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Það er óhætt að segja að síðustu 
mánuðir hafi verið skrítnir eða 
fordæmalausir. Með undra-
verðum hætti náðum við sem 

þjóð engu að síður að standa vörð um 
eina af grunnstoðum samfélagsins, 
menntakerfið okkar og halda skólum 
landsins gangandi en í breyttri mynd. 
Það gerðum við með samstöðu og 
samvinnu fagaðila innan, leik-, grunn-, 
framhalds- og háskólans sem og 
nemenda, foreldra og annarra sem 
mynda skólasamfélagið á hverjum 
tíma. Óhætt er að segja að hér hafi 
allir lagst á eitt um að lágmarka það 
samfélagslega og efnahagslega tjón 
sem við höfum öll fundið fyrir með 
einum eða öðrum hætti.  Á sama tíma 
vorum við minnt á að allt það sem 
okkur þótti sjálfgefið, eins og að senda 
börnin okkar í skólann, var ekki eins 
sjálfsagt og áður. Aðstæður hafa í senn 
verið krefjandi og miserfiðar enda geta 
aðstæður fjölskyldna og heimila verið 
mjög ólíkar líkt og við þekkjum.

SAMVINNA OG SAMSTAÐA
Í dag, þegar skólar landsins hafa 
hafið störf að nýju að loknu sumarfríi, 
stöndum við enn frammi fyrir þeim 
vágesti sem herjað hefur á heiminn 
og viðbúið að við þurfum að vera á 
varðbergi áfram. Óvissan kann því að 
halda áfram að einkenna skólastarfið 

í vetur í einhverri mynd líkt og víða 
annars staðar í heiminum. Við erum 
hins vegar reynslunni ríkari og vitum 
meira í dag en við gerðum í upphafi 
þegar faraldurinn fór á flug. Við sáum 
þá að samstaða og samvinna sam-
félagsins er eitt stærsta vopnið í þessari 
baráttu og mun það eiga við um skóla-
starfið okkar líkt og allt annað sem 
hefur áhrif á okkar daglega líf.

TÍMAMÓT Í LÍFI BARNA OG FORELDRA
Á þessum skrítnu tímum er mikilvægt 
að við hugum og hlúum að velferð og 
vellíðan barnanna okkar og sérstaklega 
þeim nemendum sem eru að stíga 
sín fyrstu skref innan grunnskólans. 
Innan þeirra raða eru nemendur sem 
hafa, allt frá leikskólaútskrift beðið 
fullir eftirvæntingar eftir að byrja í 
grunnskóla. Veruleiki sem bíður allra 
barna enda öll börn skólaskyld frá 6 til 
16 ára aldurs. Að byrja í skóla er stór 
stund og markar ákveðin tímamót í lífi 
hvers barns. Tímamót þar sem spenna 
og eftirvænting gera vart við sig sem 
og kvíði og óöryggi. Tilfinningar sem 
eiga jafnmikinn rétt á sér og gleði og 
tilhlökkun enda allt nýtt, nýr skóli, 
nýtt umhverfi, nýir bekkjarfélagar og 
nýir kennarar. Tímamót þessi eru ekki 
síður stór stund fyrir okkur foreldra 
sem erum að sama skapi að hefja tíu 
ára samstarf okkar á milli líkt og við 

Leiðari formanns

Á þessum 
skrítnu tímum 

er mikilvægt að 
við hugum og 
hlúum að vel-

ferð og vellíðan 
barnanna okkar.
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JÁKVÆÐUR SKÓLABRAGUR MEÐ 
GÓÐUM BEKKJARANDA
Stjórnendum skóla, kennurum og öðru 
starfsfólki ber samkvæmt aðalnámskrá 
að stuðla að jákvæðum skólabrag með  
velferð nemenda og öryggi að leiðar-
ljósi. Að sama skapi höfum við foreldrar 
hlutverki að gegna. Það að skapa góðan  
bekkjaranda þar sem samstaða meðal 
nemenda, vinátta og virðing ríkir, getur  
seint verið eingöngu á hendi umsjónar-
kennara þar sem svo margt innan sem  
utan skóla hefur áhrif á daglegt starf 
þeirra í skólanum og því erfitt að draga  
mörkin eingöngu við veggi skóla-
stofunnar. Hér skiptir hlutverk okkar 
foreldra og viðhorf ekki síður máli. 
Það er því mikilvægt að við foreldrar 
leggjum áherslu á að hittast, kynnast, 
ræða saman og sameinast um ákveðin 
grunngildi til að vel takist til. Þannig 
vörðum við leiðina að því bekkjar- og 
skólasamfélagi sem við viljum taka þátt 
í að skapa börnunum okkar. 

EINSTAKT TÆKIFÆRI
Á hverju hausti gefst okkur foreldrum 
einstakt tækifæri til að leggja okkar af 
mörkum við að gera gott skólasamfélag 
enn betra og taka virkan þátt í að móta 
og leiða gott foreldra- og forvarnarstarf 
og skapa góðan bekkjaranda með því 
að huga að samveru og samstöðu bæði 
nemenda og foreldra. Því fyrr sem við  
lítum á bekkjarfulltrúastarfið sem 
samstarfsverkefni foreldrahópsins við 
upphaf skólagöngu barnanna okkar 
þar sem við berum öll sameiginlega 
ábyrgð, þeim mun meiri árangri erum 
við líklegri til að ná. 

BARÁTTAN GEGN EINELTI
Í dag er eitt stærsta samfélagsmein 
okkar tíma án efa einelti. Barátta sem 
farsælast er að vinna með samstöðu 
og samvinnu allra á þann hátt að við 
látum okkur líðan og öryggi barnanna 
varða. Með því að leggja góðan grunn 
að vináttu og vináttusamböndum með 
jákvæðum og uppbyggilegum sam-
skiptum og samverustundum leggjum 
við dýrmætan grunn sem byggja má 
á til framtíðar. Þannig búum við til 
skólasamfélag sem eflir og hvetur 
með samstöðu, samhug og jöfnuð að 
leiðarljósi eða eins og máltækið segir, 
að eignast vin tekur augnablik en að 
vera vinur tekur alla ævi.

Mig langar að nota tækifærið og hvetja 
ykkur foreldra til að láta ykkur foreldra- 
og bekkjarfulltrúastarfið varða og 
leggjast á eitt með umsjónarkennurum 
við að skapa umgjörð með vináttu 
og vellíðan að leiðarljósi þar sem við 
uppskerum öll.

skólann og starfsmenn hans og mikil-
vægt að vel takist til, börnunum okkar 
til heilla. Það er nefnilega fátt sem 
sameinar börnin okkar meir á þessum 
árum en grunnskólinn sem allir sækja 
auk þess sem þau verja þar lengstum 
tíma dagsins við nám og leik.
  
ÞAÐ ÞARF HEILT SKÓLASAMFÉLAG 
TIL AÐ ALA UPP BARN
Mikilvægt er að við foreldrar sem 
myndum skólasamfélagið ásamt nem-
endum og kennurum skólans hugum 
strax í upphafi skólagöngunnar að 
dýrmætu og uppbyggilegu samstarfi 
allra þessara aðila. Í raun ætti það 
samstarf að hefjast strax í leikskóla og 
halda áfram upp í framhaldsskólann. 
Við foreldrar viljum að börnunum okkar 
vegni vel og að þeim líði vel. Þau eignist 
góða vini og gangi vel í skólanum. 
Skólasamfélagið í heild sinni taki vel 
á móti þeim og mæti þörfum þeirra 
og hvert og eitt þeirra sé metið að 
verðleikum. Góður skólabragur skiptir 
miklu máli í þessu samhengi enda hafa 
rannsóknir sýnt fram á að hann getur 
haft mikil áhrif á andlega og líkamlega 
heilsu nemenda þar sem hann stuðlar 
að öruggum og heilbrigðum samskipt-
um. Hann verður hins vegar ekki til 
af sjálfu sér. Hér sannast kannski hið 
fornkveðna að við uppskerum eins og 
við sáum. 

SIGRÚN EDDA 
EÐVARÐSDÓTTIR

formaður Heimilis og skóla
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Íslenskt menntakerfi vann mikið 
þrekvirki í vetur. Stjórnvöld og 
kennaraforystan tóku höndum 
saman og hjálpuðust að við að 

tryggja menntun og velferð nemenda 
hér á landi. Gripið var til markvissra 
aðgerða svo að skólastarf raskaðist 
sem allra minnst. Samtaka náðum við 
miklum árangri og vorum eitt af fáum 
ríkjum í heiminum sem tókst að halda 
skólum opnum á meðan faraldurinn 

  Við verðum, 
öll sem eitt að leggja 
mikið af mörkum til að 
tryggja sterka stöðu allra 
skólastiga í landinu. 

Samtaka náum við árangri
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FJARKENNSLA EFLD 
Nú er nýtt skólaár gengið í garð. Enn 
er með öllu óvíst hvenær faraldurinn 
gengur yfir. Nú, þegar við erum stödd 
í annarri bylgju faraldursins þurfum 
við að skerpa aftur á sóttvörnum og 
aðgerðum. Eflaust eru það vonbrigði 
í huga margra en markmið haustsins 
verður að vera skýrt; að standa vörð 
um skólastarf.

Umfangsmikið samráð hefur átt 
sér stað á síðustu dögum. Á annað 
hundrað skólastjórnendur, kennarar og 
sérfræðingar hafa fjarfundað með mér 
og sóttvarnaryfirvöldum. Á fundunum 
var rætt um skipulag framhalds- og 
háskólastarfs í upphafi nýs skólaárs 
en einnig hvernig skólar geta uppfyllt 
skyldur sínar gagnvart nemendum, í 
samræmi við sóttvarnarreglur. 

Það hefur verið aðdáunarvert  að sjá 
hvernig skólar eru að takast á við 
stöðuna sem nú er uppi. Framhalds-
skólar eru þegar byrjaðir að skipuleggja 
starf sitt og blanda saman fjar- og 
staðkennslu. Fjölmargir munu leggja 
áherslu á að taka vel á móti nýnemum, 
enda er það viðkvæmur hópur sem þarf 
að læra inn á nýja skóla og námskerfi. 
Þá verður mikil áhersla lögð á að virkja 
nemendur í einstaklingsbundnum 
sóttvörnum. Sömu sögu má heyra af 
háskólunum, sem munu blanda fjar- 
og staðkennslu og taka sérstaklega 
vel á móti nýnemum sem fá sums 
staðar forgang í staðkennslu. Allir eru 
samstíga í því að nú sé tækifæri fyrir 

skóla og kennara að efla sig í tækninni, 
auka þekkingu og gæði fjarkennslu. 
Þetta er mikið fagnaðarefni.

ALLIR ÞURFA AÐ GANGA Í TAKT
Markmið þessara funda er að tryggja 
að allir gangi í takt, með góðu upp-
lýsingaflæði og greiðu aðgengi við 
hvort annað. Með góðu samstarfi 
lærum við öll af hvort öðru. Ég fann 
strax mikla samstöðu og vilja hjá 
öllum sem tengjast menntakerfinu 
að standa saman í þessu verkefni. 
Því ákváðum við, Samband íslenskra 
sveitarfélaga, Kennarasamband 
Íslands og Félag fræðslustjóra og 
stjórnenda skólaskrifstofa, að gefa út 
sameiginlega yfirlýsingu um leiðarljós 
í skólastarfi á tímum COVID-19. 
Umhyggja, sveigjanleiki og þrautseigja 
verða leiðarljósið okkar í haust. Við 
teljum mikilvægt að allir nemendur 
njóti menntunar óháð félags- og 
menningarlegum bakgrunni og þarf 
sérstaklega að huga að nemendum 
í viðkvæmri námsstöðu, nýjum 
nemendum og framkvæmd kennslu í 
list- og verkgreinum. 

Það er þjóðhagslega mikilvægt að 
skólarnir komi sterkir inn í haustið. Um 
allan heim eru skólar ekki að opna með 
hefðbundnum hætti í haust og skaðinn 
sem hlýst af því til lengri tíma er 
ómetanlegur. Við verðum, öll sem eitt 
að leggja mikið af mörkum til að tryggja 
sterka stöðu allra skólastiga í landinu. 
Samtaka náum við árangri.

LILJA D. 
ALFREÐSDÓTTIR

mennta- og menningar-
málaráðherra

stóð sem hæst. Þessi árangur er þó 
ekki síður nemendum og foreldrum að 
þakka. Í leik- og grunnskólum landsins 
eru tæplega 65.000 nemendur og 11.500 
starfsmenn. Í framhalds- og háskólum 
eru rúmlega 41.000 nemendur. Þetta er 
gríðarlegur fjöldi og því hægara sagt 
en gert halda nemendum virkum. Allir 
þurftu að leggjast á eitt, róa á sömu mið 
og sýna mikla þolinmæði. Eigið þið öll 
miklar þakkir fyrir ykkar dugnað og elju.
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Fimm einföld og góð 
ráð fyrir foreldra 
barna með sérþarfir 
í upphafi skólaárs.

Sjónarhóll 
- ráðgjafamiðstöð fyrir 
foreldra barna með 
sérþarfir á Íslandi

SJONARHOLL.IS

Börn eiga rétt á að njóta skólagöngunnar



SKÓLABYRJUN

9

ELÍSABET INGA 
MARTEINSDÓTTIR
foreldri barns með sérþarfir og 
framkvæmdastjóri Sjónarhóls

Byrjað er að rökkva, íslensku haust-
lægðirnar á næsta leiti, geitungarnir 
snælduvitlausir og brátt falla laufin af 
trjánum. Það er komið að því enn einu 
sinni, upphaf nýs skólaárs og þar með 
færist ungviðið okkar upp um stig innan 
skólakerfisins með tilheyrandi óvissu 
og auknum kröfum. 

Fyrir börn með sérþarfir getur þessi 
tími reynst einstaklega erfiður. Ef til 
vill eru þau nýbúin að venjast rútínu 
sumarsins og enn og aftur þarf að 
gera breytingar , „byrja upp á nýtt“ 
og tileinka sér nýtt skipulag og nýja 
hluti. Sonur minn er einstaklingur með 
sérþarfir. Ég kalla hann snillinginn 
minn, hann er einstakur og mér finnst 
hann, líklega eins og öllum foreldrum 
finnst um afkvæmi sín, fullkominn.  
Þessi tími reynist honum erfiður en 
hans „sérstaksleiki“ sem er orð sem 
ég bjó til þar sem mér finnst leiðinlegt 
að nota orðið röskun, er að hann er 
með greininguna ódæmigerð einhverfa, 
málþroskaröskun og kvíðaröskun. 

Ég ætla ekki að þykjast vera hokin af 
reynslu en maður er sífellt að læra og 
þroskast með þeim verkefnum sem 
falla manni í skaut og langar mig því að 
deila örfáum ráðum sem gott er að hafa 
í huga í upphafi skólaárs. Þótt ég skrifi 
þetta sem foreldri barns með sérþarfir 
ættu vonandi allir foreldrar að geta nýtt 
sér þessi ráð til góðs. 

1 
UNDIRBÚNINGUR OG  
BLESSAÐA RÚTÍNAN. 
Sumarið er tíminn og allar rútínur 

virðast hverfa þá á braut og er því 
mikilvægt að undirbúa börnin í tíma. 
Gott er að hefja rútínu a.m.k. viku áður 
en skóli hefst og koma af stað hefð-
bundinni svefnrútínu, matarvenjum og 
öðrum venjum/hefðum sem eiga við. 
Þegar maður á „kvíðapinna“ sem veltir 
sér upp úr öllum heimsins mögulegu  
vandamálum er gott að hefja undir-
búning snemma og byrja að ræða 
skólann og það sem framundan er 
tímanlega. Mér hefur reynst best að  
gera það með stuttum einföldum sam-
tölum og helst ekki rétt fyrir svefninn 
þar sem hugurinn getur reikað ansi 
mikið þá hjá litlum ofhugsurum og 
skapað svefnlausar nætur. 

2 
SKIPULAG, SKIPULAG OG 
AFTUR SKIPULAG. 
Ég bara fæ ekki nóg af þessu orði 

og er það sannreynt að gott skipulag 
og upplýst dagskrá er nauðsynleg fyrir 
litla ofhugsara. Sjónrænt skipulag hefur 
virkað best á mínu heimili og það er 
líka gaman að vinna að því saman og 
græða í leiðinni fallega fjölskyldustund. 
Skipulagið á jafnt við um dagskrá og 
skilgreind hlutverk en það má alls 
ekki gleyma að taka þau með inn í 
heildarmyndina. Hver er ábyrgur 
fyrir hverju og hvert á að leita til við 
mismunandi aðstæður.  
 
Það þarf svo að muna að það er ekki 
nóg að skapa skipulagið heldur þarf 
að fylgja því eftir en það á oft til að 
gleymast í dagsins önn. 

3 
SAMSTARF FORELDRA  
OG KENNARA. 
Samvinna er lykilatriði og 

ættu bæði foreldrar og kennarar að 
tileinka sér jákvæð og opin samskipti. 
Upplýsingaflæði er mjög mikilvægt og 
með tölvuvæðingu nútímans er ekkert 
því til fyrirstöðu að senda skilaboð ef 
eitthvað kemur upp á, hvort sem það er 
á heimili eða í skóla, svo allir aðilar séu 
meðvitaðir um líðan barnsins. Minni 
svo á að jákvæðar upplýsingar eru 
ekki síður nauðsynlegar og ætti líka að 
miðla þeim eins mikið og hægt er. 

4 
MARKMIÐASETNING. 
Setjum okkur markmið, jafnt 
með barninu og kennurum með 

hag barnsins að leiðarljósi. Munum að 
litlu sigrarnir eru alveg jafn mikilvægir 
og þeir stóru og hafa ber því í huga að 
sníða markmið að hverjum og einum 
einstaklingi.  

5 
EFTIRFYLGNI. 
Gerum kröfur! Það á enginn 
að upplifa barnið sitt afskipt. 

Fylgjumst með og köllum fyrr en síðar 
eftir úrræðum séu hlutirnir ekki að 
ganga vel eða eins og plön og markmið 
gerðu ráð fyrir.

