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Hverjir eru í félaginu.

Verkefna stjórar. 
Anita Engley Guðbergsdóttir 

◦ Sinnir samskiptum við Heimili og skóla

◦ Er áheyrendafulltrúi í Fræðsluráði

◦ Stýrir fundum félagsins

◦ Finna áhugavert efni til að deila á samfélagsmiðla

Guðrún María Þorgeirsdóttir

◦ Er aðal fulltrúi okkar í samtakahópnum

◦ Finnur áhugavert efni til að deila á samfélagsmiðla

◦ Deilir viðeigandi efni til foreldrafélaganna frá samtakafundi.

Fúlltrúi frá hverju foreldrafélagi grunnskólanna (formaður)

Ef formaður hefur ekki tök á að mæta á fundi kemur fulltrúi í hans stað. 



Hvert sækja verkefnastjórar fræðslu

◦ Samtakahópurinn

◦ Frábær  og gagnleg fræðsla sem þar hefur fengist

◦ Uppbyggjandi hópur með góðum stuðning

◦ Heimili og skóli – Fræðsla í boði

En heimili og skóli bjóða upp á margvíslegar upplýsingar fyrir foreldra, 

ráðgjöf, tímarit og fyrirlestra

◦ Ýmsir fyrirlestrar um foreldrasamstarf, bekkjartarf, samstarf heimila og skóla

◦ Námskeið t.d. Fyrir bekkjarfulltrúa

◦ Fræðsla um læsissáttmála heimilis og skóla

◦ Fræðsla um Foreldrasáttmála heimilis og skóla. 



Hlutverk

◦ FFGÍR stendur fyrir foreldrafélög grunnskólanna í Reykjanesbæ

◦ Regnhlíf sem veitir stuðning og aðstoð við foreldrafélögin ásamt að vinna að 

sameiginlegum málefnum skólanna í Reykjanesbæ. 

◦ Veitir fræðslu til foreldra og barna,  leitast við að efla og styrkja foreldrasamstarf í 

skólunum. 

◦ Mottó félagsins er að vinna saman í krafti fjöldans 

◦ Fá betri verð fyrir foreldrafélögin í fræðslu, gjöfum eða því sem þau vilja setja krafta sína í hverju 
sinni.

◦ Leitast eftir styrkjum fyrir fræðslu og finna fræðslu við hæfi sem henta því sem vinna á að hverju 
sinni.

◦ Að skapa sameiginlegan grundvöll til að efla hvert annað og styðja



Samfélagsmiðlar.

◦ Félagið er á Facebook

◦ Like síða

◦ Boðs síða 

- Þar er öllum foreldrum velkomið að taka þátt og deila því 

sem er uppbyggilegt, hvetjandi og hvetur til jákvæðrar 

fræðslu, upplýsinga eða viðburða fyrir grunnskóla aldurinn. 

- Fjörheimar deila fræðslu og viðburðum

- Ásamt að foreldrafélögin eru hvött til að deila jákvæðu og 

flottu starfi skólanna sinna.

- Verkefnastjórar deila ýmiskonar fræðslu sem höfða til 

hópsins. 

Facebook hópur – lokaður

Sem ætlarður er formönnum til þess að spjalla, fá upplýsingar, 

veita upplýsingar og boðað til funda

Covid 19

Það kom sér vel að hafa 

samfélagsmiðla og fór 

félagið að nota þann enn 

frekar t.d. Til fundahalda í 

spjallherbergi lokaða 

hópsins.  



Stefna félagsins 2021-2022

◦ Stefnan hefur þróast með verkefnastjórum og tíðaranda eins og gengur og gerist. 

◦ Samfélgagið er í stöðugri þróun og áskoranir verða fjölbreyttari og við verðum að breytast með. 

◦ Fækkun funda

◦ Stytting fundatíma

◦ Meiri notkun samfélagsmiðla

◦ Vinna þéttar saman og styðja betur við hvert annað

Efla til muna foreldra til að taka þátt í félagastarfi barnana sinna og er hugmyndin að reyna með 

markvissum hætti í samstarfi við verkefnið ALLIR MEÐ, foreldrafélögin og skólana að ná betur til foreldra. 

◦ Áskoranir sem við mætum: 

◦ Fækkun foreldra í skipulagða fundi skólanna

◦ Minnkun á bekkjarfulltrúm og foreldrum í foreldrafélögin.


