki skóans konfekt fyrir jólin. Jólaföndrið var með brey^u sniði í ár og gaf 
félagið skólanum 70.000 krónur upp í kostnað á jólaföndri, þvert á árganga skólans. Einnig var gefin 
bókagjöf Nl skólans Nl að efla læsi og voru það bækur Þorgríms Þráinssonar fyrir valinu en gjöfin var 
um 35.000 kr. Vegleg gjöf var gefin Nl skólans fyrir börnin Nl að njóta en var það aparóla og gaf 
foreldrafélagið 500.000 kr í það verkefni.  

Margar hefðir voru se^ar Nl hliðar vegna Covid19 en framundan er háZðarkvöldverður fyrir 
nenendur í 10. bekk og þar tekur foreldrafélagið þá^ í kostnaði á blómum. VorháZð  skólans er á 
vordögum en foreldrafélagið aðstoðar við pylsuveislu og styrkir almennt vorháZðina um ákveðna 
upphæ á hverju ári. En fresta hefur þurP ansi mörgum verkefnum og hugmyndum sem vonandi 
verður hægt að framkvæma síðar. 

Stapaskóli  
Aðalfundur félagsins var haldinn 17. september í Stapaskóla og varð breyNng á stjórn en sitjandi 
formaður er enn áfram Guðrún María ÞorgeirsdóTr. 
Árið hefur verið skríNð hjá félaginu eins og hjá flestum. Á öðrum fundi ársins voru gerð drög af 
starfsáætlun og var margt sem var á áætlun fyrir árið sem ekki var hægt að framkvæma en verður 
vonandi hægt að gera á næsta starfsári. Félagið hiTst þó reglulega yfir árið á Zoom og fór yfir 
stöðuna. Félagið sendi út greiðsluseðla í byrjun desember og var það í fyrsta sinn sem félagið gat 
gert það.  

Í febrúar gaf foreldrafélagið veglega gjöf Nl skólans eða 21 borðspil og færði formaður skólanum að 
gjöf. Áætlað er að félagið muni taka þá^ í vorháZð skólans með að bjóða upp á ei^hvert 
skemmNatriði. Það sem var í áætlun fyrir starfsárið og ekki tókst að gera var aðventu skemmtun, 
spilavinir í heimsókn, páskabingó, umhverfisdagur og grill.   



Styrkir á starfsárinu til FFGÍR 
Reykjanesbær styrkN um 1.000.000 kr.   

Íþró^a- og tómstundafulltrúi ásamt Fræðsluskrifstofu vei^u samþykki fyrir auknum styrk vegna 
vanda sem skapaðist vegna Qöldatakmarkana þegar kom að fræðslunni “Ég vel mig”. Einnig gaf 
íþró^a- og tómstundafulltrúi styrk fyrir kostnaði streymis Nl Alfa Agency vegna upptökuna Nl 
foreldra.  

Styrkurinn var upp á 45.000 kr fyrir streymi Alfa Agency. 

210.000 krónur fyrir verkefnið “Ég vel mig”. En var það vegna aukins kostnaðar Nl Ernu KrisZnar þar 
sem 8 fyrirlestrar brei^ust yfir í 23 sökum Qöldatakmarkana í grunnskólum.  

Einnig er félagið duglegt að leita ePir afslá^um og/eða betri kjörum og vinnur þannig í kraPi 
Qöldans með foreldrafélögunum. 

Virðingarfyllst verkefnastjórar FFGÍR. 

 Anita Engley GuðbergsdóTr 

Guðrún María ÞorgeirsdóTr