Börn eiga rétt á að njóta skólagöngunnar
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Það er stórt skref að byrja í 
1.bekk, bæði fyrir börn og 
foreldra þeirra. Fyrir foreldrana 
er það á vissan hátt eins og 

að byrja skólagönguna upp á nýtt, en 
nú sem skólaforeldri. Skólabækur, 
nestisgerð og heimalestur verða 
hluti af daglegu lífi og næstu ár 
einkennast af því að skipuleggja frí í 

kringum skóladagatalið og taka þátt 
í páskaföndri, jólaböllum og bekkjar-
kvöldum. Eðlilega hugsum við til alls 
þess sem börnin okkar munu læra, 
þroskans sem þau munu öðlast og 
áskorana og sigra sem verða á vegi 
þeirra. 

HLUTVERK SKÓLAFORELDRA
En hvert er hlutverk okkar foreldra í 
skólagöngunni? Er nóg að vera hljóður 
stuðningsmaður á kantinum eða þurfum 
við að vera með fingurna í öllu? Til 
hvers er ætlast af okkur? Líklega er 
best að feta hinn gullna meðalveg þar  
eins og annars staðar. Að vera til staðar, 
hvetja til dáða og aðstoða eins og mögu- 
legt er við námið. Að gæta þess að 
barnið mæti úthvílt, með viðeigandi 
útbúnað og hollt nesti. Svo er hitt sem 
skiptir ekki minna máli. Samstarfið við 
skólann og aðra foreldra. Gott samstarf 
heimila og skóla er einn lykilþátturinn 
í að stuðla að farsælli skólagöngu. 
Svolítið eins og með samtaka foreldra. 
Barninu líður betur þegar foreldrar 
eru samtaka í uppeldinu og skilaboð 
eru skýr. Það er alveg sama hversu 
ólíkir foreldrar eru, þeir eru í sama liði; 
liði barnsins. Þannig viljum við líka að 
samstarf skólans og heimilanna sé. Við 
erum öll í sama liði. 

FORELDRASTARFIÐ Í SKÓLANUM
Sumum vex foreldrastarf skólans í  
augum og ímynda sér valdasjúkar 
húsmæður í fararbroddi foreldra-

Að byrja í fyrsta bekk  – aftur!
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félaganna. Það er fjarri sanni! Í foreldra-
félaginu eru einfaldlega foreldrar eins 
og þú, kæri lesandi, sem vilja skapa 
umgjörð um foreldrastarfið. Það er 
nefnilega réttur okkar foreldra að taka 
þátt í skólagöngu barnanna okkar, ekki 
bara skylda. Stjórn foreldrafélagsins 
starfar með bekkjarfulltrúum allra 
bekkja, með skólastjórnendum og ef til 
vill öðrum foreldrafélögum í hverfinu 
eða sveitarfélaginu. Þessi mikilvægi 
hlekkur formgerir samtalið á milli 
foreldra og skólans og myndar nokkurs 
konar regnhlíf fyrir bekkjarfulltrúana 
að starfa í. Bekkjarfulltrúarnir sjá 
svo um að kalla til foreldrafunda í 
bekknum, skipuleggja viðburði og deila 
út verkefnum til hinna foreldranna í 
bekknum. Þeir koma líka skilaboðum á 
framfæri við stjórn foreldrafélagsins  
úr sínum bekkjum svo allir foreldrar 
ættu að hafa leið til að koma sinni rödd 
á framfæri. 

HVERT FER TÍMINN?
Þessi 10 ár grunnskólagöngunnar eru 
mikið þroskatímabil sem leiðir börnin 
frá skeiði kotroskinna leikskólabarna til 

þróttmikilla ungmenna með framtíðina 
fyrir sér. Líf barnanna litast sem áður af 
ljúfum og sárum stundum, afrekum og 
skakkaföllum og líf okkar foreldranna 
virðist æða áfram sem aldrei fyrr. 
Tíminn er núna. Tökum þátt í lífi barn-
anna okkar og látum þau finna að 
okkur þyki námið þeirra og skólastarfið 
mikils virði. Frábær leið til þess að 
gera það er að taka þátt í foreldrastarfi 
skólans. Færa má rök fyrir því að 
foreldrahlutverkið sé eitt það mikil-
vægasta og erfiðasta hlutverk sem við 
munum nokkurn tíma takast á við um 
ævina en gleymum ekki að það er líka 
eitt það allra skemmtilegasta. Það er 
sannarlega hægt að hlakka til þess að 
gerast skólaforeldri, góða skemmtun og 
gleðilegt fyrsta skólaár!

Tökum þátt í 
lífi barnanna 
okkar og látum 
þau finna að 
okkur þyki 
námið þeirra 
og skólastarfið 
mikils virði.

HILDUR HALLDÓRSDÓTTIR
verkefnastjóri hjá Heimili 
og skóla/SAFT
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Heimanám er hluti af 
skólastarfinu og hefur jafnvel 
færst í aukana að nýju á tímum 
farsóttar. Í tengslum við það 

gefst foreldrum tækifæri til að fylgjast 
með námi barnanna og veita þeim 
stuðning og hvatningu. Áhugi foreldra 
á skólagöngu barna skiptir sköpum 
fyrir velgengni þeirra í námi. Þú getur 
lagt þitt af mörkum til þess að barninu 
þínu gangi vel í skólanum með því að 
fylgjast með heimanámi þess. 

FRIÐUR OG RÓ 
Mörg börn vilja vera í nálægð við 
einhvern fullorðinn við námið, þannig 
geta þau líka auðveldlega leitað 
aðstoðar. Gott er að venja barnið á að 
læra á sama stað þar sem það hefur 
næga birtu, góða vinnuaðstöðu og 
nauðsynleg gögn við höndina. Gæta 
þarf að því að barnið sé ekki að læra 
fyrir framan sjónvarp og að aðrir 
fjölskyldumeðlimir trufli það ekki. Ef 
barnið vill læra með tónlist er gott að 
benda því á að hafa hana ekki of hátt 
stillta. Sama umhverfi hentar ekki 
öllum og því þarf barnið að finna sjálft 
út hvar því hentar best að læra. 

EKKI OF SEINT Á KVÖLDIN
Til að heimanámið skili árangri þarf að 

koma á góðri reglu í sambandi við það. 
Heimaverkefni barnsins eru mikilvæg 
og þarf að forgangsraða verkefnum 
þess og fölskyldunnar í samræmi við 
það. Best er að taka frá fastan tíma til 
að sinna heimanámi og helst ætti að 
ljúka því fyrir kvöldmat. Þessu þarf 
að huga að frá upphafi skólagöngu því 
mikilvægt er að festa góðar venjur í 
sessi. 

ÆFINGIN SKAPAR MEISTARANN 
Einn tilgangur með heimanámi er 
endurtekning, þ.e. að þjálfa betur 
ákveðin atriði sem og að festa þau 
betur í minni. Meðan barnið er að ná 
góðum tökum á lestri þarf það að lesa 
upphátt og í hljóði á hverjum degi. Ef 
lestraráhugi er lítill er ágæt tilbreyting 
að biðja barnið um að lesa fyrirsagnir í 
dagblöðum, skrítlur eða annað sem því 
finnst spennandi. 

EINBEITING EYKUR ÁRANGUR 
Stuttar, reglubundnar lotur þar sem 
barnið einbeitir sér að ákveðnu 
efni (10-20 mín) gera heimanámið 
árangursríkt. Börn skortir stundum 
einbeitingu og þá getur verið gott 
að taka stutt hlé milli námsgreina. 
Fylgstu með hvernig barnið vinnur 
og hjálpaðu því að finna aðferð sem 
hentar. Best er að byrja á verkefnum 
sem eru krefjandi og enda á þeim sem 
reynast barninu auðveldari.

BARNIÐ ÞARF AÐ SKILJA 
VERKEFNIÐ 
Allt námsefni krefst ákveðins 
grundvallarskilnings. Það sem 
foreldrum finnst liggja í augum 
uppi, getur verið barninu með öllu 
óskiljanlegt. Hlustaðu á barnið svo að 
þú getir betur aðstoðað það. Sýndu 
þolinmæði þegar þú útskýrir málin, 
taktu einföld dæmi úr hversdagslífinu 
og tengdu við eitthvað sem barnið 
þekkir á heimilinu. 

TALAÐU JÁKVÆTT UM 
HEIMANÁMIÐ 
Jákvætt hugarfar auðveldar flest 
verkefni, það þekkjum við sjálf. 
Ræddu um mikilvægi náms við barnið 
þitt. Hafðu hugfast að viðhorf þitt til 
heimanáms mótar viðhorf barnsins 
til heimanáms. Barnið þarf að skilja 
tilgang heimanáms og sjá það sem 
eðlilegan hluta af skólastarfinu. Ef 

barnið fær ekki heimaverkefni við 
hæfi að þínu mati skaltu ræða það við 
umsjónarkennarann. 

ENGAN SAMANBURÐ 
Mikilvægt er að bera virðingu fyrir 
hverjum einstaklingi, óháð getu. 
Systkini hafa misjafna getu og 
hæfileika. Of miklar væntingar geta 
verið skaðlegar. 

VERTU Í NÁNU SAMBANDI 
VIÐ SKÓLANN 
Börnunum líður vel ef þau vita af því 
að foreldrar og kennarar eiga góð og 
tíð samskipti. Verið óhrædd við að hafa 
samband við skólann ef einhverjar 
spurningar vakna varðandi nám og 
kennslu. Foreldrar vita best hvað er að 
gerast í lífi barnanna utan skólatíma. 
Ef eitthvað bjátar á heima, t.d. sorg 
eða veikindi eða það verða breytingar 
á högum barnsins þarf kennarinn að 
fá að vita af því til að geta stutt barnið 
betur í skólanum. 

BARNIÐ BER ÁBYRGÐINA 
„Hindraðu ekki þroska barns þíns 
með því að greiða götu þess of mikið," 
sagði Rolf Arnkil. Ekki segja barninu 
svarið því þannig lærir það ekki efnið, 
aðstoðaðu það við að finna lausnina. 
Það að takast á við heimanám á eigin 
forsendum undir leiðsögn foreldra 
er góð leið fyrir börn til að tileinka 
sér sjálfstæðar og uppbyggilegar 
vinnuvenjur sem mun gagnast þeim 
allt lífið. 

NÝTIÐ YKKUR TÆKNINA
Það er frábært að nýta tæknina í 
náminu. Að hlusta á hljóðbækur 
eða ævintýri styður við lestrarnám 
og öflun orðaforða en margar 
streymisveitur bjóða upp á vandað efni 
á íslensku. Þá má finna ýmiss konar 
vefi, forrit, öpp og leiki til að styðja við 
nám í flestum námsgreinum s.s. á vef 
Menntamálastofnunar www.mms.is

     Barnið 
þarf á stuðningi 
þínum að halda. 
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HEIMANÁM
PUNKTAR FYRIR NÁMSMENN 
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Að byrja í framhaldsskóla
Í dag eru nokkrar vikur síðan 

framhaldsskólarnir tóku til starfa. 
Það að byrja í framhaldsskóla er 
upphaf að nýjum tímum og nýjum 

áskorunum þar sem ég mun kynnast 
fullt af nýjum krökkum, fá nýja kennara, 
læra margt nýtt og halda áfram að 
þroskast og vaxa sem persóna. 

Það voru margar tilfinningar sem runnu 
í gegnum huga minn við skólasetningu 
eins og gleði og tilhlökkun en smá kvíði 
þar sem það var enn dálítil óvissa um 
hvernig þetta skólaár myndi fara. Það 
getur verið mikil áskorun að breyta 

 Það að rjúka úr tíma í fjar-
kennslu til að ná strætó er veruleiki 
fyrir marga þessa dagana og eykur 

álag því ekki viljum við missa úr tíma 
eða mæta of seint í skólann.
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VALGERÐUR EYJA 
EYÞÓRSDÓTTIR
framhaldsskólanemi 
og fulltrúi UngSAFT

algjörlega um umhverfi þar sem 
maður þekkir ekki skólann né aðra 
nemendur og það hjálpar ekki að engar 
framhaldsskólakynningar voru í vor.

Við sem erum að byrja í framhaldsskóla 
í ár höfum því farið í gegnum mikla 
óvissu undanfarna mánuði eins og 
þegar við kláruðum grunnskólagöngu 
okkar í vor. Í dag hefjum við sömuleiðis 
framhaldsskólagönguna með allt öðrum 
hætti en við höfðum vonað. Þetta 
eru vissulega mikil vonbrigði en það 
er samt ekki hægt annað en að vera 
spenntur fyrir öllu því skemmtilega sem 

framundan er og halda í það jákvæða á 
þessum erfiðu og leiðinlegu tímum og 
vona að allt fari að verða eðlilegt á ný.

Það er kannski hallærislegt að líkja 
framhaldsskólabyrjuninni við aðlögun 
í leikskóla nema við vitum ekki hversu 
löng þessi aðlögun verður. Í dag fer 
helmingur kennslunnar fram heima 
og hinn helmingurinn í skólanum. Það 
að rjúka úr tíma í fjarkennslu til að ná 
strætó er veruleiki fyrir marga þessa 
dagana og eykur álag því ekki viljum 
við missa úr tíma eða mæta of seint 
í skólann. Einnig er áskorun að halda 

einbeitingu og sýna vinnusemi í gegnum 
fjarkennsluna og hentar nemendum 
misvel.

Þessir dagar eru því frekar skrítnir. 
Félagslífið liggur niðri og félagsleg 
samskipti eru í lágmarki. Okkur 
nemendum er sömuleiðis skipt upp í 
sóttvarnarhólf og allir eru að reyna að 
gera sitt besta, nemendur, kennarar og 
aðrir.

Höldum áfram að standa saman og fara 
eftir fyrirmælum því þessi barátta er 
enn í gangi og snertir okkur öll.
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Meðal annars er lögð 
áhersla á sjálfseflingu 
og virka þátttöku, sem 
stuðlar að sjálfstæði 
og þrautseigju.

ÁSTÆÐAN FYRIR ÞVÍ AÐ VIÐ HJÁ 
KVAN ÁKVÁÐUM AÐ BÚA TIL ÞETTA 
NÁMSKEIÐ ER M.A. AÐ RANNSÓKNIR 
SÝNA EFTIRFARANDI:
 

Útivera barna hefur minnkað og skjátími 
aukist mikið.

Ísland er aðeins í meðallagi þegar 
kemur að félagsfærni barna þegar 
borin er saman velferð barna í efna-
meiri ríkjum heims.

Rannsókn á vegum embættis landlæknis 
sýndi að aðeins um 40% grunnskóla 
eru með markvissa kennslu í félags- og 
tilfinningafærni. Námskeiðin okkar í KVAN 
eru leið til að bregðast við þessum skorti. 

Tengsl eru á milli skjátíma og and-
legrar heilsu stúlkna samkvæmt 
doktorsrannsókn Soffíu Margrétar 
Hrafnkelsdóttur. Sama rannsókn sýndi 
að tölvuleikjanotkun drengja hefur áhrif
 á lengd, tímasetningu og gæði svefns.

1
2

3

4
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Vissir þú að mikil skjánotkun 
og samfélagsmiðlar geta haft 
neikvæð áhrif á félagsfærni, 
sjálfstraust, líðan, svefn, heilsu   

              og útiveru?

NÝ NÁMSKEIÐ
Við hjá KVAN erum að fara af stað 
með tvenns konar skemmtileg og 
uppbyggjandi námskeið. Annars vegar 
námskeið með áherslu á tölvuleiki og 
Youtube og hins vegar námskeið með 
áherslu á samfélagsmiðla. Markmið 
námskeiðanna er að kenna börnum 
að ná stjórn á notkun sinni á miðlum 
samtímans. Við notumst við aðferð 
tómstundamenntunar sem gengur út 
á að kenna jákvæða og uppbyggilega 
notkun á frítíma. Áhersla verður á 
sjálfstraust, innri hvata, tímastjórnun, 
félagsfærni, sjálfseflingu, heilbrigði og 
þrautseigju. Námskeiðið er fyrir börn í 
5. til 7. bekk og verður 8 skipti, 3 klst. í 
senn, kennt einu sinni í viku. Að loknu 
námskeiði ættu þátttakendur að vera 
meðvitaðri um eigin skjánotkun og 
þekkja leiðir til að stjórna henni sjálfir.

FJÖLBREYTTAR AÐFERÐIR
Við notum fræðslu, æfingar, verkefni 
og umræður með áherslu á þjálfun og 

þannig geta þátttakendur öðlast meira 
sjálfstraust, félagsfærni og sjálfsstjórn. 
Meðal annars er lögð áhersla á 
sjálfseflingu og virka þátttöku, sem 
stuðlar að sjálfstæði og þrautseigju. 
Við setjum okkur markmið, vinnum 
með sköpun, hugrekki, samvinnu, 
félagsfærni og förum í skemmtilega 
og uppbyggilega leiki. Þá er áhersla á 
andlega líðan, heilsu og útiveru.

SAMSKIPTABYLTING
Notkun rafrænna samskiptamiðla og 
tölvuleikja hefur gjörbylt því hvernig 
börn og unglingar eiga samskipti við 
hvort annað. Sum börn eru ofurupptekin 
af því að vera í símanum, tölvunni, 
horfa á myndbönd og líta varla upp. Þau 
taka þátt í lífinu í gegnum skjáinn og 
þurfa hjálp við að setja mörk. Þá getur 
skjáheimurinn verið harður heimur og 
haft mikil áhrif á sjálfsmynd barna og 
unglinga.

Á námskeiðinu með áherslu á tölvuleiki 
og Youtube er áhersla á að læra 
tímastjórnun, greina á milli  jákvæðra 
og neikvæðra myndbanda, rafræn 
samskipti á jákvæðum nótum, mikilvægi 
hreyfingar,  útiveru og félagsfærni í 
raunheimum. 

Á námskeiðinu með áherslu á 
samfélagsmiðla förum við í gegnum 
mikilvægi þess að geta gert mistök, 
hvernig við tökumst á við kvíða, hvernig 
við byggjum upp jákvæð samskipti og 
tökumst á við dómhörku og baktal. 

