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Athöfn slitið

Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, formaður Heimilis og skóla

Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra
Eliza Reid, forsetafrú

Eydís Heiða Njarðardóttir, formaður dómnefndar

Að athöfn lokinni er gestum boðið upp á kaffi og veitingar.

Áslaug Lilja Þorgeirsdóttir, Suzukipíanóskólinn



Samtalið: fræðsla ekki hræðsla er kennsla í forvörnum
gegn ofbeldi, ætluð fyrir börn á aldrinum 0-10 ára,
foreldra og starfsfólk skóla og frístundaheimila. Í
verkefninu er unnið frumkvöðlastarf í að fræða foreldra og
börn um ofbeldi, mikilvægi þess að eiga samtalið snemma
og hafa umræðuna um birtingarmyndir ofbeldis opna og
sýnilega. Að verkefninu stendur Arnrún Magnúsdóttir, en
hún hefur hjálpað mörgum börnum, styrkt foreldra og eflt
þá í að kynna sér nýjar leiðir þegar kemur að því að ala
upp börn.

TILNEFNINGAR
FORELDRAVERÐLAUN 2022

SAMTALIÐ: FRÆÐSLA EKKI HRÆÐSLA

ENDURSKINSMERKI TIL
GRUNNSKÓLABARNA Í BREIÐHOLTI
Endurskinsmerki til grunnskólabarna í Breiðholti er
samfélagslegt verkefni foreldrafélaga grunnskólabarna í
Breiðholti. Börnunum voru gefin endurskinsmerki með
innbyggðu ljósi með þremur stillingum. Foreldrar voru
hvattir til að huga að öryggi barnanna, ásamt því að
ungmenni fengu sérstaka áskorun um að vera fyrirmyndir
yngri barna í skólunum. 

STOFNUN FORELDRAFÉLAGS Í
ENGJASKÓLA
Stjórn foreldrafélags Engjaskóla hefur staðið sig
einstaklega vel í því að stofna nýtt félag á tímum
heimsfaraldurs. Markmið foreldrafélagsins er að styðja við
skólastarfið, stuðla að velferð nemenda skólans, efla
tengsl heimila og skóla, hvetja til virkrar þátttöku
forráðamanna í skólastarfi, ásamt því að sinna
hagsmunagæslu, aðhaldi og eftirliti með skólastarfinu. 

BADMINTON FYRIR 4. BEKK
Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur býður börnum í 4.
bekk í níu skólum í Reykjavík að koma á vorönn og æfa
badminton frítt, ásamt því að gefa þeim spaða. Tekið er
vel á móti börnunum og stutt við þau á æfingum. Þetta
verkefni gerir börnum sem ekki hafa áhuga á vinsælustu
íþróttunum kleift að prófa nýja íþrótt á sama tíma og þau
njóta stuðnings í hópi bekkjarfélaga sinna. 



VINNUDAGAR LÆKJARBOTNA OG
GRÓÐURSETNING PLANTNA Á
SKÓLASETNINGU

Á hverju ári við skólasetningu í Waldorfsskólanum í
Lækjarbotnum leggur skólinn til trjáplöntur sem eru
gróðursettar af nemendum og foreldrum. Þannig hefur
skólasamfélagið í Lækjarbotnum grætt Lækjarbotnaland í
rúm 30 ár og sýnt hverjum nemenda og foreldrum að allt
skiptir máli þegar græða á upp landið. Eins eru tveir
vinnudagar fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk þar sem
sýnt er fram á samstöðu og að margar hendur vinna létt
verk. Börnin læra þar virðingu fyrir skólanum og umhverfi
sínu, fá handleiðslu foreldra, kennara og starfsfólks og þar
opnast samtal sem eykur traust milli allra aðila.

MENNINGARMÓT: FLJÚGANDI TEPPI

Í verkefninu Menningarmót: fljúgandi teppi fá þátttakendur
tækifæri til að kynna sína persónulega menningu sem
getur tengst landi og þjóð - en þarf ekki endilega að gera
það. Nemendur eru bæði þátttakendur og áhorfendur.
Hver og einn varpar ljósi á það sem skiptir hann mestu
máli og vekur áhuga.  Mikilvægt atriði í þessu verkefni er
samstarf milli skólans og foreldra og er markmiðið er að ná
vel til allra nemenda og foreldra. www.menningarmot.is

NÁTTÚRUVÍSINDI, TÆKNI OG
MÁLÖRVUN Í SMIÐJUM VIÐ
LEIKSKÓLANN HOLT

Þróunarverkefnið Náttúruvísindi, tækni og málörvun í
smiðjum við leikskólann Holt býður öllum nemendum
fjölbreytt og sveigjanlegt námsumhverfi, með
framsæknum kennsluháttum, teymisvinnu og náms- og
kennsluaðferðum sem ýta undir samvinnu, ímyndunarafl
og sköpunarkraft nemenda. Verkefnið skilar sér í því að
innan leikskólans verður til lærdómssamfélag og faglegt
starf fær að þróast og dafna, ásamt því að Holt verður
áfram „skóli sem lærir“. Með þessari vinnu hefur skólinn
skapað sterkan leiðtogahóp sem smitar áhuga og spennu
út í starfsmannahópinn.