Allar nánari upplýsingar um þessi 
frábæru og mikilvægu námskeið er að 
finna á KVAN.IS

Hjálpum börnum
AÐ NÁ STJÓRN Á MIÐLANOTKUN SINNI



TÍMARIT HEIMILIS OG SKÓLA

18

kvan.is  - Hábraut 1a, Kópavogi - sími 519 3040 

NÁÐU STJÓRN 
Á SKJÁNOTKUN

Ný, skemmtileg og uppbyggileg námskeið fyrir 
börn í 5.–7. bekk sem aðstoða þau við að ná stjórn 

á skjánotkun sinni.

Ungabörn (0-18 mánaða)
Forðist allan skjátíma hjá börnum yngri en 18 mánaða. Hér er þó ekki átt við samskipti um 
vefinn við fjarstadda ættingja og vini.

Ung börn (18 mánaða til 5 ára)

Börn í dag alast upp í umhverfi sem er hlaðið tækjum og með stöðugum tækninýjungum. Með 
skynsamri umgengni við þessi tæki geta þau verið hluti af góðu uppeldi. Fyrstu kynni barna af 
snjalltækjum ættu alltaf að fara fram undir handleiðslu foreldra, forsjáraðila og/eða annarra 

fullorðinna. 
 
 

Takmarka skal skjátíma, sérstaklega hjá yngstu börnunum.

Börn þurfa athygli foreldra sinna, hugaðu að þinni eigin skjánotkun sem foreldri og fyrirmynd.

Veldu vandað efni á móðurmáli barnsins og horfðu á það með barninu.

Kynntu þér leiki og smáforrit sem barnið notar til að fullvissa þig um að þau hæfi aldri og þroska barnsins.

Ræddu við barnið um það sem það sér og upplifir, m.a. til að örva málþroska.
Gættu þess að hafa sjónvarpið ekki stöðugt í gangi, það grípur athygli og hefur neikvæð áhrif á eðlilega 
hreyfiþörf barnsins.

Skjátæki á ekki að nota til að róa barnið, það þarf að læra að stjórna tilfinningum sínum.

Skipulegðu reglulegar skjálausar stundir með barninu.

Skjárinn á aldrei að vera barnfóstra.

Skjárinn á aldrei að vera barnfóstra.

Félagslegra samskipta
Nægilegs svefns
Heilbrigðs lífernis
Samveru foreldra og 
barna

Það er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra 
hversu mikil skjánotkun er á heimilinu. 

Foreldrar þurfa því að leitast við að skapa
jafnvægi í lífi barna sinna og einnig að
skipuleggja skjálausar stundir saman.

 

 

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og mikilvægt að þeir hugi að 
eigin skjánotkun þegar þeir setja reglur um skjánotkun barna sinna.

Skjáviðmið fyrir börn að 5 ára aldri

Ef þú telur skjánotkun barns 
vera komna út fyrir eðlileg 

mörk er hægt að leita til 
heilsugæslu.

Frekari upplýsingar: heilsuvera.is
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Ungabörn (0-18 mánaða)
Forðist allan skjátíma hjá börnum yngri en 18 mánaða. Hér er þó ekki átt við samskipti um 
vefinn við fjarstadda ættingja og vini.

Ung börn (18 mánaða til 5 ára)

Börn í dag alast upp í umhverfi sem er hlaðið tækjum og með stöðugum tækninýjungum. Með 
skynsamri umgengni við þessi tæki geta þau verið hluti af góðu uppeldi. Fyrstu kynni barna af 
snjalltækjum ættu alltaf að fara fram undir handleiðslu foreldra, forsjáraðila og/eða annarra 

fullorðinna. 
 
 

Takmarka skal skjátíma, sérstaklega hjá yngstu börnunum.

Börn þurfa athygli foreldra sinna, hugaðu að þinni eigin skjánotkun sem foreldri og fyrirmynd.

Veldu vandað efni á móðurmáli barnsins og horfðu á það með barninu.

Kynntu þér leiki og smáforrit sem barnið notar til að fullvissa þig um að þau hæfi aldri og þroska barnsins.

Ræddu við barnið um það sem það sér og upplifir, m.a. til að örva málþroska.
Gættu þess að hafa sjónvarpið ekki stöðugt í gangi, það grípur athygli og hefur neikvæð áhrif á eðlilega 
hreyfiþörf barnsins.

Skjátæki á ekki að nota til að róa barnið, það þarf að læra að stjórna tilfinningum sínum.

Skipulegðu reglulegar skjálausar stundir með barninu.

Skjárinn á aldrei að vera barnfóstra.

Skjárinn á aldrei að vera barnfóstra.

Félagslegra samskipta
Nægilegs svefns
Heilbrigðs lífernis
Samveru foreldra og 
barna

Það er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra 
hversu mikil skjánotkun er á heimilinu. 

Foreldrar þurfa því að leitast við að skapa
jafnvægi í lífi barna sinna og einnig að
skipuleggja skjálausar stundir saman.

 

 

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og mikilvægt að þeir hugi að 
eigin skjánotkun þegar þeir setja reglur um skjánotkun barna sinna.

Skjáviðmið fyrir börn að 5 ára aldri

Ef þú telur skjánotkun barns 
vera komna út fyrir eðlileg 

mörk er hægt að leita til 
heilsugæslu.

Frekari upplýsingar: heilsuvera.is
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Skólabörn (6-12 ára)
Tryggja þarf börnum nægan svefn en börn á skólaaldri þurfa almennt um 10 klst. svefn. Góð 
regla er að hafa engin skjátæki í svefnherbergjum barna. 

Börn í dag alast upp í umhverfi sem er hlaðið tækjum og með stöðugum tækninýjungum. Með 
skynsamri umgengni við þessi tæki geta þau verið hluti af góðu uppeldi. Fyrstu kynni barna af 
snjalltækjum ættu alltaf að fara fram undir handleiðslu foreldra, forsjáraðila og/eða annarra 

fullorðinna. 
 

·         Virtu aldurstakmörk leikja og samfélagsmiðla.

Stuðlaðu að fjölbreyttri skjánotkun og lærdómstækifærum. 

Félagslegra samskipta
Nægilegs svefns
Heilbrigðs lífernis
Samveru foreldra og 
barna

Það er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra 
hversu mikil skjánotkun er á heimilinu. 

Foreldrar þurfa því að leitast við að skapa
jafnvægi í lífi barna sinna og einnig að
skipuleggja skjálausar stundir saman.

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og mikilvægt að þeir hugi að 
eigin skjánotkun þegar þeir setja reglur um skjánotkun barna sinna.

Skjáviðmið fyrir börn 6-12 ára

Ef þú telur skjánotkun barns 
vera komna út fyrir eðlileg 

mörk er hægt að leita til 
heilsugæslu.

Foreldrar eru fyrirmyndir og þurfa að huga að sinni eigin skjánotkun. 
Börnin fylgjast með og læra af þeim. 

Sýndu skjánotkun barnsins áhuga og ræddu við barnið um hana. 

Styrktu jákvæða skjánotkun með því að benda barninu á áhugavert og lærdómsríkt skjáefni 
og hrósaðu því fyrir fyrir uppbyggilega og hófstillta notkun skjátækja. 

Tryggja þarf skjálausar samverustundir fjölskyldu eins og t.d. við matarborðið.
Kenndu barninu að ráðfæra sig við þig áður en það gefur upp persónuupplýsingar eins og 
nafn, síma, netfang, heimilisfang, lykilorð, skóla eða myndir.

Gættu þess að hafa sjónvarpið eða önnur tæki ekki stöðugt  í gangi, það truflar góð 
samskipti foreldra og barna.

Virtu aldurstakmörk leikja og samfélagsmiðla.

Frekari upplýsingar: heilsuvera.is

 

 

Ungmenni (13-18 ára)

Unglingar þurfa 8-10 klukkustunda svefn á 
sólarhring og því þarf að tryggja að skjánotkun 
hafi ekki neikvæð áhrif á svefn eða aðrar 
grunnþarfir eins og hreyfingu, hreinlæti eða 
næringu. 

Börn í dag alast upp í umhverfi sem er hlaðið tækjum og með stöðugum tækninýjungum. Með 
skynsamri umgengni við þessi tæki geta þau verið hluti af góðu uppeldi. Fyrstu kynni barna af 
snjalltækjum ættu alltaf að fara fram undir handleiðslu foreldra, forsjáraðila og/eða annarra 

fullorðinna. 
 

·         Virtu aldurstakmörk leikja og samfélagsmiðla.

Félagslegra samskipta
Nægilegs svefns
Heilbrigðs lífernis
Samveru foreldra og 
ungmenna

Það er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra 
hversu mikil skjánotkun er á heimilinu. 

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og mikilvægt að þeir hugi að eigin 
skjánotkun þegar þeir setja reglur um skjánotkun barna sinna.

Skjáviðmið fyrir ungmenni 13-18 ára

Ef þú telur skjánotkun barns 
vera komna út fyrir eðlileg 

mörk er hægt að leita til 
heilsugæslu.

Frekari upplýsingar: heilsuvera.is

Stillið tækin þannig að stöðugar tilkynningar 
berist ekki frá smáforritum til að minnka áreiti.

Foreldrar eru fyrimyndir barna sinna þegar 
kemur að skjánotkun og þurfa að setja gott 
fordæmi. 

Mikilvægt er að foreldrar og ungmenni eigi 
samtal um skjánotkun og komi sér saman um 
reglur. Hver og einn þarf að skoða hjá sjálfum 
sér eigin skjánotkun og finna jafnvægi.

Foreldrar þurfa því að leitast við að skapa
jafnvægi í lífi barna sinna og einnig að
skipuleggja skjálausar stundir saman.

 

 

Umræðupunktar fyrir foreldra og ungmenni 
til að móta reglur um skjánotkun:

Ef þú fengir að stjórna skjánotkun á heimilinu, 
hvernig væri henni háttað ? 

Finnst þér þú, foreldrar þínir eða vinir vera of 
mikið í símanum, spjaldtölvunni eða horfa mikið 
á sjónvarp? 

Hvað ertu að skoða í símanum eða tölvunni og 
hvenær ertu að skoða það? – Ertu að skoða þetta 
af því að þér leiðist eða ertu að leita að einhverju 
sérstöku? 

Hvernig líður þér eftir að hafa verið lengi við 
skjáinn?

Ertu að skoða símann á þínum forsendum eða 
vegna tilkynninga eða skilaboða?

Hversu mikill tími fer í að skoða efni sem gagnast 
þér og hversu mikill tími fer í annað? 

Tekur síminn mikinn tíma frá þér sem þú gætir 
notað í annað?
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Skólabörn (6-12 ára)
Tryggja þarf börnum nægan svefn en börn á skólaaldri þurfa almennt um 10 klst. svefn. Góð 
regla er að hafa engin skjátæki í svefnherbergjum barna. 

Börn í dag alast upp í umhverfi sem er hlaðið tækjum og með stöðugum tækninýjungum. Með 
skynsamri umgengni við þessi tæki geta þau verið hluti af góðu uppeldi. Fyrstu kynni barna af 
snjalltækjum ættu alltaf að fara fram undir handleiðslu foreldra, forsjáraðila og/eða annarra 

fullorðinna. 
 

·         Virtu aldurstakmörk leikja og samfélagsmiðla.

Stuðlaðu að fjölbreyttri skjánotkun og lærdómstækifærum. 

Félagslegra samskipta
Nægilegs svefns
Heilbrigðs lífernis
Samveru foreldra og 
barna

Það er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra 
hversu mikil skjánotkun er á heimilinu. 

Foreldrar þurfa því að leitast við að skapa
jafnvægi í lífi barna sinna og einnig að
skipuleggja skjálausar stundir saman.

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og mikilvægt að þeir hugi að 
eigin skjánotkun þegar þeir setja reglur um skjánotkun barna sinna.

Skjáviðmið fyrir börn 6-12 ára

Ef þú telur skjánotkun barns 
vera komna út fyrir eðlileg 

mörk er hægt að leita til 
heilsugæslu.

Foreldrar eru fyrirmyndir og þurfa að huga að sinni eigin skjánotkun. 
Börnin fylgjast með og læra af þeim. 

Sýndu skjánotkun barnsins áhuga og ræddu við barnið um hana. 

Styrktu jákvæða skjánotkun með því að benda barninu á áhugavert og lærdómsríkt skjáefni 
og hrósaðu því fyrir fyrir uppbyggilega og hófstillta notkun skjátækja. 

Tryggja þarf skjálausar samverustundir fjölskyldu eins og t.d. við matarborðið.
Kenndu barninu að ráðfæra sig við þig áður en það gefur upp persónuupplýsingar eins og 
nafn, síma, netfang, heimilisfang, lykilorð, skóla eða myndir.

Gættu þess að hafa sjónvarpið eða önnur tæki ekki stöðugt  í gangi, það truflar góð 
samskipti foreldra og barna.

Virtu aldurstakmörk leikja og samfélagsmiðla.

Frekari upplýsingar: heilsuvera.is

 

 

Ungmenni (13-18 ára)

Unglingar þurfa 8-10 klukkustunda svefn á 
sólarhring og því þarf að tryggja að skjánotkun 
hafi ekki neikvæð áhrif á svefn eða aðrar 
grunnþarfir eins og hreyfingu, hreinlæti eða 
næringu. 

Börn í dag alast upp í umhverfi sem er hlaðið tækjum og með stöðugum tækninýjungum. Með 
skynsamri umgengni við þessi tæki geta þau verið hluti af góðu uppeldi. Fyrstu kynni barna af 
snjalltækjum ættu alltaf að fara fram undir handleiðslu foreldra, forsjáraðila og/eða annarra 

fullorðinna. 
 

·         Virtu aldurstakmörk leikja og samfélagsmiðla.

Félagslegra samskipta
Nægilegs svefns
Heilbrigðs lífernis
Samveru foreldra og 
ungmenna

Það er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra 
hversu mikil skjánotkun er á heimilinu. 

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og mikilvægt að þeir hugi að eigin 
skjánotkun þegar þeir setja reglur um skjánotkun barna sinna.

Skjáviðmið fyrir ungmenni 13-18 ára

Ef þú telur skjánotkun barns 
vera komna út fyrir eðlileg 

mörk er hægt að leita til 
heilsugæslu.

Frekari upplýsingar: heilsuvera.is

Stillið tækin þannig að stöðugar tilkynningar 
berist ekki frá smáforritum til að minnka áreiti.

Foreldrar eru fyrimyndir barna sinna þegar 
kemur að skjánotkun og þurfa að setja gott 
fordæmi. 

Mikilvægt er að foreldrar og ungmenni eigi 
samtal um skjánotkun og komi sér saman um 
reglur. Hver og einn þarf að skoða hjá sjálfum 
sér eigin skjánotkun og finna jafnvægi.

Foreldrar þurfa því að leitast við að skapa
jafnvægi í lífi barna sinna og einnig að
skipuleggja skjálausar stundir saman.

 

 

Umræðupunktar fyrir foreldra og ungmenni 
til að móta reglur um skjánotkun:

Ef þú fengir að stjórna skjánotkun á heimilinu, 
hvernig væri henni háttað ? 

Finnst þér þú, foreldrar þínir eða vinir vera of 
mikið í símanum, spjaldtölvunni eða horfa mikið 
á sjónvarp? 

Hvað ertu að skoða í símanum eða tölvunni og 
hvenær ertu að skoða það? – Ertu að skoða þetta 
af því að þér leiðist eða ertu að leita að einhverju 
sérstöku? 

Hvernig líður þér eftir að hafa verið lengi við 
skjáinn?

Ertu að skoða símann á þínum forsendum eða 
vegna tilkynninga eða skilaboða?

Hversu mikill tími fer í að skoða efni sem gagnast 
þér og hversu mikill tími fer í annað? 

Tekur síminn mikinn tíma frá þér sem þú gætir 
notað í annað?
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KRISTÍN JÓNSDÓTTIR
kennslukona og dósent             
við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands

Eftirvænting – kitl í maganum – 
skólinn er að byrja og við erum 
öll örlítið spennt, foreldrar og 
kennarar, börn og unglingar. Þrátt 

fyrir kóvíd þá byrjuðu grunnskólarnir 
á tilsettum tíma í ágúst, í þeirri mynd 
sem ástandið leyfir. Viðbrögð barna og 
unglinga við tilhlökkun jafnt sem kvíða 
eru jafn mismunandi og þau eru mörg. 
Það er okkar fullorðna fólksins að stýra 
aðstæðum þannig að skólabyrjunin sé 
mild og góð reynsla. Hér á eftir fara 
fáein góð ráð varðandi fyrstu vikur 
skólaársins og samskipti heimila og 
skóla, með velferð allra í huga.

EKKERT ER EINS OG VIÐ ERUM VÖN
Eftirvæntingin við skólabyrjun er 
stundum kvíðablandin hjá börnum sem 
eru að byrja í grunnskóla, að skipta 
um skóla, hjá þeim sem eru að færast 
milli stiga grunnskóla og ekki síst hjá 
börnum og unglingum sem eru að byrja 
í fyrsta sinn í íslenskum grunnskóla. 
Þá er ekkert eins og við erum vön, 
fáar hefðir til að byggja á. Foreldrar 
þurfa að kynna sér og útskýra allt hið 
nýja og breytta eftir bestu getu. Það 
afstýrir árekstrum og gerir börnunum 
auðveldara að finna til öryggis við nýjar 
aðstæður. Kennarar sem miðla miklum 
upplýsingum til foreldra og nemenda 
við skólabyrjun stuðla að trausti og 

búa í haginn fyrir góð samskipti í 
vetur. Þeir útskýra vel hvaða reglur 
gilda um nesti, heimanám, stundvísi 
og skólatíma, leikfimi og sundtíma, 
frímínútur, skólabíl, frístund eða 
skóladagvist yngri barna og félags-starf 
eldri barna og unglinga. Þeir skýra líka 
frá möguleikum foreldra til að fylgjast 
með og taka þátt í námi barna sinna og 
til samskipta við aðra foreldra.

UPPLÝSINGAR BAK VIÐ ÓSÝNILEGAN 
VEGG
Rafræn námsumsjónarkerfi og heima-
síður skóla geyma mikið magn upp-
lýsinga sem kennarar deila og vísa 
á í bréfum til foreldra skólabarna. 
Flestum foreldrum nýtist það mjög vel. 
En nokkur hópur foreldra nemenda 
af erlendum uppruna getur ekki lesið 
íslensku og getur því ekki lesið bréfin 
eða nýtt sér þessar upplýsingar. 
Sami hópur getur líka verið í mestu 
vandræðum með að skrifa til kennara 
og leita aðstoðar. Reyndar er vitað að 
margir sem eiga íslensku að móður-
máli draga það líka við sig að skrifa 
kennurum bréf. Vegna þessa getur 
rafræn upplýsingamiðlun orðið að 
ósýnilegum vegg milli kennara og 
sumra foreldra. Kennarar geta yfirstigið 
þennan vegg. Þeir geta tekið upp tólið 
og hringt í foreldra á fyrstu vikum 

Góð samskipti eru lykillinn að árangursríku samstarfi

Greið og góð 
samskipti milli 
kennara og for-
eldra eru lykillinn 
að árangri í sam-
starfi um nám og 
líðan barna og 
unglinga. 
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skólaársins. Einnig geta þeir gripið 
foreldra í spjall á ganginum þegar 
þeir fylgja ungum börnum í skólann, 
rétt eins og gert er í leikskólum. Með 
því að leita eftir samtali snemma 
hausts ávinna kennarar sér virðingu 
og þakklæti foreldra og auðvelda öll 
samskipti sem á eftir koma. 

VAR GAMAN Í DAG?
Spurning eins og þessi kallar á já eða 
nei og stillir skólabarni upp við að 
meta reynslu dagsins sem jákvæða 

eða neikvæða. Auðvitað vitum við að 
sjaldnast er allt gaman eða allt ómögu-
legt. Foreldrar ættu að forðast já eða 
nei spurningar af þessu tagi en leitast 
við að fá innsýn í skóladag barna sinna. 
Betri eru opnar hlutlausar spurningar 
eins og: Hvað voruð þið að gera í dag? 
Einnig hvetjandi spurningar sem laða 
fram hið jákvæða: Mætti ég heyra af 
því sem þér fannst ganga vel í dag? Í 
framhaldinu er hægt að spyrja um hina 
hlið málsins: En var eitthvað sem þér 
fannst ekki gott eða kom þér á óvart í 

skólanum í dag? Spyrjum börnin var-
lega og hlustum vel eftir svörum þeirra.
Góð líðan er forsenda þess að börnum 
gangi vel í námi. Greið og góð sam-
skipti milli kennara og foreldra eru 
lykillinn að árangri í samstarfi um nám 
og líðan barna og unglinga. Þess vegna 
er óskandi að kennarar og foreldrar 
finni sér samskiptaleiðir sem virka, 
þegar á fyrstu vikum skólaársins. 
Munum bara að það er ekki til ein leið 
sem virkar vel fyrir alla.

Við bjóðum upp á ráðgjöf í síma 516 0100  til 
foreldra um ýmis mál sem snerta samskipti 
heimila og skóla, netnotkun barna og unglinga 
og hvaðeina sem tengst getur okkar málasviði.

Ráðgjafarsíminn er opinn virka daga á sama tíma og 
þjónustumiðstöð Heimilis og skóla kl.9-12 og 13-16. 
Einnig er hægt að senda tölvupóst á heimiliogskoli@
heimiliogskoli.is eða hafa samband á facebook.

RÁÐGJAFARSÍMI HEIMILIS OG SKÓLA
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Komum og höldum merkjaleika í skólanum!

  Þetta 
eru jú allt verð-
mæti barnanna 
okkar og því fyrir-
hafnarinnar virði.

„Þegar ég sá uppsafnaða óskilamuni 
í skólanum í fyrsta sinn vissi ég hvað 
okkur vantaði; einhvern sem þykir vænt 
um óskilamuni, hlúir að þeim og hvetur 
foreldra til þess að merkja föt barnanna. 
Um leið og ég sagði þetta upphátt við 
skólastjórann áttaði ég mig á að ég væri 
sjálf þessi manneskja!“ segir Virpi og 
hlær.
 
MERKJUM, LEITUM OG FINNUM
Og þá var ekki aftur snúið. Í Laugarnes-
skóla hefur óskilamunaverkefni á 
vegum foreldrafélagsins með Virpi 
í fararbroddi staðið yfir frá vorinu 
2016 og hefur vitundarvakning átt 
sér stað. Þar ríkir hreinlega stemning 
í kringum óskilamunina: „Starfsfólk 
og stjórnendur skólans finna mun 
frá því sem áður var, sífellt fleiri 
foreldrar merkja föt barna sinna og allir 
áhugasamir, börn jafnt sem foreldrar, 
geta nú leitað á mun auðveldari hátt að 
flíkum eftir flokkum,” segir Virpi.

Mikilvægur liður í verkefninu eru 
Merkjaleikarnir sem eru nú haldnir 
tvisvar á vetri. Þá koma nokkrir 
áhugasamir foreldrar saman eina 
kvöldstund með það að markmiði 
að flokka alla merkta óskilamuni 
í svokallaða bekkjarpoka. Daginn 
eftir skoða kennararnir innihald 
pokanna með nemendum sínum sem 
endurheimta þannig týndu flíkurnar 
sínar – þökk sé foreldrunum sem 
hafa merkt föt barna sinna með 
greinargóðum upplýsingum (nafni 
barns, jafnvel bekk og símanúmeri).  

„Merkjaleikarnir eru skemmtilegur 
viðburður við skólann sem kallar á 
mætingu um það bil tíu foreldra í einu, 

Eitt febrúarkvöld fyrir einu og hálfu 
ári komu nokkrir áhugasamir 
foreldrar saman í Laugarnesskóla 
í Reykjavík en þar fóru fram fyrstu 

Merkjaleikarnir, sem voru nýr liður 
í óskilamunaverkefni foreldrafélags 
skólans. Síðan þá hafa leikarnir fest sig í 
sessi og fóru fram í tvígang síðastliðinn 
vetur. Kveikjan að Merkjaleikunum 
kom frá foreldri við skólann en það var 
móðirin Virpi Jokinen sem fékk áhuga 
á óskilamunum um leið og eldra barnið 
hennar hóf skólagöngu fyrir fimm árum. 

Nestiskubbur
965 ml To Go

Tvískipt 
nestisbox
530 ml

Súpubolli 
með loki
656 ml

Salatbox með hnífapörum  
og sósuboxi

1,1 L

Lægra verð – léttari innkaup

Þú færð traustu og góðu nestisboxin frá Sistema í næstu verslun Nettó
ER LYKILLINN AÐ ÁRANGRI
SKIPULAGÐUR SNÆÐINGUR



SKÓLABYRJUN | SEPTEMBER 2020

25

það þarf ekki endilega fleiri til. Sá 
góði árangur sem foreldrahópurinn 
við Laugarnesskóla hefur náð byggir 
á góðum og vaxandi fatamerkingum. 
Síðastliðin fjögur ár hafa foreldrar búið 
sér til vettvang á Facebook til þess að 
auglýsa eftir týndum flíkum og láta vita 
af flíkum sem hafa fundist, hvetja hverja 
aðra til að merkja föt barnanna og 
notfæra sér flotta aðstöðu í skólanum 
þar sem óskilamunir eru flokkaðir 
jafnóðum! Hljómar vel – ekki satt?“ 
útskýrir Virpi áhugasöm.
 
Ó-IÐ ÚR ÓSKILAMUNUM
Virpi starfar sem skipuleggjandi (e. 
Professional Organizer) í fyrirtækinu 
sínu, Á réttri hillu, þar sem hún býður 
upp á skipulagsaðstoð fyrir einstaklinga 
og minni fyrirtæki auk fyrirlestra um 
ýmsar hliðar skipulags og áhrif þess 
á vellíðan. „Óskilamunir eru verk-
efni til að ráðast í rétt eins og hvað 
annað. Með auknum fatamerkingum 

er auðveldara að bera kennsl á föt 
barnanna, með góðu aðgengi að 
fötum sem eru í óskilum verður leitin 
auðveldari og þannig komast fleiri 
flíkur til skila til eigenda sinna. Þetta 
eru jú allt verðmæti barnanna okkar 
og því fyrirhafnarinnar virði,“ segir 
Virpi ákveðin. Í vor fékk hún styrk frá 
Atvinnumálum kvenna til að undirbúa 
óskilamunaverkefni ætlað grunnskólum 
landsins en verkefnið hefur fengið 
yfirskriftina „Ó-ið úr óskilamunum“. 
Grunnskólum og foreldrafélögum býðst 
að vinna verkefnið með eða án aðstoðar 
Virpi. Hana er hægt að fá í verkefnið 
með skólanum og foreldrafélaginu allan 
veturinn eða að hluta.
 
JÁ, EN HVAÐ ER HÆGT AÐ GERA 
NÚNA Í HAUST Í ÞESSU ÁSTANDI? 
Þó að það myndi jafnvel fara svo í vetur 
að foreldrar eigi ekki heimangengt 
í skólana sökum takmarkana vegna 
Covid-19 er samt sem áður hægt 

að stíga fyrstu skrefin í átt að færri 
óskilamunum; einfaldlega með því að 
merkja öll föt barnanna. 

„Með útbreiddari fatamerkingum 
getum við í sameiningu komið í veg 
fyrir myndun óþarfa textílúrgangs í 
skólunum, lengt líftíma fatanna og nýtt 
þau betur. Einnig felst í fatamerkingum 
og árangrinum sem þau skila gullið 
tækifæri til að stuðla að breyttri 
neytendahegðun meðal barnanna 
okkar þar sem leit að týndri flík kemur 
á undan kaupum á nýrri flík í staðinn,“ 
segir Virpi að lokum.

Ert þú foreldri eða kennari sem hefur 
áhuga á málefninu? Þú getur orðið 
til þess að álíka verkefni fari af stað í 
skólanum þínum! Nánar má lesa um 
óskilamunaverkefnið á arettrihillu.is 
og einnig má ná sambandi við Virpi á 
virpi@arettrihillu.is.
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  Munið 
að gæði foreldra-
starfs er ekki 
mælt í fjölda 
viðburða heldur 
því hversu vel 
foreldrum tekst 
að halda utan 
um hópinn. Það 
eru allir að gera 
sitt besta, sýnum 
þolinmæði og 
vinnum þetta 
saman.  

Foreldrastarf á tímum heimsfaraldurs hefur verið og er enn 
áskorun. Hér koma nokkrar hugmyndir og ráð fyrir stjórnir 
foreldrafélaga um hvernig halda má uppi öflugu foreldrastarfi 
á þessum óvenjulegu tímum. 

TENGSL VIÐ 
FORELDRAHÓPINN: 
Verið í tengslum við 
foreldrahópinn svo sem með 
facebook-hópi, hvetjið til umræðna 
en setjið skýrar línur um tilgang 
og efni hópsins og hvaða mál eiga 
ekki heima á samfélagsmiðlum. 
Hvernig sér hópurinn fyrir 
sér að hægt sé að skipuleggja 
foreldrastarf vetrarins?

FUNDARHÖLD: 
Ekki hætta við að halda fundi heldur 
finnið leiðir sem henta ykkar hópi.

GÆTUM AÐ 
SÓTTVARNAR-
REGLUM OG 
SAMKOMU-
TAKMÖRKUNUM: 
Fólk er ragara við að mæta í 
hóp sem það umgengst ekki 
reglulega og mikilvægt er að 
gæta vel að sóttvarnarreglum 
og samkomutakmörkunum. 
Uppfærð tilmæli má ávallt 
finna á www.covid.is

Foreldrastarf á tímum heimsfaraldurs



Markmið Heimilis og skóla er 
að stuðla að bættum uppeldis- 
og menntunarskilyrðum barna 
og unglinga. 

Framlag einstaklinga, skóla og foreldra-
félaga í formi aðildargjalds gerir okkur 
kleift að veita enn betri þjónustu.  

ÁRGJALD: 
Einstaklingar kr. 4.100
Skólar og foreldrafélög kr. 12.900 
 
SKRÁNING Í SAMTÖKIN:  
www.heimiliogskoli.is

HVAÐ GERA HEIMILI OG SKÓLI 
– LANDSSAMTÖK FORELDRA?

• Veita ráðgjöf til foreldra og 
foreldrafélaga um hvaðeina sem 
tengist skólastarfi og velferð barna.

• Eru hagsmunasamtök foreldra 
og barna á öllum skólastigum og 
það er okkur mikils virði að heyra 
sjónarmið foreldra.

• Halda úti heimasíðu og 
Facebooksíðu þar sem finna má 
margs konar fróðleik. Gefa út 
tímarit.

• Stýra SAFT verkefninu um jákvæða 
og uppbyggilega netnotkun

• Bjóða upp á fræðsluerindi/
námskeið fyrir kennara, nemendur 
og foreldrafélög. Félagar í Heimili 
og skóla fá afslátt af fræðslu og 
viðburðum. 

DÆMI UM FRÆÐSLU:
• Bekkjarfulltrúanámskeið
• Fræðsla fyrir stjórnir foreldrafélaga  

og svæðasamtaka
• Netöryggi og samfélagsmiðlar

KOMDU 
TIL LIÐS VIÐ 

OKKUR!

FJARFUNDIR: 
Ef allt bregst má færa fundi á rafrænt 
form. Margir hafa öðlast góða reynslu 
af því að halda fjarfundi en ágætt er 
að hafa í huga að hafa skipulag og 
tímamörk skýr.

FORELDRARÖLT: 
Skipuleggið foreldrarölt: það 
hristir foreldrahópinn saman og 
vinnur gegn óæskilegri hópa-
myndun, vímuefnanotknun, einelti 
og slæmri umgengni eftir að 
útivistartíma lýkur.

HUGMYNDIR SKÓLASTJÓRA: 
Gott er að heyra í skólastjórnendum um 
hvaða hugmyndir þeir hafa um aðkomu 
foreldrafélagsins að skólastarfinu í 
vetur en skólastjóri er ábyrgur fyrir 
stofnun foreldrafélags og sér til þess að 
félagið fái aðstoð eftir þörfum. 

NÆRSAMFÉLAGIÐ: 
Nýtið mannauðinn í foreldrahópnum. 
Mögulegt er að halda foreldrafundi í 
húsnæði sem eitthvert foreldri hefur 
aðgengi að eða kannski vill einhver 
bjóða heim. Einnig er hægt að hafa 
samband við bæjarskrifstofu eða 
hverfiskirkjuna og athuga hvort hægt 
sé að fá lánað húsnæði til fundarhalda 
á meðan ástandið varir.

RAFRÆNIR VIÐBURÐIR: 
Bingó á Zoom! Íhugið að halda viðburði 
rafrænt ef ekki er hægt að halda þá í 
skólanum. Bingó á Zoom er til dæmis 
frábær hugmynd, allir prenta sitt spjald 
og svo er bingókúlunum rúllað af stað.

JÁKVÆÐNI OG ÆÐRULEYSI: 
Reynið að sýna jákvæðni og hugsa í 
lausnum á krefjandi tímum. Skapandi 
hugsun er mikilvæg á tímum sem 
þessum.

HILDUR HALLDÓRSDÓTTIR
verkefnastjóri hjá Heimili 
og skóla/SAFT
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Fagráð eineltismála í grunnskólum 
var stofnað árið 2012 og fram 
til ársins 2018 vann fagráðið 
eingöngu með málefni grunnskóla. 

í febrúar 2018 skipaði mennta- og 
menningarmálaráðherra í nýtt fagráð 
með breyttu sniði en þá heyrðu málefni 
framhaldsskóla einnig undir ráðið. Í 
framhaldi af þessari breytingu voru 
verklagsreglur ráðsins endurskoðaðar 
og tóku nýjar reglur gildi í janúar 2019.

STUÐNINGUR Í EINELTISMÁLUM
Hlutverk fagráðs er að veita skóla-
samfélaginu stuðning í eineltismálum 
með almennri ráðgjöf, leiðbeiningum 
og upplýsingagjöf. Aðilar skólasam-
félagsins geta óskað eftir aðkomu 
fagráðs ef ekki tekst að finna fullnægj-
andi lausn eineltismála innan skóla eða 
sveitarfélags. Jafnframt er hægt að vísa 
eineltismálum til ráðsins ef talið er að 
um meint aðgerðaleysi þessara aðila 
hafi verið að ræða. Fagráðið leitast við 
að ná ásættanlegri úrlausn í slíkum 
málum og gefa út ráðgefandi álit á 
grundvelli þeirra gagna og upplýsinga 
sem berast í tilteknu máli.
 
LEIÐ TIL LAUSNAR
Þegar máli er vísað til fagráðs skal 
fylgja greinargerð ásamt öðrum gögnum 
máls með tilvísuninni. Ef málshefjandi 

– RÁÐGJÖF OG ÚRRÆÐI Í EINELTISMÁLUM

   Fagráð eineltismála í grunn og framhaldsskólum 

Hagsmunir 
allra barna sem 

koma að málum eru 
ávallt í fyrirrúmi í 

vinnu fagráðs.
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SIGRÚN GARCIA 
THORARENSEN
fagráði eineltismála

treystir sér ekki til að senda inn skrif-
lega greinargerð þá skráir starfsmaður 
fagráðs niður málavexti í samráði 
við málshefjanda. Fagráð tekur 
hlutlausa afstöðu til allra mála og 
tekur ekki málstað neins, hvorki skóla, 
sveitarfélags né foreldra. 

Fagráðið leggur jafnframt áherslu á 
að finna farsælar leiðir til að takast á 
við vandann og vinna að lausn fremur 
en að skilgreina hvort um einelti hafi 
verið að ræða eður ei. Hagsmunir allra 
barna sem koma að málum eru ávallt í 
fyrirrúmi í vinnu fagráðs.