Skólaslit með Ævari Þór búa til nýstárlega upplifun í
samstarfi við Ævar Þór Benediktsson rithöfund.
Verkefnið snýst um að fá drengi til að læra af öðrum
drengjum, hlusta á þá og fá innsýn í þeirra hugarheim
og hugmyndir varðandi nálgun á lestri og öflun og
úrvinnslu upplýsinga. Markmiðið var að auka áhuga
þeirra á lestri með fjölbreyttri nálgun með áherslu á
áhugahvetjandi og merkingarbær verkefni. Auk þess er
unnið með viðhorf kennara til drengja og lesturs og
feðrum gefið tækifæri til aukinnar þátttöku í
lestrarnámi drengja og viðhorfum þeirra til lesturs.

SKÓLASLIT MEÐ ÆVARI ÞÓR



EINSTAKLINGAR SEM STUÐLAÐ HAFA
AÐ GÓÐU FORELDRASTARFI

DUGNAÐAR
FORKAR

ANTIRASISTARNIR

Antirasistarnir eru íslensku aktívistarnir Anna Sonde,
Johanna Haile, Kristín Reynisdóttir og Valgerður Kehinder
Reynisdóttir. Þær halda úti Instagram-síðu sem nefnist
Antirasistarnir. Á síðunni deila þær staðreyndum og
reynslusögum til þess að auka meðvitund um
kynþáttafordóma og mismunun á Íslandi. Þær deila
upplýsingum sem gagnast foreldrum og halda fyrirlestra. 

HILDUR HEIMISDÓTTIR

Hildur Heimisdóttir hefur kennt í Hlíðaskóla í fjölda ára.
Hún er framúrskarandi kennari sem á hrós skilið fyrir störf
sín. Sem kennari í 1. - 4. bekk leggur hún ríka áherslu á að
nemendur þrói með sér löngun til að læra, hjálpar þeim
sem þurfa aukalega aðstoð með sérútbúnum lausnum og
er í miklum samskiptum við foreldra. Hún er umtöluð sem
óskakennari og sú sem fólk vill að taki á móti barninu sínu
þegar það hefur skólagöngu á grunnskólastigi.

Karl Óskar er formaður Foreldrafélags Fossvogsskóla.
Hann hefur leitt baráttu foreldra fyrir því að tekið verði af
festu á mygluvanda í Fossvogsskóla.  Foreldrafélagið var í
lykilhlutverki við að skipuleggja fundi, aðgerðir, gera
yfirlýsingar og annað til að benda á að nemendur væru í
heilsuspillandi aðstæðum. Karl Óskar leiddi aðgerðirnar og
urðu þær til þess að utanaðkomandi verkfræðistofa var
fengin til að hafa eftirlit með framkvæmdum og
viðgerðum. Karli Óskari og foreldrafélaginu er sýnt
þakklæti fyrir að hafa tekið á málinu af slíkri festu.

KARL ÓSKAR ÞRÁINSSON



FORELDRAR Í LEIKSKÓLANUM 
GRANDABORG

Síðastliðin tvö ár hafa foreldrar í Foreldrafélagi
Grandaborgar sýnt hversu megnugur góður foreldrahópur
getur verið þegar mikið liggur við. Í foreldrafélagi
Grandaborgar eru allir foreldrar leikskólans. Skyndilegar
breytingar á starfsháttum og samskiptum vegna
heimsfaraldurs gengu sérstaklega vel vegna þess að
foreldrahópurinn tók þátt. Starfsmannahópurinn fann
aldrei fyrir óánægju foreldra. Foreldrar voru tilbúnir til að
aðstoða, koma til móts við aðgerðir og síðast en ekki síst 
 voru þeir jákvæðir.

ANNA MARÍA KARLSDÓTTIR

Anna María er með óbilandi kraft og tekur öll verkefni að
sér, hvort sem hennar eigin börn eiga í hlut eður ei. Hún
smíðar, græjar og hannar það sem til þarf og allt án þess
að fá greitt fyrir það. Hún er ávallt fyrst á staðinn og síðust
til að fara. Anna María hefur setið í nefndum, ráðum og
foreldrafélagi öll þau ár sem börnin hennar hafa verið í
grunnskólanum. Hún er drífandi og fær fólk með sér í
verkefni. Hún gengur í öll þau verk sem þarf að vinna og
veigrar sér aldrei. Hún berst fyrir bættum kjörum, betri
aðstöðu fyrir nemendur og starfsfólk. Hún tekur öllum sem
jafningjum og berst fyrir góðu samstarfi. Hún hjálpar og
leiðbeinir nýjum aðilum, hvort sem það eru bekkjarfulltrúar
eða nýir meðlimir í félögum eða ráðum. Það verða allir
skólar að hafa eina Önnu Maríu. 

ANÍKA LIND BJÖRNSDÓTTIR

Aníka hefur staðið einstaklega vel að stofnun
Foreldrafélags Engjaskóla í Grafarvogi, en skólinn er nýr.
Hún hefur með elju og dugnaði fengið fólk með sér í vinnu
sem stuðlar að samvinnu heimila og skóla. Aníka Lind er
einstaklega jákvæð, drífandi og hvetjandi persóna sem
lætur sig alla varða. Það er einstakt að fá manneskju sem
hana til að vera í forsvari fyrir þennan nýja skóla og að hún
hafi áhrif á menningu hans. 

Sigríður Heiða er skólastjóri Laugarnesskóla og nýtur
mikillar virðingar meðal nemenda skólans og foreldra
þeirra. Aðdáunarvert er hvernig hún tekur á móti nýjum
nemendum sem eru að stíga sín fyrstu skref í
grunnskólagöngunni. Hún nálgast nemendur af virðingu
og mætir hverjum einstaklingi af auðmýkt. Sigríður Heiða
er einlæg, heiðarleg og sýnir samhygð og hluttekningu.
Hún sýnir nemendum umhyggju og trúnað og er
sannarlega traustsins verð. Dæmi um sérstaklega gott
viðmót er að Sigríður Heiða tekur á móti nemendum
skólans við dyrnar á hverjum degi og heilsar þeim gjarnan
með nafni, enda leggur hún sig fram um að læra nöfn allra
nemenda skólans. 

SIGRÍÐUR HEIÐA BRAGADÓTTIR

MAGNEA TÓMASDÓTTIR

Magnea Tómasdóttir styður ötullega við skólastarf
Waldorfskólans í Lækjarbotnum með tíma sínum og
vinnuframlagi. Hún hefur stutt sérstaklega við stærstu
fjáröflun skólans, jólabasarinn, með tíma, skipulagsvinnu
og samtali við foreldra. Hún sýnir foreldrum hve mikilvægt
er að vera góð fyrirmynd og vinnusöm manneskja. Ásamt
þessu er hún ábyrgt foreldri sem hlustar á börn og
brennur fyrir jafnræði um samtal milli skóla og nemenda.
Henni er annt um það frelsi sem nemendur í
Lækjarbotnum búa við í náttúruupplifun sinni á svæðinu
og mikilvægi þess að hverjum nemenda sé mætt eins og
hann er. 

ÁSDÍS HRÖNN VIÐARSDÓTTIR

Ásdís Hrönn hefur tekið þátt í samfélagsstörfum í mörg ár.
Hún hefur bæði sinnt sjálfboðavinnu í íþrótta- og
skólastarfi, sem og verið ómetanlegur hluti af mörgum
skemmtilegum viðburðum barna og mikilvægur aðili í
skipulagi. Hvort um sé að ræða fjáröflun, ferðalög eða aðra
félagslega viðburði er Ásdís Hrönn alltaf fyrsta
manneskjan til að bjóða fram krafta sína. Hún er ótrúlega
einlæg, fylgin sér, hefur hvetjandi og góða nærveru og um
leið hrífur alla í kringum sig til góðra verka. 



TEYMI Í EINHVERFUDEILD
SALASKÓLA

Guðlaug Björg Eiríksdóttir þroskaþjálfi og Gígja Jónsdóttir
hafa byggt upp fallega og hlýja einhverfudeild í Salaskóla.
Þær hafa notið mikils stuðnings Hrefnu Karlsdóttur
aðstoðarskólastjóra og Hafsteins Karlssonar fyrrverandi
skólastjóra við að búa til skólaumhverfi þar sem einhverfir
nemendur blómstra. Nálgun þeirra, hlýja, þolinmæði,
innsæi og fagmennska er ótrúleg. Starfsfólk
einhverfudeildarinnar mætir nemendum þar sem hver og
einn er staddur og bætir þekkingu nemendans á
fjölbreyttan hátt. Trú þeirra á getu nemenda til að læra í
gegnum áhugasvið og styrkleika hvers og eins skilar sér í
áhugasömum nemendum með jákvæða sjálfsmynd og trú
á eigin getu. Svona er jákvætt og uppbyggjandi
skólaumhverfi sem allir einhverfir nemendur eiga rétt á. 