GAGNLEGAR UPPLÝSINGAR
Til að styðja við starf fagráðs birti 
Menntamálastofnun upplýsingar og 
góð ráð ásamt teiknimyndbandi um 
einelti á vefsíðunni www.gegneinelti.is. 
Vonast er til að upplýsingarnar geti nýst 
skólasamfélaginu og aukið þekkingu á 
eineltismálum með hag og vellíðan allra 
nemenda að leiðarljósi. 

Mennta- og menningarmálaráðherra 
skipar fagráð eineltismála og er 
það skipað þremur aðalmönnum 
og þremur varamönnum sem hafa 
þekkingu, menntun  og reynslu sem 
nýtist við úrlausn mála. Í fagráðinu 
eru Bóas Valdórsson sem jafnframt er 
formaður,  Sigríður Lára Haraldsdóttir 
og Sigrún Garcia Thorarensen. 
Varamenn eru: Björg Jónsdóttir, Guðrún 
Ebba Ólafsdóttir og Selma Barðdal 
Reynisdóttir.

Fagráðið starfar á ábyrgð mennta- og 
menningarmálaráðuneytis, en umsýsla 
þess er hjá Menntamálastofnun. Fag-
ráðið starfar á grundvelli 4. mgr. 30. gr. 
laga um grunnskóla nr. 91/2008 og 6. 
mgr. 33. gr. b. laga um framhaldsskóla 
nr. 92/2008. Hlutverk þess hefur verið 
nánar útfært í reglugerð um ábyrgð 
og skyldur aðila skólasamfélagsins í 
grunnskólum nr. 1040/2011 og ákvæði 
í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 
skólasamfélagsins í framhaldsskólum 
nr. 326/2016.

Nánari upplýsingar um 
fagráð eineltismála og 
upplýsingaveituna má finna 
á vef Menntamálastofnunar, 
www.mms.is.
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Skólabyrjun á skrýtnum tímum

  Við gerum þetta 
saman og gott er að leggja 
áherslu á samtakamáttinn 
og samábyrgðina í umræðum 
um faraldurinn.

Vanalega fylgja skólabyrjun 
ýmsar tilfinningar og oftar 
en ekki tilhlökkun. Ný árstíð, 
nýtt upphaf. En eins og 

við öll vitum geta líka fylgt blendnar 
tilfinningar, kvíði og óvissa. Lífið á 
tímum heimsfaraldurs er erfitt fyrir 
unga sem aldna. Íslensk stjórnvöld 
hafa lagt áherslu á að skólastarf 
hefjist að nýju með sem eðlilegustum 
hætti en ljóst er að það verður 
frábrugðið, á öllum skólastigum. Við 
búum við nýjan veruleika sem taka 
þarf mið af. Hvernig geta foreldrar og 
aðrir uppalendur stutt nemendur?  
Hér á eftir fylgja nokkur ráð og 
vangaveltur.

Í ljósi aðstæðna þurfa 
skólayfirvöld og stjórnvöld að vera 

sveigjanleg og reiðubúin til að aðlagast ef 
þörf krefur til að tryggja öryggi nemenda og starfs-
fólks. Þess vegna er mikilvægt að fyrir hendi séu 

áætlanir lagaðar að mismunandi aðstæðum. Foreldrar 
þurfa að vera í góðu sambandi við skólann og upplýstir 
um gang mála. Eru netföng og símanúmer örugglega 

rétt skráð hjá skólanum? Ertu í góðu sambandi við 
fulltrúa foreldra? T.d. í skólaráði, foreldrafélagi 

eða bekkjarfulltrúa? Mikilvægt er að allar 
upplýsingaleiðir séu greiðar þannig 

skilaboð komist fljótt 
og vel til skila.

 

Mikilvægt er að 
hafa samband við kennara 

barnsins ef barnið á erfitt með námið, 
er að dragast aftur úr eða stendur frammi 
fyrir erfiðleikum í einkalífinu svo sem sorg, 
missi eða auknum kvíða til dæmis vegna 

faraldursins. Við þurfum að vera sér-
staklega vakandi fyrir andlegri 

líðan á álagstímum.

BYRJUN
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Eðlilegt er að margar 
spurningar vakni og hér eru 

dæmi um nokkrar sem gagnlegt 
gæti verið að spyrja í skólanum:

- Hvernig mun skólinn leitast við 
að tryggja öryggi nemenda?

- Hvernig verður stutt við andlega 
heilsu nemenda og unnið gegn fordómum 
gagnvart þeim sem veikjast af COVID-19?

- Hefur COVID-19 ástandið áhrif á 
öryggis- og eineltisáætlanir skólans?

- Eru myndir af öllu starfsfólki á heimasíðu 
þannig að foreldrar geti betur áttað sig á 
kennurum og starfsfólki? Til dæmis gæti 

barnið verið með nýjan kennara og þar sem 
foreldrar hafa ekki mátt vera viðstaddir 
skólasetningar er mikilvægt að vita deili 

á kennurum. Kennarinn má ekki bara 
vera netfang í huga foreldra.

- Hvernig verður félagslífi og viðburðum háttað?

- Hefur skólastjóri hugmyndir og áætlanir um 
starf foreldrafélaga við breyttar aðstæður? 

Mikilvægt er að halda foreldrastarfi gangandi, 
þó í breyttri mynd sé. Vert er að minna á að 
foreldrafélög eru lögbundin og skólastjóri 

er ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til 
þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.

- Hvernig get ég stutt 
við skólastarfið?

Aukin tölvu- 
og tækninotkun er fylgifiskur 

meiri einangrunar og hefur ýmsar jákvæðar 
hliðar en  einnig getur reynst erfitt að halda henni í 

skefjum og átta sig á hvað börnin eru að gera í tækjunum. 
Gott er að setja tímaramma í kringum leikjaspilun og 

samskipti á netinu og hafa hann skýran og skynsamlegan, 
í samráði við börnin. Það skiptir máli hvað börnin eru að 

gera með tækjunum en ekki bara hve lengi og taka þarf mið 
af því. Þess vegna er gott fyrir foreldra að reyna að átta 

sig á hve mikill tími fer u.þ.b. í lærdóm, samskipti og leiki. 
Þegar kemur að því að hætta í leiknum/tækinu er vænlegt 
að minna börnin á að nú sé tíminn að verða búin um 15-20 
mínútum áður en hann er uppurinn og svo 5 mínútum áður 

en hann klárast (eða eitthvað slíkt) frekar en að hrópa 
bara skyndilega, tíminn búinn! Undirbúningur og 

utanumhald skiptir hér máli og getur gert líf 
uppalandans talsvert auðveldara þegar 

kemur að því að halda utan um 
tækjanotkun barnanna. 

HREFNA 
SIGURJÓNSDÓTTIR

framkvæmdastjóri 
Heimilis og skóla

Nemendur og kennarar 
hafa sýnt þrautseigju í erfiðum 

aðstæðum og vilja til að halda áfram að 
sinna náminu. En mörg börn munu þurfa á auka 

stuðningi að halda til að ná markmiðum sínum. Gera 
þarf ráð fyrir upprifjun og heimavinnu og líklegt er 

að margir skólar styðjist við blandaða kennslu, nám 
í skólastofu og fjarnám. Með því að skapa góðan 

ramma og rútínu í kringum skóla og heimavinnu má 
auðvelda nemendum að halda einbeitingu og finna 

fyrir öryggi. Hjá Heimili og skóla er hægt að 
nálgast veggspjald með góðum ráðum 

um heimanám og er það einnig 
aðgengilegt á heimasíðunni, 

heimiliogskoli.is.
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Einfalt
að velja
hollara

SMeLLpaSSar

Verum hluti af skólasamfélaginu og 
ef við erum aflögufær á tíma og/eða annan 
stuðning reynum þá að hjálpa til með því að 

styðja við aðra nemendur og foreldra ef hægt er. 
Gott getur verið að virkja foreldrasamfélagið 
og vera í góðu sambandi við aðra foreldra í 

bekknum til dæmis á netinu og deila þar 
góðum ráðum og leita stuðnings.

Mikilvægt er fyrir foreldra 
að huga líka að sjálfum sér svo þeir geti 

tekist á við þær áskoranir sem barnauppeldi hefur í 
för með sér, ekki síst á tímum heimsfaraldurs. Ekki 
vera feimin við að leita ykkur hjálpar eða stuðnings 
ef þörf krefur og gætið þess að huga vel að grunn-

þörfum eins og kostur er, s.s. svefni, 
hreyfingu, næringu og tengslum. 

Ómögulegt er að hella úr 
tómum bolla. 

Að lokum er gott að horfa á björtu hliðarnar. Er kannski 
tækifæri núna til að endurskoða forgangsröðunina? Er hægt 
að stokka upp skipulagið? Má mögulega bæta samspil vinnu 

og einkalífs? Gefast fleiri tækifæri til samveru með okkar 
nánustu? Í breytingum felast oft tækifæri.

Margar spurningar 
vakna á óvissutímum og börn 

upplifa streitu öðruvísi en fullorðnir. 
Bregðumst jákvætt við spurningum 
og reynum að svara þeim eftir bestu

 getu eða leita svara. Sýnum stuðning 
í verki og látum barnið vita að það sé 
ekki einungis í lagi heldur eðlilegt að 
finna fyrir gremju eða kvíða á tímum 
sem þessum. Aðstoðum börnin við að 
halda sinni rútínu og munum að nám 
fer fram með margvíslegum hætti, 
t.d. með eldamennsku, lestri fyrir 

háttinn, leikjum o.fl.

Verum dugleg að minna 
börnin á einstaklingsbundnar 

sóttvarnir, handþvott og spritt auk 
þess að halda góðri fjarlægð þegar við 

á. Við gerum þetta saman og gott er 
að leggja áherslu á samtakamáttinn 

og samábyrgðina í umræðum um 
faraldurinn.

ENDIR

ÁFRAM



  

Einfalt
að velja
hollara

SMeLLpaSSar
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HILDUR HALLDÓRSDÓTTIR
verkefnastjóri hjá Heimili 

og skóla/SAFT

Foreldrarnir Málfríður Guðný 
Kolbeinsdóttir og Hannes 
Halldórsson eru heimsótt á 
köldum haustmorgni á fallegt 

heimili þeirra í úthverfi Reykjavíkur. 
Málfríður, sem alltaf er kölluð Malla, 
vinnur hjá Ölgerðinni Agli Skalla-
grímssyni en er í fæðingarorlofi þessa 
dagana með dótturinni Iðunni Elínu sem 
fæddist í júlí. Hannes er nýbyrjaður að 
vinna aftur eftir fæðingarorlof en hann 
er sérnámslæknir á Landspítalanum. 
Fyrir eiga þau Hugin Frey sem er 2 ára. 
Í haust byrjaði Huginn Freyr í leikskóla 
og því eru Malla og Hannes nú orðin 
leikskólaforeldrar í fyrsta sinn. 

GÓÐUR AÐBÚNAÐUR 
OG GOTT STARFSFÓLK
Aðspurð um hvað hafi skipt þau 
mestu máli þegar þau völdu leikskóla 
fyrir son sinn segja þau að nálægð 
við heimili og góður aðbúnaður og 
aðstaða leikskólans hafi skipt þau 
máli en umfram allt að þar væri gott 
starfsfólk sem veitti hlýju og stuðning. 

„Við gerðum okkur ekki væntingar um 
að geta valið á milli margra leikskóla 
og  leikskólaplássin eru ansi umsetin 
þannig foreldrar geta átt von á að bíða 
lengi eftir þeim,” segir Malla íbyggin. 

NÝJAR ÁSKORANIR
Huginn Freyr var áður hjá dagforeldrum 
í hverfinu sem reyndust honum afar 
vel. „En hann var tilbúinn að fara 
á leikskólann og takast á við nýjar 
áskoranir,” segir Malla og Hannes 
samsinnir því. „Þar er betri aðstaða 
og útisvæði sem hentar okkar dreng 
vel auk þess sem hann kynnist fleiri 
krökkum,” segir Hannes áhugasamur og 
bætir við að leikskólastarfið sé talsvert 
skipulagðara og dagskráin þétt.

AÐLÖGUN Í HEIMSFARALDRI
Að vonum voru Malla og Hannes 
spennt að fylgja drengnum sínum 
eftir á leikskólann en segja að vegna 
Covid takmarkana hafi þátttaka þeirra í 
aðlöguninni verið nokkuð skert. „Okkur 
þótti það miður og gerði allt ferlið 

Óvenjuleg aðlögun í leikskóla
  Ég er 
ánægð með 
hversu indælir 
leikskóla-
kennararnir eru 
og við erum 
glöð með að 
drengurinn okkar 
hafi nú þegar 
myndað góð 
tengsl við marga 
á leikskólanum.

HOLLT, FERSKT
 OG ELDAÐ 

FRÁ GRUNNI

 
www.skolamatur.is |skolamatur@skolamatur.is |  @skolamatur_ehf
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erfiðara bæði fyrir okkur og Hugin, 
sérstaklega fyrst um sinn“ segir Malla 
alvörugefin og bætir við að það hafi 
verið skrítin tilfinning að þurfa bæði 
að vera með hanska og andlitsmaska á 
leikskólanum. „Já, Hugin þótti það mjög 
skrítið að við værum með einhverja 
grímu,“ bætir Hannes við og hlær.

BREYTTAR AÐSTÆÐUR
Undir venjulegum kringumstæðum 
býður leikskólinn upp á þátttökuaðlögun 
þar sem foreldrar fá að taka þátt 
með barni sínu í starfi leikskólans 
fyrstu dagana. Þau fengu að vera með 
Hugin Frey í nokkurn tíma utandyra á 
leikskólanum en fóru svo smám saman 
að leyfa honum að vera einum í lengri 
tíma. „Ég er ánægð með hversu indælir 
leikskólakennararnir eru og við erum 
glöð með að drengurinn okkar hafi nú 
þegar myndað góð tengsl við marga á 
leikskólanum,” segir Malla einlæg og 
foreldrarnir segjast hlakka til að halda 
áfram að fylgjast með Hugin Frey takast 
á við leikskólalífið og fá að kynnast 
daglegu lífi á leikskólanum betur þegar 
takmörkunum léttir. 

Málfríður Guðný 
Kolbeinsdóttir og 

Hannes Halldórsson 
ásamt Hugin Frey 

sem er 2 ára.

HOLLT, FERSKT
 OG ELDAÐ 

FRÁ GRUNNI

 
www.skolamatur.is |skolamatur@skolamatur.is |  @skolamatur_ehf
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Ungmennaráðið UNGSAFT vinnur með öðrum að því að 
gera netið að betri og öruggari stað fyrir alla. Fulltrúar 
þess kynna mikilvægi miðlalæsis fyrir ungu fólki, styðja 
það í að verja mannréttindi á netinu og stuðla þannig að 
vitundarvakningu um neteinelti, áreitni og hatursáróður.

Ef þú ert 13-20 ára og hefur áhuga á netinu 
og öllum þeim möguleikum sem það hefur 
upp á að bjóða þá endilega skráðu þig á 
vefsíðu okkar og vertu memm: 

VERTU MEMM!

saft.is/ungsaft

FYLGDU OKKUR Á 
INSTAGRAM

VILTU 
kynnAst 

frábærum 
krökkum? 

LANGAR PIG AD 
VERA Í HÓPI VALDRA 
FULLTRÚA RÁDSINS 

SEM TAKA PÁTT Í MÁL-
PINGUM ERLENDIS 

Í BODI SAFT? 

HEFUR PÚ 
ÁHUGA Á AD skODa 

OG RÆDA UM NYJustu 
tækni og boRDa  
fullt af pizzu?

SIGURÐUR SIGURÐSSON
verkefnastjóri hjá Heimili 

og skóla/SAFT

Tik Tok tekur yfir heim unga fólksins
Fyrir tíma heimsfaraldurs 

og samkomubanns var Tik 
Tok vinsælt forrit hjá ungu 
kynslóðinni um heim allan en í 

heimsfaraldrinum sprungu vinsældir 
miðilsins út. 

VAXANDI VINSÆLDIR
Strax í upphafi faraldursins vakti það 
eftirtekt  að notkun Tik Tok jókst til 
muna og miðillinn, sem unglingar 
höfðu kallað barnalegan fyrir ári síðan, 
var orðinn nær lífsnauðsynlegur 
fyrir félagslíf þeirra og afþreyingu.
Sérstaklega þegar margir unglingar 
hittu ekki jafnaldra sína svo vikum 
skipti. Viðbrögðin létu ekki á sér 
standa og fóru svokallaðir áhrifavaldar 
að flykkjast á miðilinn og eldri 
kynslóðin hefur einnig látið sjá sig 
á forritinu. Oftar en ekki hefur það 
verið banabiti ýmissa forrita sem ná 
vinsældum hjá ungu kynslóðinni að 

„gamla fólkið“ fari að nota miðilinn. 
Unglingarnir flýja þá miðilinn og finna 
annan í staðinn. Jafnvel miðil sem 
eldri kynslóðin hefur aldrei heyrt um.

UMDEILT FORRIT
Tik Tok hefur ekki verið óumdeilt 
og hafa komið fram ásakanir um að 
kínversk stjórnvöld noti forritið til 
njósna og hávær umræða hefur verið 
um að banna forritið í Bandaríkjunum. 
Facebook hefur nýtt tækifærið og 
uppfært Instagram með viðbót sem 
heitir Reels sem einhverjir vilja meina 
að sé hreinlega ekkert nema Tik Tok 
klón. Margir vinsælir notendur Tik Tok 
hafa fært efnið sitt þangað. Það verður 
forvitnilegt að sjá hvort Tik Tok muni 
halda áfram að njóta vinsælda eða 
hvort það muni fjara út eins og mörg 
forrit hafa gert í gegnum tíðina. Erfitt 
er að spá fyrir um hver þróunin verður 
en þegar þessi grein er rituð birtast 
nær daglega fréttir um miðilinn.

Það veit því í raun enginn á hvaða 
miðlum unga fólkið okkar verður árið 
2021. Því er mikilvægt að við höfum 
áfram augu og eyru opin með hag 
ungmennanna okkar í huga. 

 Það verður 
forvitnilegt að 

sjá hvort Tik 
Tok muni halda 
áfram að njóta 

vinsælda.
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Ungmennaráðið UNGSAFT vinnur með öðrum að því að 
gera netið að betri og öruggari stað fyrir alla. Fulltrúar 
þess kynna mikilvægi miðlalæsis fyrir ungu fólki, styðja 
það í að verja mannréttindi á netinu og stuðla þannig að 
vitundarvakningu um neteinelti, áreitni og hatursáróður.

Ef þú ert 13-20 ára og hefur áhuga á netinu 
og öllum þeim möguleikum sem það hefur 
upp á að bjóða þá endilega skráðu þig á 
vefsíðu okkar og vertu memm: 

VERTU MEMM!

saft.is/ungsaft

FYLGDU OKKUR Á 
INSTAGRAM

VILTU 
kynnAst 

frábærum 
krökkum? 

LANGAR PIG AD 
VERA Í HÓPI VALDRA 
FULLTRÚA RÁDSINS 

SEM TAKA PÁTT Í MÁL-
PINGUM ERLENDIS 

Í BODI SAFT? 

HEFUR PÚ 
ÁHUGA Á AD skODa 

OG RÆDA UM NYJustu 
tækni og boRDa  
fullt af pizzu?
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Gróska og gleði í foreldrastarfi

Foreldraverðlaun Heimilis og 
skóla voru afhent í 24. sinn við 
hátíðlega athöfn í Safnahúsinu 
við Hverfisgötu, 24. maí 2019. 

Aðalmarkmiðið með verðlaununum 
er að vekja athygli á því gróskumikla 
starfi sem unnið er í leik-, grunn- og 
framhaldsskólum landsins og stuðlar  
að samvinnu heimila, skóla og 
nærsamfélagsins.

ATHÖFN Í SAFNAHÚSINU
Mennta- og menningarmálaráðherra, 
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, ávarpaði 
samkomuna og afhenti verðlaunin 

ásamt Eydísi Heiðu Njarðardóttur, 
formanni dómnefndar og Sigrúnu 
Eddu Eðvarðsdóttur, formanni 
stjórnar Heimilis og skóla. Úlfhildur 
Valgeirsdóttir, nemandi í 10. 
bekk Hagaskóla og meðlimur í 
Skólahljómsveit Vestur- og Miðbæjar 
lék á trompet við upphaf og lok 
viðburðarins við undirleik Darra 
Mikaelssonar, tónlistarkennara. 
Daði Víðisson, nemandi í 7. bekk 
Melaskóla og sigurvegari í Stóru 
upplestrarkeppninni las ljóð eftir 
afhendingu verðlaunanna og boðið var 
upp á veitingar að athöfn lokinni.

FJÖLBREYTT VIRKNI Í GEGNUM 
HJÓLREIÐAR
Verkefnið „Hjólakraftur“ í Norðlinga-
skóla hlaut Foreldraverðlaunin að þessu 
sinni. Verkefnið hófst á vorönn 2016 og 
er markmið verkefnisins að virkja alla 
nemendur skólans í hreyfingu í gegnum 
hjólreiðar og virkja einnig foreldra með 
í leiðinni. Í niðurstöðum dómnefndar 
sagði: „Þannig stuðlar verkefnið að 
bættri lýðheilsu íbúa og foreldra 
nemenda í úthverfi Reykjavíkurborgar 
í gegnum hjólreiðar. Verkefnið er 
samstarfsverkefni þjónustumiðstöðvar 
Árbæjar og Grafarholts, Hjólakrafts 
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stuðlar að jákvæðum tengslum við 
nærsamfélagið.“

Hópur foreldra stóð fyrir veglegri 
bæjarhátíð í Þorlákshöfn í samvinnu 
við skóla og stofnanir bæjarins undir 
heitinu Þollóween. Dagskráin, sem 
bæði var ætluð börnum og fullorðnum, 
samanstóð af viðburðum sem dreifðust 
á heila viku. Á dagskrá var m.a. grikk 
eða gott í Þorlákshöfn, hrollvekjusýning 
í Frístund og félagsmiðstöð, skelfileg 
skrautsmiðja í skólanum þar sem 
allir gátu komið, föndrað, skorið út 
grasker o.fl., ónotaleg sundstund í 
sundlauginni, gönguferð með leiðsögn 
þar sem hinar ýmsu furðuverur spruttu 
fram, grafir og bein, vasaljósaleit fyrir 
yngstu börnin, Þollóween-ball fyrir 7. 
-10. bekk, draugahús í félagsmiðstöð 
fyrir 1. – 10. bekk, furðufatahlaup og 
taugaslakandi jóga. Verkefnið var unnið 
án allra styrkja í mikilli sjálfboðavinnu 
og vakti mikla lukku. Einnig var unnið 
með þemað í kennslu nemenda. 
Danskennari kenndi hryllingsdans, 
unnar voru hryllingssögur og margt 
fleira gert í skólanum. Í niðurstöðum 
dómnefndar segir m.a.: „Bæjarhátíðin 
Þollóween er samvinnuverkefni 
unnið af foreldrum í Grunnskólanum í 
Þorlákshöfn, skólanum og stofnunum 
í sveitarfélaginu. Verkefnið var unnið 
að frumkvæði foreldra. Hópurinn lagði 
á sig mikla vinnu og náði að skapa 
samheldni, samvinnu og skemmtun 
fyrir alla bæjarbúa en sérstaklega börn 
og fjölskyldur þeirra.“

DRÍFANDI OG HVETUR AÐRA TIL 
ÞÁTTTÖKU
Dugnaðarforkur Heimilis og skóla árið 
2019 var Jolanta Krystyna Brandt en 
hún er pólsk að uppruna. Hún hefur náð 
góðum tökum á íslensku og hefur verið 
drífandi í allri samvinnu milli heimila 
og skóla í Dalvíkurbyggð og leggur 
mikinn metnað í öll störf sem hún tekur 
sér fyrir hendur. Hún hefur gegnum 
tíðina hvatt aðra foreldra til þátttöku 
í ýmsum verkefnum og námskeiðum 

og Norðlingaskóla. Annað markmið 
verkefnisins er að ná til þeirra nemenda 
sem eru vanvirkir í skólaíþróttum, búa 
við erfiðar félagslegar aðstæður eða 
eru nýir íbúar í Reykjavík, með erlendan 
bakgrunn. Verkefnið hefur verið 
starfrækt í fjögur ár og hefur nú fest sig 
í sessi. Það fellur vel að markmiðum 
um heilsueflingu og umhverfisvæna 
lífshætti og allir eiga kost á að taka 
þátt óháð efnahag. Verkefnið eykur enn 
fremur félagsfærni og tengir saman 
ólíka einstaklinga í gegnum hjólreiðar.“

LESTRARVINIR OG 
HREKKJAVÖKUFJÖR 
Veitt voru tvenn hvatningarverðlaun 
Heimilis og skóla árið 2019. Lestrarvinir 
í Víðistaðaskóla og Hrafnistu Hafnarfirði 
og Þollóween, bæjarhátíð í Þorlákshöfn 
hlutu verðlaunin. Frá því haustið 2014 
hefur Víðistaðaskóli við Víðistaðatún 
verið í samstarfi við Hrafnistu í 
Hafnarfirði. Deildarstjóri miðstigs og 
iðjuþjálfi á Hrafnistu sjá um skipulag og 
utanumhald á verkefninu sem snýr að 
því að efla og þjálfa lestur. Þátttakendur 
í verkefninu eru nemendur í 6. bekk 
og hópur heimilisfólks á Hrafnistu 
í Hafnarfirði. Markmið verkefnisins 
snýr bæði að lestri og tengslum við 
nærsamfélagið. Tveir til þrír nemendur 
í hverjum bekk eiga sameiginlegan 
lestrarvin og skiptast á að lesa fyrir 
hann. Þeir sem eru vel læsir lesa 
meira en þeir sem ekki hafa alveg náð 
tökum á lestrinum en markmiðið er 
að allir lesi. Mikil eftirvænting ríkir 
ávallt hjá nemendum þegar kemur 
að því að heimsækja vini sína á 
Hrafnistu og einnig hjá heimilisfólkinu 
sem alltaf tekur sérlega vel á móti 
nemendum. Fyrir skólalok heldur svo 
starfsfólk á Hrafnistu lokahóf fyrir 
nemendur og hitta þá nemendur úr 
öllum bekkjunum lestrarvinina sem 
þeir eiga sameiginlega. Í niðurstöðum 
dómnefndar segir m.a.: ,,Verkefnið 
hefur verið við lýði síðan 2014 og 
tengir saman kynslóðir. Það fellur 
vel að markmiðum lestrarkennslu og 

m.a. íslenskunámi og verið óeigingjörn 
á að túlka og þýða fyrir aðra foreldra og 
nemendur. Jolanta hefur starfað sem 
stuðningsfulltrúi í Dalvíkurskóla frá 
haustinu 2013 og lauk hún námi sem 
stuðningsfulltrúi vorið 2015. Jolanta 
hefur verið formaður foreldrafélags 
Dalvíkurskóla frá hausti 2017 og unnið 
óeigingjarnt starf í þágu skólans. 
Eftirtektarvert er hversu viljug Jolanta 
er að bæta við sig þekkingu og miðla 
henni til skólans, annara foreldra og 
samfélagsins alls. Jólanta er foreldri 
sem er virk í samvinnu skóla og heimila, 
bæði í leik- og grunnskóla. Í tilnefningu 
segir að hún sé drífandi og hvetji aðra 
til þátttöku í skólasamfélaginu.

Við þökkum IKEA og Svansprent fyrir að 
styðja við Foreldraverðlaunin

Í DÓMNEFND ÁRIÐ 2019 SÁTU:
• Eydís Heiða Njarðardóttir, formaður 

dómnefndar, Heimili og skóli 
• Anna María Gunnarsdóttir, 

Kennarasamband Íslands 
• Guðni R. Björnsson, 

forvarnaráðgjafi 
• Ingibjörg Guðmundsdóttir, Embætti 

landlæknis
• Ragnheiður Bóasdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðuneyti
• Stefanía Sörheller, Reykjavíkurborg
• Þóroddur Helgason, fræðslustjóri í 

Fjarðabyggð

Við þökkum 
dómnefnd vel 
unnin störf.



Frá árinu 1999 rak Evrópusambandið aðgerðaáætlun um örugga 
netnotkun sem kallaðist Safer Internet Action Plan, þeirri      
áætlun lauk árið 2014. Verkefnin voru færð yfir á nýja samgöngu- 
áætlun ESB (CEF – Connecting Europe Facility) sem gildir                     
frá 2014-2020, undir formerkjunum Better Internet. Markmið 
áætlunarinnar er að stuðla að öruggri notkun nets og annarra 
nýmiðla meðal barna og unglinga, m.a. með því að berjast                
gegn ólöglegu og óæskilegu efni og stuðla að vitundar-        
vakningu um örugga netnotkun í samfélaginu. Áætluninni er 
skipt í fjórar meginaðgerðir:

• Vernd barna gegn ólöglegu eða meiðandi efni á netinu.
• Aðgerðir gegn óæskilegu og meiðandi efni á netinu.
• Hvatningu til öruggara netumhverfis. 
• Vakningarátak um jákvæða og örugga netnotkun.

Innan áætlunarinnar hafa verið sett af stað verkefni í 31 Evrópu-           
landi. Verkefnin eru hluti af evrópsku samstarfsneti sem kallast 
INSAFE (www.saferinternet.org og www.betterinternetforkids.eu)          
og er samhæft af evrópska skólanetinu European Schoolnet.

Heimili og skóli – landssamtök foreldra, hafa rekið vakningar- 
átak um örugga netnotkun á Íslandi síðan í október 2004 og eru 
samningsaðili verkefnisins en samstarfsaðilar eru Barnaheill         
og Ríkislögreglustjóri sem sjá um ábendingalínu og Rauði 
krossinn sem starfrækir hjálparsíma. Verkefnið, sem styrkt er        
af aðgerðaáætlun ESB um örugga netnotkun, og þremur 
ráðuneytum hefur frá upphafi gengið undir nafninu Samfélag, 
fjölskylda og tækni, skammstafað SAFT. Markmið SAFT er að 
reka vakningarátak um örugga og jákvæða notkun nets og 
annarra nýmiðla meðal barna og unglinga, foreldra, kennara, 
upplýsingatækniiðnaðar, fjölmiðla og stjórnvalda. Viðfangsefni 
verkefnisins snúa að því að fræða og styðja börn og foreldra í         
að njóta netsins og nýrra miðla á jákvæðan og öruggan hátt. 
Einnig hafa skólastarfsmenn fengið fræðslu frá SAFT. Sérstök 
verkefnisstjórn átaksins er skipuð fulltrúum frá: ráðuneytum 
mennta- og menningarmála, samgöngu- og sveitarstjórna og 
velferðarráðuneyti, Háskóla Íslands, Barnaheillum, Fjölmiðla- 
nefnd, Ríkislögreglustjóra, Rauða krossi Íslands, Persónuvernd 
auk verkefnisstjóra SAFT. Í baklandi verkefnisins sitja full-       
trúar frá ýmsum hagsmunaaðilum, meðal annars frá: stjórn- 
völdum, úr viðskiptalífinu, frá rannsóknaraðilum og menntunar- 
og forvarnaraðilum.

Hengið viðmið allra hópanna upp í 
skólastofunni. Nemendur ræða viðmiðin 
og velja þrjú viðmið sem þeim finnst 
mikilvægust. Einnig má biðja nemendur 
um að velja þrjú viðmið með því að haka 
við þau sem þeim finnst mikilvægust                  
á hverju veggspjaldi. Hægt er að leiða 
umræðuna með því að spyrja spurninga 
sem geta hjálpað nemendum að gera         
viðmiðin hnitmiðaðri. Þegar þeir segja        
t.d. „Eiga gott spjall“, hvað eiga þeir           
við? Þýðir það að þú átt að segja fullt                
af bröndurum? Einnig er mikilvægt að       
láta nemendur koma fram með eigin             
hugmyndir að eins miklu leyti og hægt          
er. Viðmiðin eru þeirra, þeim er ekki 
þröngvað upp á þá.

Mikilvægt er að nota stöðugt orðin 
viðmið, sáttmáli og siðferði. Þar sem 
nemendur útbúa viðmiðin sjálfir eru þau 
ekki reglur heldur sáttmáli. Spyrjið 
nemendur af og til hvort þeir fylgi þeim 
viðmiðum sem þeir settu sér sjálfir.

SAFT - SAMFÉLAG, FJÖLSKYLDA OG TÆKNI

 

KENNSLULEIDBEININGAR

Nemendur byrja að vinna hver og einn að því    
að skrifa niður viðmið um hvernig má eiga       
gott spjall á netinu. Biðjið nemendur að skrifa 
niður fimm viðmið um hvað má og má ekki      
gera þegar spjallað er á netinu. Útskýrið fyrir 
þeim að þetta snúist ekki um tæknilega eða 
hagnýta hluti heldur um siðferði og samskipti. 
Mikilvægt er að þeir vinni fyrst upp á eigin 
spýtur og ráðfæri sig ekki við hvorn annan.

Næst vinna nemendur í hópum. Skiptið 
bekknum í fjögurra manna hópa. Hver hópur 
fær tvær stórar arkir og tússpenna. Á eina         
örk skrifa þeir hvað má ekki (#máekki) og á 
hina hvað má (#má). Næst eiga allir hóparnir      
að reyna að sammælast um þrjú viðmið sem 
nemendur vinna upp úr þeim sem þeir skrifuðu 
niður áður, hver og einn. Sem sagt þrjú við-              
mið um hvað má og þrjú viðmið um hvað má              
ekki. Auðvitað má skrifa niður fjögur eða       
fimm viðmið, ef nemendur vilja, en gott er ef 
hægt er að sammælast um alla vega þrjú.         
Fáið nemendur til að ræða fyrst viðmiðin og 
skrifa þau svo niður. Gætið þess að þeir           
skrifi nógu stórt og læsilega þannig að það 
sjáist vel þegar þeir sýna öðrum nemendum     
sín viðmið í skólastofunni.

Viðfangsefni: Samskipti.

Markmið: Gera sáttmála um viðmið og hegðun 
í netspjalli.

Markhópur: Miðstig og efsta stig grunnskóla.

Stutt lýsing: Flest börn og unglingar notast 
við einhvers konar spjallforrit í tölvum og 
símum til að spjalla við fjölskyldu, vini og 
kunningja. Þetta kemur að miklu leyti í stað 
símaskilaboða, sms, sem kosta oftast peninga. 
Nemendur vinna sáttmála um hvað er gott 
og ásættanlegt og hvað ekki í svona spjalli 
þannig að öllum líði vel.

Tími: 1-2 kennslustundir.

Aðferð: Fyrst skrifa nemendur niður viðmið 
um snjallspjall upp á eigin spýtur, s.s. hver 
og einn og vinna síðan í hópum.

Efniviður: Pennar, litir og blöð.

Miðlalæsi: Finna má frekara efni um miðlalæsi 
o.fl. í handbókinni Börn og miðlanotkun sem 
gefin var út af Heimili og skóla og SAFT og 
unnin í samstarfi við Fjölmiðlanefnd.
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Mörg börn og unglingar nú til dags nota ýmiss konar öpp og samskiptaforrit til að spjalla saman 
ýmist við vini eða fjölskyldu. Yfirleitt er þessi þjónusta gjaldfrjáls og þægileg í notkun og því 
vinsæl. Stundum eru bekkir með spjallhópa þar sem allir í bekknum geta lagt orð eða mynd í   
belg. Það getur verið frábær samskiptaleið en einnig eru hlutirnir stundum fljótir að fara úr 
böndunum og eitthvað sem átti að vera grín eða kaldhæðni kemst illa til skila auk þess sem       
sumir setja viljandi inn særandi myndir og skilaboð. Því er kjörið að velta fyrir sér hvers konar 
samskipti við viljum eiga í svona spjalli og setja niður nokkur viðmið um snjallspjall og net- 
samskipti í bekknum. Verum snjöll þegar við spjöllum!