RAGNA KRISTINSDÓTITR

Ragna hefur verið fósturforeldri í mörg ár. Mörg börn sem
dvalið hafa hjá henni hafa eignast nýtt líf og nýja framtíð.
Hún er ein sú besta, er alltaf tilbúin að hjálpa öðrum og
leiðbeina. 

HLÍN MAGNÚSDÓTTIR NJARÐVÍK

Hlín er deildarstjóri sérkennslu í leik- og grunnskólanum
Helgafellsskóla. Hún heldur úti námssamfélaginu
Fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka, sem
samanstendur af vefsíðu, Facebook-síðu og Instagram-
reikningi. Þar dreifir hún góðu, ígrunduðu, áhugaverðu,
einföldu, aðgengilegu, skemmtilegu, litríku og grípandi
námsefni sem hún býr til sjálf. Hlín er alltaf til í að aðstoða
foreldra og veita stuðning. Hún hefur mikinn eldmóð og
drifkraftur hennar er ólýsandi. Fjölbreytt kennsla er ekki
einungis atvinna hennar, heldur einnig áhugamál. Hlín
hefur mikla trú á fjölbreyttum kennsluháttum og ekki
annað hægt en að smitast af henni. Hún hefur í meira en
fimm ár gefið vinnu sína til foreldra og annarra kennara
eftir að hún opnaði námssamfélagið sitt á
samfélagsmiðlum. Hún er góð fyrirmynd fyrir kennara,
eldklár og brennur fyrir nemendur sína. Hún er ósérhlífin,
drífandi og gerir allt  til að nemendur geti blómstrað í námi
með hjálp foreldra og kennara.

JÓHANNA M. ÞORVALDSDÓTTIR OG
SIGRÍÐUR SJÖFN HELGADÓTTIR

Jóhanna M. og Sigríður Sjöfn hafa verið umsjónakennarar
á yngsta stigi í Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi.
Aðdáunarvert er hvernig þær hafa komið til móts við ólíkar
þarfir nemendahópsins með einstaklingsmiðuðu námsefni.
Þær hafa báðar lagt sig fram við að læra og kenna
nemendahópnum íslenskt táknmál og stuðlað að
hvatningu til notkun táknmáls í skólasamfélagi Grunnskóla
Borgarfjarðar. Þær hafa jafnframt lagt stund á blindraletur.
Nemendalýðræði er áberandi hjá þeim og er áþreifanlegt
að þær hlusta á raddir nemenda og hugmyndir þeirra.
Jóhanna M. og Sigríður Sjöfn hafa næmt auga fyrir þörfum
barnanna og fá þakklæti fyrir bekkjarbragsvinnu og
styrkleikaþjálfun. Þær bregðast skjótt við
námsörðugleikum, eru umhyggjusamar, ljúfar og
sanngjarnar. Þær koma upplýsingum hratt og örugglega á
milli og svara foreldrum skýrt og greinilega. Jóhanna M. og
Sigríður Sjöfn eru gott teymi sem er samstíga í kennslu,
undirbúningi og framkvæmd.



HEIMILI OG SKÓLI
- LANDSSAMTÖK FORELDRA

Laugavegur 176, 105 Reykjavík
Sími: 516-0100

heimiliogskoli@heimiliogskoli.is
www.heimiliogskoli.is

STYRKTARAÐILAR FORELDRAVERÐLAUNA 2022

TAKK FYRIR
KOMUNA

Eydís Heiða Njarðardóttir, formaður dómnefndar
Guðni R. Björnsson, forvarnarráðgjafi

Ingibjörg Guðmundsdóttir, Embætti landlæknis
Magnús Þór Jónsson, Kennarasamband Íslands

Ragnheiður Bóasdóttir, Mennta- og barnamálaráðuneyti
Stefanía Sörheller, Reykjavíkurborg

Þóroddur Helgason, fræðslustjóri í Fjarðarbyggð

DÓMNEFND 2022 SKIPA:

HEIMILI OG SKÓLI ÞAKKA DÓMNEFND VEL UNNIN STÖRF.