HAND = HAVE A NICE DAYYSIC = WHY SHOULD I CAREFYEO = FOR YOUR EYES ONLY  

POS = PARENTS ON SHOULDER  

S2PD = STUPID  

BEG = BIG EVIL GRIN  



Frá árinu 1999 rak Evrópusambandið aðgerðaáætlun um örugga 
netnotkun sem kallaðist Safer Internet Action Plan, þeirri      
áætlun lauk árið 2014. Verkefnin voru færð yfir á nýja samgöngu- 
áætlun ESB (CEF – Connecting Europe Facility) sem gildir                     
frá 2014-2020, undir formerkjunum Better Internet. Markmið 
áætlunarinnar er að stuðla að öruggri notkun nets og annarra 
nýmiðla meðal barna og unglinga, m.a. með því að berjast                
gegn ólöglegu og óæskilegu efni og stuðla að vitundar-        
vakningu um örugga netnotkun í samfélaginu. Áætluninni er 
skipt í fjórar meginaðgerðir:

• Vernd barna gegn ólöglegu eða meiðandi efni á netinu.
• Aðgerðir gegn óæskilegu og meiðandi efni á netinu.
• Hvatningu til öruggara netumhverfis. 
• Vakningarátak um jákvæða og örugga netnotkun.

Innan áætlunarinnar hafa verið sett af stað verkefni í 31 Evrópu-           
landi. Verkefnin eru hluti af evrópsku samstarfsneti sem kallast 
INSAFE (www.saferinternet.org og www.betterinternetforkids.eu)          
og er samhæft af evrópska skólanetinu European Schoolnet.

Heimili og skóli – landssamtök foreldra, hafa rekið vakningar- 
átak um örugga netnotkun á Íslandi síðan í október 2004 og eru 
samningsaðili verkefnisins en samstarfsaðilar eru Barnaheill         
og Ríkislögreglustjóri sem sjá um ábendingalínu og Rauði 
krossinn sem starfrækir hjálparsíma. Verkefnið, sem styrkt er        
af aðgerðaáætlun ESB um örugga netnotkun, og þremur 
ráðuneytum hefur frá upphafi gengið undir nafninu Samfélag, 
fjölskylda og tækni, skammstafað SAFT. Markmið SAFT er að 
reka vakningarátak um örugga og jákvæða notkun nets og 
annarra nýmiðla meðal barna og unglinga, foreldra, kennara, 
upplýsingatækniiðnaðar, fjölmiðla og stjórnvalda. Viðfangsefni 
verkefnisins snúa að því að fræða og styðja börn og foreldra í         
að njóta netsins og nýrra miðla á jákvæðan og öruggan hátt. 
Einnig hafa skólastarfsmenn fengið fræðslu frá SAFT. Sérstök 
verkefnisstjórn átaksins er skipuð fulltrúum frá: ráðuneytum 
mennta- og menningarmála, samgöngu- og sveitarstjórna og 
velferðarráðuneyti, Háskóla Íslands, Barnaheillum, Fjölmiðla- 
nefnd, Ríkislögreglustjóra, Rauða krossi Íslands, Persónuvernd 
auk verkefnisstjóra SAFT. Í baklandi verkefnisins sitja full-       
trúar frá ýmsum hagsmunaaðilum, meðal annars frá: stjórn- 
völdum, úr viðskiptalífinu, frá rannsóknaraðilum og menntunar- 
og forvarnaraðilum.

Hengið viðmið allra hópanna upp í 
skólastofunni. Nemendur ræða viðmiðin 
og velja þrjú viðmið sem þeim finnst 
mikilvægust. Einnig má biðja nemendur 
um að velja þrjú viðmið með því að haka 
við þau sem þeim finnst mikilvægust                  
á hverju veggspjaldi. Hægt er að leiða 
umræðuna með því að spyrja spurninga 
sem geta hjálpað nemendum að gera         
viðmiðin hnitmiðaðri. Þegar þeir segja        
t.d. „Eiga gott spjall“, hvað eiga þeir           
við? Þýðir það að þú átt að segja fullt                
af bröndurum? Einnig er mikilvægt að       
láta nemendur koma fram með eigin             
hugmyndir að eins miklu leyti og hægt          
er. Viðmiðin eru þeirra, þeim er ekki 
þröngvað upp á þá.

Mikilvægt er að nota stöðugt orðin 
viðmið, sáttmáli og siðferði. Þar sem 
nemendur útbúa viðmiðin sjálfir eru þau 
ekki reglur heldur sáttmáli. Spyrjið 
nemendur af og til hvort þeir fylgi þeim 
viðmiðum sem þeir settu sér sjálfir.

SAFT - SAMFÉLAG, FJÖLSKYLDA OG TÆKNI

 

KENNSLULEIDBEININGAR

Nemendur byrja að vinna hver og einn að því    
að skrifa niður viðmið um hvernig má eiga       
gott spjall á netinu. Biðjið nemendur að skrifa 
niður fimm viðmið um hvað má og má ekki      
gera þegar spjallað er á netinu. Útskýrið fyrir 
þeim að þetta snúist ekki um tæknilega eða 
hagnýta hluti heldur um siðferði og samskipti. 
Mikilvægt er að þeir vinni fyrst upp á eigin 
spýtur og ráðfæri sig ekki við hvorn annan.

Næst vinna nemendur í hópum. Skiptið 
bekknum í fjögurra manna hópa. Hver hópur 
fær tvær stórar arkir og tússpenna. Á eina         
örk skrifa þeir hvað má ekki (#máekki) og á 
hina hvað má (#má). Næst eiga allir hóparnir      
að reyna að sammælast um þrjú viðmið sem 
nemendur vinna upp úr þeim sem þeir skrifuðu 
niður áður, hver og einn. Sem sagt þrjú við-              
mið um hvað má og þrjú viðmið um hvað má              
ekki. Auðvitað má skrifa niður fjögur eða       
fimm viðmið, ef nemendur vilja, en gott er ef 
hægt er að sammælast um alla vega þrjú.         
Fáið nemendur til að ræða fyrst viðmiðin og 
skrifa þau svo niður. Gætið þess að þeir           
skrifi nógu stórt og læsilega þannig að það 
sjáist vel þegar þeir sýna öðrum nemendum     
sín viðmið í skólastofunni.

Viðfangsefni: Samskipti.

Markmið: Gera sáttmála um viðmið og hegðun 
í netspjalli.

Markhópur: Miðstig og efsta stig grunnskóla.

Stutt lýsing: Flest börn og unglingar notast 
við einhvers konar spjallforrit í tölvum og 
símum til að spjalla við fjölskyldu, vini og 
kunningja. Þetta kemur að miklu leyti í stað 
símaskilaboða, sms, sem kosta oftast peninga. 
Nemendur vinna sáttmála um hvað er gott 
og ásættanlegt og hvað ekki í svona spjalli 
þannig að öllum líði vel.

Tími: 1-2 kennslustundir.

Aðferð: Fyrst skrifa nemendur niður viðmið 
um snjallspjall upp á eigin spýtur, s.s. hver 
og einn og vinna síðan í hópum.

Efniviður: Pennar, litir og blöð.

Miðlalæsi: Finna má frekara efni um miðlalæsi 
o.fl. í handbókinni Börn og miðlanotkun sem 
gefin var út af Heimili og skóla og SAFT og 
unnin í samstarfi við Fjölmiðlanefnd.
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Mörg börn og unglingar nú til dags nota ýmiss konar öpp og samskiptaforrit til að spjalla saman 
ýmist við vini eða fjölskyldu. Yfirleitt er þessi þjónusta gjaldfrjáls og þægileg í notkun og því 
vinsæl. Stundum eru bekkir með spjallhópa þar sem allir í bekknum geta lagt orð eða mynd í   
belg. Það getur verið frábær samskiptaleið en einnig eru hlutirnir stundum fljótir að fara úr 
böndunum og eitthvað sem átti að vera grín eða kaldhæðni kemst illa til skila auk þess sem       
sumir setja viljandi inn særandi myndir og skilaboð. Því er kjörið að velta fyrir sér hvers konar 
samskipti við viljum eiga í svona spjalli og setja niður nokkur viðmið um snjallspjall og net- 
samskipti í bekknum. Verum snjöll þegar við spjöllum!

HAND = HAVE A NICE DAYYSIC = WHY SHOULD I CAREFYEO = FOR YOUR EYES ONLY  

POS = PARENTS ON SHOULDER  

S2PD = STUPID  

BEG = BIG EVIL GRIN  
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Litlu augnablikin eru lífið okkar
NÚVITUND Á HEIMILUM OG Í SKÓLUM 
Á ÓVISSUTÍMUM

Nú er haustið að birtast okkur 
með öllum sínum litbrigðum 
og jafnvel enn meiri en áður. 
Óvissa um hvernig haustið 

verður felst ekki aðeins í veðrinu heldur 
líka í aðstæðum í samfélaginu okkar. 
Hvern hefði órað fyrir því fyrir nokkrum 
mánuðum að við stæðum frammi fyrir 
svo breyttri heimsmynd? Nú sem aldrei 
fyrr reynir á aðlögunarhæfni okkar 
og útsjónarsemi, umburðarlyndi og 
jafnvægi.

RÆKTUM TENGSLIN
Við erum félagsverur og allt í einu 
getum við ekki átt samskipti eins og 
áður. Við aðstæður sem þessar er 
engu að síður mikilvægt að rækta 
tengslin og vera til staðar fyrir hvert 
annað eftir þeim leiðum sem eru færar. 
En til að við getum verið til staðar 
fyrir aðra er mikilvægt að við séum 
í góðum tengslum við okkur sjálf og 
núvitundarþjálfun getur hjálpað okkur 
við hvort tveggja, vera í tengslum við 
okkur sjálf og aðra.

ALLT BREYTIST
Núvitund felur í sér meðvitund um það 
sem er að gerast innra með okkur og í 
umhverfinu ásamt því að vera vakandi 
fyrir viðbrögðum okkar. Við leggjum 
okkur fram um að mæta lífinu með 
opnum huga og forvitni. Núvitund felur 
í sér meðvitund um að allt breytist, 
líðan okkar, samfélagið og náttúran. 
Með núvitundarviðhorfi aukum við 
umburðarlyndi okkar, æðruleysi og 
seiglu, við stuðlum að jafnvægi og 
aukinni vellíðan. 

AÐ VERA TIL STAÐAR Í 
AUGNABLIKINU
Það þarf ekki að vera flókið að þjálfa 
sig í núvitund. Annars vegar er hægt að 
hlusta á leiddar hugleiðsluæfingar þar 
sem við veitum hugsunum, tilfinningum 
og líkama athygli. Hins vegar getum við 
líka þjálfað núvitund með því að virkja 
skynfærin okkar betur í daglegu lífi, 
vera þannig til staðar í augnablikinu, 
meðvituð um hvað við erum að upplifa 
um leið og við upplifum það. Þegar 
við eigum t.d. í samskiptum og erum í 
núvitund þá veitum við því fulla athygli 
og hlustum af einlægni. Hver dagur, 
hvert augnablik felur í sér fullt af 
tækifærum til að færa athyglina í núið. 
Jafnvel bara að taka eftir litlu brosi, 
bliki í augum eða snertingu getur fært 
okkur í núið. Það hjálpar okkur að taka 
af sjálfsstýringunni, draga úr hraðanum 
og streitunni.

VIÐ EIGUM VAL
Það að finna fyrir fjölbreyttum 
tilfinningum er hluti af því að vera 
manneskja. Á óvissutímum er eðlilegt 
að við finnum fyrir auknum áhyggjum, 
kvíða og öðrum krefjandi tilfinningum. 
Það er hins vegar mikilvægt fyrir okkur 
að vera meðvituð um að við eigum val 
um hvernig við bregðumst við þeim. 
Festumst við í þeim og ofhugsum? 
Eða getum við mætt þeim af mildi og 
skilningi „það er eðlilegt að finna þessar 
tilfinningar“ og síðan meðvitað að færa 
athygli okkar að því sem við viljum að 
hún hvíli á? Það er svo margt sem við 
fáum ekki breytt, en það sem við getum 
gert er meðvitað að velja viðbrögð 

okkar, í því felst mikil valdefling. 
Gleymum ekki að allt líður hjá og tekur 
breytingum, líka Covid-19.

NÚVITUND FYRIR ALLA
Allir geta þjálfað sig í núvitund og við 
fullorðna fólkið getum hjálpað þeim 
sem yngri eru hvort sem það er á 
heimilum eða í skólum. Við stuðlum 
að auknu jafnvægi og vellíðan með 
því að vera meðvituð um að grípa 
tækifærin til að upplifa augnablikið 
þegar við áttum okkur á að við erum 
andlega fjarverandi. Það er mikilvægt 
að ræða þetta við börn og ungmenni 
og skapa þeim aðstæður til að næra 
sína núvitund. Hversdagslegar athafnir 
geta verið dýrmæt tækifæri til að þjálfa 
okkur í því að vera til staðar með því að 
stilla inn á skynfærin okkar og upplifa. 
Stutt stund þar sem við sitjum saman 
og fylgjumst með andardrættinum, 
skoðum í kringum okkur eða spyrjum 
okkur þeirra spurningar „hvernig líður 
mér?“ Tengja þannig við lífið okkar og 
upplifa það á meðan það er að gerast.

BRYNDÍS JÓNA JÓNSDÓTTIR
núvitundarkennari og aðjúnkt við 

Menntavísindasvið HÍ
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  Hver dagur, 
hvert augnablik felur í 
sér fullt af tækifærum til 
að færa athyglina í núið. 

HEILRÆÐI FYRIR HEIMILI OG SKÓLA - 
BÆÐI FYRIR BÖRN OG FULLORÐNA

Skapaðu smá andrými – tengdu við 
andardráttinn eða annað akkeri í eina 
mínútu (eða lengri eða styttri tíma) öðru 
hvoru yfir daginn.

Stilltu inná skynfærin reglulega, hlustaðu, 
horfðu, snertu, finndu bragð og lykt.

Prófað leidda hugleiðslu t.d. á Spotify 
(Núvitundarsetrið) eða á www.
nuvitundidagsinsonn.com (æfingar bæði 
fyrir börn og fullorðna)

Einsettu þér að vera til staðar í samskiptum 
bæði við þig og aðra.

Nýttu öll tækifæri til það sjá það jákvæða 
og brosa – bros eykur vellíðan.

Taktu eftir litlu augnablikunum, því þau eru 
lífið þitt.

1

2
3

4
5
6
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Bakhjarlaverkefni Menntavísindasviðs Háskóla Íslands á tímum Covid
Þegar litið er um öxl yfir það 

sérstæða tímabil vormánuði 
2020, þá kemur fyrst upp í huga 
okkar djúpstætt þakklæti í 

garð skólafólks og fagfólks í umhverfi 
barna og ungmenna. Skóla- og 
frístundastarfi var umbylt nánast 
á einni nóttu, félagsmiðstöðvar 
urðu rafrænar, yngstu börnin fengu 
áfram þó nokkur tækifæri til að hitta 
vini sína í leik og upplifa umhyggju 
og festu og grunnskólanemendur 
fengu í langflestum tilvikum áfram 
tækifæri til að hitta skólafélaga 
og kennara, með takmörkunum. 
Skólastarf framhaldsskólans fluttist 
alfarið yfir í rafræna kennsluhætti 
og félagsmiðstöðvar, tónlistarskólar, 
íþróttafélög og annað starf á vettvangi 
frítímans studdist við rafrænar 
leiðir í félagsfærni, þjálfun, leiðsögn, 
hvatningu og endurgjöf til barna og 
ungs fólks. Þvílíkt teymi sem við státum 
af í íslensku skóla- og frístundastarfi, 
gleymum ekki að hrósa því þegar við 
fáum tækifæri til. 

HVAÐ GETUM VIÐ LAGT AF MÖRKUM? 
Innan Háskóla Íslands fór öll kennsla 
í rafrænan búning, sem að mörgu 
leyti var ekki svo fjarlægt hlutskipti 
fyrir kennara í menntavísindum. Á 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands 
er áratugalöng reynsla af fjarkennslu 
og nýtingu fjarfundarbúnaðar og 
vendikennsla sem og sveigjanlegir 
náms- og kennsluhættir eru í sífelldri 

Við hrifumst 
með í þeirri 

bylgju skólafólks 
sem dældi út 

hugmyndum og 
lausnum fyrir 
kollega sína. 

þróun á sviðinu. Covid var þó mikill 
lærdómur fyrir okkur sem og aðra. Við 
hrifumst með í þeirri bylgju skólafólks 
sem dældi út hugmyndum og lausnum 
fyrir kollega sína. Hvað getum við 
lagt af mörkum? spurðum við okkur. Í 
kjölfarið fæddist fyrirbærið Bakhjarl.
menntamidja.is. Bakhjarlaverkefnið 
hófst með því að forseti sviðsins sendi 
út fyrirspurn á allt starfsfólk sem í 
kjölfarið brást við með því að leggja 
til sérfræðiþekkingu sína til ráðgjafar 
fyrir hvern þann sem þurfti. Fræðsla 
fyrir foreldra, Heimilin og háskólinn 
varð til í samvinnu við Heimili og 
skóla og Frjóir fimmtudagar urðu til að 
frumkvæði RannUm, rannsóknarstofu 
um upplýsingatækni í skólastarfi. 
Greinar hrönnuðust inn um margvísleg 
málefni og til varð myndarlegt 
tenglasafn sem gagnast bæði skólafólki, 
frístundastarfsfólki, foreldrum og öðrum 
þeim sem koma að menntun í víðum 
skilningi þess orðs. 

HEIMILIN OG HÁSKÓLINN
Í samstarfi við Heimili og skóla 
– landssamtök foreldra ýtti 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
úr vör fyrirlestraröð fyrir foreldra. 
Viðburðir voru haldnir á ZOOM og urðu 
13 talsins þegar yfir lauk. Rúmlega 
400 manns tóku þátt í fundunum. 
Viðfangsefnin voru jafn margvísleg 
og þau voru mörg: Geðheilsa, útivera, 
svefn, samskipti, heimastærðfræði, 
fjölskyldan, leikur, kynfræðsla, einelti, 
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heimspekileg samræða með börnum, 
framhaldsskólaneminn, samræming 
vinnu og fjölskyldulífs og tengsl heimila 
og skóla. Einn fyrirlestur fór fram á 
ensku og fjallaði um tungumálanám á 
veirutímum, ætlaður foreldrum barna 
sem hafa annað móðurmál en íslensku. 
Fyrirlestrarnir tókust frábærlega og 
foreldrar mættu ýmist á ZOOM „í beinni“ 
eða hlóðu niður upptökunni síðar. Áfram 
verður hægt að nálgast upptökur af 
fyrirlestrunum og við hvetjum foreldra, 
foreldrafélög og alla áhugasama um 
foreldrahlutverkið, börn, fjölskylduna, 
nám og leik til að hlusta!

HAGNÝTIR TENGLAR
Eitt af því sem einkenndi Covid-
tímann í menntakerfinu var örlæti. 
Fólk deildi hugmyndum og kallaði eftir 
þeim, kennarar deildu námsefni sem 
og smáforritum, fólk lýsti lærdómi 
og feilsporum. Á Bakhjarlasíðunni 
birtist tíst skólafólks undir myllu-
merkjunum #menntaspjall #útkall 

og #komduadkenna og myndarlegt 
tenglasafn varð til sem enn stækkar. 
Tenglarnir tengjast námi og kennslu, 
leikjum, listum og samveru. Við 
mælum með að fólk verji dágóðum 
tíma í að skoða leikjabanka nemenda 
í tómstunda- og félagsmálafræði, þá 
má skella sér í gagnvirka köfun niður 
á hafsbotn, kíkja í heimsókn í 10 bestu 
sýndarlistasöfnin og fara í skynfæra-, 
dans-, tónlistar- eða orðaleiki. Í tengla-
safninu er hægt að gleyma sér í góðum 
hugmyndum, innblæstri og fróðleik, 
hvort sem um fjölskyldur, kennara eða 
nemendur er að ræða.  

FRJÓIR FIMMTUDAGAR
Frjóir fimmtudagar voru menntabúðir á 
netinu fyrir skólafólk og fólk á vettvangi 
frítímans, sem sagði frá tilraunum, 
leiðum og lausnum í námi og kennslu 
og þátttakendur gátu spurt, lært og 
forvitnast. Þær voru vel sóttar og allar 
upptökur menntabúðanna verða áfram 
aðgengilegar á bakhjarlasíðunni. Frjóir 
fimmtudagar eru samstarfsverkefni 

Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri, 
Reykjavíkurborgar, RannUm og fleiri 
aðila. 

GREINAR OG GÓÐ RÁÐ
Á bakhjarlasíðunni er fjöldi greina eftir 
fræðifólk Háskóla Íslands og Háskólans 
á Akureyri um ólík viðfangsefni og 
áskoranir. Finna má stuttar og aðgengi-
legar greinar um mikilvægi samræðu 
við unglinga og börn, hugleiðingar um 
lærdóminn við það að láta sér leiðast, 
hvernig við tölum við leikskólabörn um 
flókna hluti, greinar um tónlistarsköpun, 
gleði og leiki og hvernig við getum aukið 
núvitund og samkennd á óvissutímum, 
svo fátt eitt sé nefnt. 

Þegar þetta er skrifað hafa tæplega 
10.000 heimsótt síðuna. Við þökkum 
frá okkar dýpstu hjartarótum fyrir 
samstarfið við Heimili og skóla og 
aðrar samstarfsstofnanir um bakhjarla-
verkefnið, megi það dafna og þroskast, á 
veirutímum sem og öllum öðrum!

ODDNÝ STURLUDÓTTIR, 
verkefnastjóri á Menntavísindasviði

KOLBRÚN Þ. PÁLSDÓTTIR, 
forseti Menntavísindasviðs

ÁSA FANNEY GESTSDÓTTIR, 
viðburðarstjóri á Menntavísindasviði.

ESTER ÝR JÓNSDÓTTIR, 
verkefnastjóri hjá Menntavísindastofnun
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HEIMILI 
OG SKÓLI

SAFT
- SAMFÉLAG, FJÖLSKYLDA 

OG TÆKNI

EKKERT 
HATUR

Fræðsla 
HEIMILIS OG SKÓLA OG SAFT

Heimili og skóli hafa frá 
stofnun samtakanna lagt 
áherslu á að bjóða upp á 
gagnleg námskeið fyrir 
foreldra. Í gegnum SAFT 
verkefnið bjóðum við 
upp á alls konar fræðslu 
um netöryggi og bætta 
notkun netmiðla fyrir 
unga sem aldna. Hér 
fyrir neðan eru dæmi um 
þau námskeið sem við 
bjóðum upp á skólaárið 
2020-2021. Ef ekkert 
af þessum námskeiðum 
hentar þá er velkomið 
að hafa samband og við 
getum búið til námskeið 
eða fyrirlestur sem 
hentar þínum markhópi 
og þörfum.

VIÐ ERUM NÚNA Á 
ZOOM OG TEAMS!
Í ljósi aðstæðna bjóðum 
við nú upp á námskeið og 
fyrirlestra í gegnum netið. 

Heyrið í okkur í 
síma 516-0100 eða 
á heimiliogskoli@
heimiliogskoli.is fyrir 
frekari upplýsingar um 
námskeið.

NÁMSKEIÐ FYRIR 
BEKKJARFULLTRÚA EÐA 
FORELDRAHÓPA
Bekkjarfulltrúanámskeiðin eru 
klukkustundarlöng fræðsla um: mikilvægi 
foreldrastarfs og forvarnargildi þess, samstarf 
skóla og foreldra, starfsemi foreldrafélaga 
og hugmyndir og ráð til að byggja upp góðan 
bekkjaranda og mynda samheldinn foreldrahóp 
í kringum bekkina. Einnig er Foreldrasáttmáli 
Heimilis og skóla kynntur sem frábært verkfæri 
fyrir foreldra til að koma af stað umræðu 
um uppeldisleg gildi og umhverfi barnanna í 
bekknum í því augnamiði að skapa heilbrigð 
mörk og stuðla að velferð barna og unglinga. 

FORELDRASTARF OG SAMSTARF 
HEIMILA OG SKÓLA
Fræðsla um foreldrastarfið í skólanum og 
samstarf heimila og skóla. Fjallað er um 
mikilvægi foreldrastarfs og forvarnargildi 
þess, að setja heilbrigð mörk og þær áskoranir 

sem foreldrar og börn á hverju aldursskeiði 
standa frammi fyrir. Meðal annars er rætt um 
útivistartímann, aldurstakmörk á rafrænu efni, 
mikilvægi svefns, næringar og hreyfingar, 
að kynnast vinum barna sinna og foreldrum 
þeirra, eftirlitslaus samkvæmi, námsumhverfið 
heima fyrir og hvernig foreldrar geta stutt 
börnin sín í náminu. Þá er Foreldrasáttmáli 
Heimilis og skóla kynntur ásamt frekara efni til 
stuðnings fyrir foreldrastarfið.

NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNIR 
FORELDRAFÉLAGA
Hvernig má byggja upp gott foreldrastarf og 
sterka liðsheild foreldra/bekkjafulltrúa.

NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNIR 
SVÆÐASAMTAKA
Hvernig má standa að uppbyggingu  
svæðasamtaka og samstarfi foreldrafélaga.
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HEIMILI 
OG SKÓLI

SAFT
- SAMFÉLAG, FJÖLSKYLDA 

OG TÆKNI

EKKERT 
HATUR

JÁKVÆÐ OG ÖRUGG 
NETNOTKUN BARNA 
OG UNGLINGA
Námskeið sem ætlað er nemendum í 
4.-7. bekk þar sem farið er yfir helstu 
þætti þess að vera öruggur og ábyrgur 
netnotandi. Þetta er líklega eitt af okkar 
vinsælustu námskeiðum síðustu ár og 
höfum við farið í fjölmargar heimsóknir 
í grunnskóla um land allt með þessa 
fræðslu

UNG BÖRN OG SNJALLTÆKI
Ung börn og snjalltæki - grunnur að 
góðri byrjun er fræðsluerindi fyrir 
foreldra ungra barna sem fjallar um 
fyrstu skref barna í tækjanotkun og 

HVAÐ ER 
HATURSORÐRÆÐA?
Á þessu námskeiði er farið yfir 
hvað hatursorðræða er og hvaða 
áhrif hún hefur á hópa og heilu 
samfélögin. Námskeiðið hentar 
ungum sem öldnum, börnum og 
fullorðnum. Viðfangsefnið er lagað 
að markhópnum hverju sinni.

nokkur ráð til foreldra um hvað er gott 
að hafa í huga þegar börnin kynnast 
tækninni. Námskeiðið hefur m.a. verið 
vinsælt á foreldramorgnum og byggir á 
samnefndum bæklingi sem SAFT gaf út 
og dreifði í alla leikskóla landsins. 

BÖRN OG MIÐLANOTKUN
Námskeiðið Börn og miðlanotkun er 
ætlað foreldrum grunnskólanema. 
Námskeiðið byggir á samnefndri handbók 
sem SAFT gaf út fyrir nokkrum árum. 
Meðal umfjöllunarefna er notkun barna 
á ýmsum upplýsingamiðlum, netreglur 
fjölskyldunnar og aldursviðmið á 
afþreyingarefni.

Hringbraut 119 - s: 562 7740 - Erum á Facebook

Opið 
Virka daga 
08:30-18:00
laugardaga 
11:00-13:00
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Foreldraverðlaunin á Djúpavog 2020
Foreldraverðlaun Heimilis og 

skóla voru afhent í 25. sinn við 
hátíðlega athöfn í Safnahúsinu 
við Hverfisgötu á afmælisdegi 

samtakanna, 17. september 2020, en 
samtökin fögnuðu 28 ára afmæli. Lilja 
D. Alfreðsdóttir, ráðherra mennta- og 
menningarmála, ávarpaði samkomuna 
og afhenti verðlaunin ásamt formanni 
dómnefndar og formanni stjórnar 
Heimilis og skóla. Að þessu sinni hlutu 
Smiðjur í Djúpavogsskóla og nytja-
markaðurinn Notó Foreldraverðlaun 
Heimilis og skóla.  Einnig var útnefndur 
Dugnaðarforkur Heimilis og skóla og 
veitt voru Hvatningarverðlaun. Sérstök 
dómnefnd fór yfir allar tilnefningar líkt 
og vant er.

SMIÐJUR OG NYTJAMARKAÐUR
Foreldrafélag Djúpavogsskóla 
fékk haustið 2018 húsnæði hjá 
Djúpavogshreppi og kom á laggirnar 
nytjamarkaðinum Notó, en enginn 
nytjamarkaður eða móttaka heilla hluta 
var fyrir á Djúpavogi. Rekstrarformið er 
þannig að Notó er opið einu sinni í viku 
og sjá nemendur skólans um að raða, 
verðleggja og afgreiða. Einn bekkur 
sér um hverja opnun undir leiðsögn 
eins til tveggja foreldra. Innkoma Notó 
rennur svo beint til barnanna og meðal 
þess sem fjármagnað hefur verið eru 
útirólur, leikrit, fyrirlestrar og stutt 
ferðalög fyrir nemendur. Þá hefur 
foreldrafélagið boðið upp á fjölbreyttar 
smiðjur, örnámskeið og fyrirlestra í 

nokkur ár. Markmiðið er að bjóða upp 
á einn til tvo viðburði á Smiðjuhelgi frá 
utanaðkomandi aðila og virkja foreldra 
og mannauð Djúpavogshrepps. Hefur 
það tekist með eindæmum vel og 
frábær stemning skapast meðal barna 
og foreldra og er Smiðjuhelgin orðin 
fastur viðburður í félagslífi skólans. 

FÉLAGSMÁLIN HUGLEIKIN
Dugnaðarforkur Heimilis og skóla 
árið 2020 er Ragnheiður Davíðsdóttir. 
Hún hefur unnið að samstarfi heimila 
og skóla í sínu nærsamfélagi í mörg 
ár og í tilnefningu segir að henni séu 
félagsmálin hugleikin og að hún sé í 
góðu sambandi við félagsmiðstöðina og 
hverfamiðstöðina í hverfinu. Hún hefur 

Hópmynd af þátttakendum 
Foreldraverðlaunanna 2020.
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má gefa allar tegundir bóka, á öllum 
tungumálum fyrir allan aldur. Tengt 
Bókabröltinu ákváðu foreldrafélögin í 
Breiðholtinu að kaupa bókaviðgerðarvél 
fyrir skólasöfnin í skólunum fimm. Þessi 
vél er einstök því með henni er hægt að 
gera við bækur þar sem blaðsíðurnar 
hafa losnað frá bókakjölunum þannig að 
þær verða aftur sem nýjar.

MIKILVÆGT AÐ HLÚA AÐ 
FORELDRASTARFI
Við óskum vinningshöfum innilega 
til hamingju og þökkum kærlega 
þeirra starf í þágu skólasamfélagsins. 
Vanalega eru Foreldraverðlaun 
Heimilis og skóla afhent að vori en 
vegna aðstæðna í þjóðfélaginu var 
afhendingu frestað til haustsins og 

setið í stjórn foreldrafélags Seljaskóla 
í mörg ár og verið bekkjarfulltrúi í 
Seljaskóla nær sleitulaust síðan árið 
2004, eða þar til hún tók við formennsku 
í foreldrafélagi Seljaskóla. Í tilnefningu 
segir einnig að hún hafi haldið lífi í 
hverfisrölti foreldra.

BÓKABRÖLT Í BREIÐHOLTI
Hvatningarverðlaun Heimilis og 
skóla hlaut verkefnið Bókabrölt í 
Breiðholti. Foreldrafélögin fimm í 
Breiðholti hleyptu af stokkunum 
samfélagsverkefninu Bókabrölt í 
Breiðholti. Foreldrafélögin bjuggu hvert 
um sig til bókaskáp og fóstra hvert sinn 
bókaskáp sem eru staðsettir á fimm 
stöðum í Breiðholtinu en þar er hægt 
að gefa bók og þiggja bók. Í hillurnar 

Blómaval, Ikea og Svansprent 
styrktu Foreldraverðlaun 
Heimilis og skóla árið 2020.

ákveðið að afhenda verðlaunin á 
afmælisdegi samtakanna. Vissulega 
var athöfnin með ögn breyttu 
sniði vegna aðstæðna en þó afar 
ánægjuleg. Inga Margrét Bragadóttir, 
nemandi í Suzukipíanóskólanum 
og Réttarholtsskóla lék á píanó og 
Ellen María Arnarsdóttir nemandi í 
Hvaleyrarskóla og sigurvegari í Stóru 
upplestrarkeppninni las frumsamið 
ljóð. Mikilvægt er að vekja athygli á því 
sem vel er gert í okkar samfélagi og 
ekki hvað síst nú þegar við þurfum að 
fást við ýmsar áskoranir meðal annars 
í foreldrastarfi þegar aðgangur foreldra 
að skólum er takmarkaður. Saman 
áorkum við miklu meiru en sundruð 
og Foreldraverðlaunin minna okkur á 
hverju samtakamátturinn fær áorkað.

Svansprent með umhverfisvottun

Auðbrekka 12   l   200 Kópavogur   l   Sími 510 2700   l   svansprent@svansprent.is
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Góður svefn er öllum nauðsynlegur til að geta tekist á við viðfangsefni 
dagsins. Svefn hefur meðal annars jákvæð áhrif á ónæmiskerfið, á 

námsgetu og einbeitingu, hjálpar heilanum að festa upplýsingar í minni 
og er nauðsynlegur fyrir vöxt og þroska barna.

Svefnþörf getur verið mismunandi en 
mælt er með að fullorðnir sofi 7 til 9 
tíma á nóttu. Að vakna úthvíldur að 
morgni er besti mælikvarðinn á það 
hvort verið sé að uppfylla svefnþörf. 

Sjá nánar tölfu um ráðlagða svefnþörf 
eftir aldri.

Regla á svefni 

Ráðleggingar sem stuðla að betri svefni

Forðast ætti neyslu koffínríkra 
drykkja á borð við kaffi og orkudrykki 
að minnsta kosti 6 klukkustundum 
fyrir háttatíma. Hafa skal í huga að 

mikil neysla koffíns getur valdið 
svefnvandamálum. Áfengisdrykkja 

hefur truflandi áhrif á svefn.

Það styður við góðan svefn að sofna og  
vakna á svipuðum tíma alla daga, líka 
um helgar. Forðast ætti að leggja sig 

á daginn en ef það er gert þá ekki 
lengur en 15 mínútur og ekki eftir 

kl. 14 á daginn.

Slökun, hugarró og dauf lýsing er 
ákjósanleg fyrir svefninn. Ef erfitt er 

að festa svefn á kvöldin þá er betra að 
fara fram úr og t.d. lesa í góðri bók, 
hlusta á rólega tónlist og fara upp í 

rúm aftur þegar syfjar á ný.

Svefnrútína er mikilvæg og gott er að skapa rólegar kvöldvenjur

Regluleg hreyfing yfir daginn bætir 
svefninn en varast skal að hreyfa sig 

með mikilli ákefð rétt fyrir svefn. Að fá 
góða birtu að morgni, helst dagsbirtu, 

hjálpar til við að vakna vel.

Í svefnherberginu er gott er að hafa 
hæfilega svalt og jafnvel opinn glugga. 

Það er líka gott að hafa myrkur í 
svefnherberginu og forðast ætti að 
horfa á sjónvarp eða nota skjátæki í 

rúminu. Draga ætti úr notkun skjátækja 
tveimur klukkustundum fyrir svefn.

Gott er að fjölskyldan komi sér upp samkomulagi um 
góðar svefnvenjur.
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Æskilegur svefntími fyrir 
hvert aldursskeið
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BEKKURinn minn
Glænýr bókaflokkur sem sýnir veruleika íslenskra barna

í fjölmenningarlegu landslagi 21. aldar.

Vandaðar léttlestrarbækur fyrir byrjendur í lestri.

 
Höfundur er Yrsa Þöll Gylfadóttir og myndhöfundur er Iðunn Arna


