Ein góð foreldranót
Betri foreldrini kenna hvønn annan, lættari
gerst tað at loysa trupulleikar sum kunnu stinga
seg upp í skúlaárunum. Tá foreldrini hava tað
gott saman, smittar tað á børnini.
Tey tosa penari við hvønn annan, og virða
hvønn annan um tey
vita at foreldrini standa
saman og taka
trivnaðin í flokkinum í
álvara. Góður
felagsskapur millum
foreldrini ger tað eisini
lættari, tá tit kanska
seinni skulu gera reglur fyri “heimkomutíðir”,
lummapengar, fartelefonir, veitslur v.m.
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Sosial tiltøk eru við til at samansjóða børn,
foreldur og lærarar longu frá fyrsta flokki. Tit
kunnu til dømis skipa fyri:
Samanskotsnáttverða og hugna
Útferð
Vitjan á einum arbeiðsplássi
Vikuskiftistúri
Ikki kann sigast nóg ofta
at tú eigur at gera tína
egnu meting av um
tilfarið og arbeiðsháttir
eru hóskandi. At gera tað
sum “tey altíð plaga at
gera” kann forða fyri at at vit síggja hvør
tørvurin er í tínum flokki
júst nú.
Vónandi hevur hesin lítli
faldari givið tær blóð uppá
tonnina, og vit vóna at tú
hevur fingið hug at verða
foreldraumboð í flokkinum
hjá tínum barni. Hevur tú fleiri spurningar kanst
tú venda tær til leiðsluna ella skúlastýrið.

Virkin foreldur er fyritreytin
- fyri einum góðum skúla

Tú situr saman við hinum
foreldrunum á foreldrafundi
í flokkinum. Lærarin greiðir
frá at hon vónar at tit fáa
eitt gott og tætt samstarv.

Skúlastýrið

Og so kemur spurningurin.

Form.:

Mai Laksáfoss Simonsen ● Tel 219993
mailaksafoss@gmail.com (foreldur)

Hvør vil vera foreldraumboð

Næstf.:

Louisa Joensen ● Tel 522787
d260762@post.olivant.fo (foreldur)

fyri flokkin? Fleiri harka,

Limir:

Bjørg Danielsen ● Tel 504176
bd@foroya.fo (foreldur)

hyggja niður í borðið ella út

Christian Poulsen ● Tel 311150
christian.poulsen@skulin.fo (lærari)

gjøgnum vindeyga. Kanska

Sjúrður Olsen ● Tel 219110
sjurduro@torshavn.fo (býráðið)

tí tit ikki vita hvat tað inniber,

Marin Katrina Frýdal ● Tel 22 23 34
marinkatrina@torshavn.fo (býráðið)

at vera foreldraumboð?

Skrivari:

Marjun Holm ● Tel 312377
marjun.holm@skulin.fo (skúlastjóri)

www.argjaskuli.fo ● Telefon 302510

Hvat er eitt foreldraumboð?

Bakland hjá skúlastýrinum

Sum foreldraumboð ert tú bindiliðið millum
flokkin , foreldrini, lærararnar og skúlastýrið.
Foreldraumboðini hava ikki formelt vald, men
um tú ert virkin í hesum arbeiði, so hevur tú í
veruleikanum stóra ávirkan á gerðandisdagin í
skúlanum og soleiðis eisini gerðandisdagin hjá
tínum barni.

Sum foreldraumboð ert tú eisini millumlið millum
foreldrini í flokkinum og skúlastýrið – tú ert soleiðis
við til at tryggja at arbeiði hjá skúlastýrinum er
viðkomandi og málrættað. Ætlanin er at hava
fundir millum foreldraumboðini og skúlastýrið
javnan. Tú kanst eisini sjálv/ur reisa mál sum skulu
viðgerast í skúlastýrinum.

Hvørjar eru uppgávurnar?
Tað eru nógvar ítøkiligar uppgávur sum tú
kanst fara í holt við at loysa sum foreldraumboð
í samstarvi við lærararnar hjá flokkinum. Tað
kann til dømis vera:
sosial og faklig tiltøk fyri flokkinum ella fleiri
flokkum í sama árgangi
leiðbeiningar fyri hvussu foreldrafundirnir
skulu skipast

Bakkur hjá lærarunum
Skulu lærararnir hjá tínum barni verða førir fyri
gera sítt arbeiði á besta hátt, er umráðandi hjá
teimum at fáa afturmelding frá foreldrunum.
Foreldraumboðini eru samstarvspartnarar hjá
lærarunum. Lærarar og foreldraumboðini eiga at
kenna seg trygg og eiga at taka allar spurningar
upp sum viðvíkja flokkinum.Tað er serliga
umráðandi at seta hol á møguligar trupulleikar,
áðrenn hesir sleppa at vaksa seg stórar.

at lýsa tørvin hjá einstaka næmingin í mun
til flokkin
at bera rós og rís víðari frá foreldrunum til
lærararnar
en ársætlan fyri heim og skúla samrøður og
foreldrafundir
samstarv við hini foreldraumboðini í
foreldraráðnum um spurningar sum viðvíkja
skúlanum sum heild

Ikki gera alt sjálv/ur
Á fyrsta foreldrafundi skulu øll foreldrini í flokkinum
tekna seg í ein foreldrabanka. Tað vil siga at øll siga
hvat tey kundu hjálpt til við. Tað kan vera alt frá at
baka eina køku til at halda fyrilestur um t.d. “Veðrar
í Suðuroy”. Tað er umráðandi at uppgávurnar verða
býttar út til fleiri.

Persónligir fyrimunir
Fyrsta endamálið við foreldraumboðunum er at
tryggja samstarv millum lærarar, skúlastýri og hini
foreldrini. Tú fert tó eisini at fáa persónligar
fyrimunir av at vera foreldraumboð:
tú fært betri samband við lærararnar hjá
flokkinum
tú fært meira at vita um hvat hendir í skúlanum
og í flokkinum
tú fært gott samband við hini foreldrini í
flokkinum og í skúlanum

Foreldraráð
Foreldraumboðini fyri ymsu flokkarnar hava
skipað seg í eitt foreldraráð, við einum samskipara. Ætlanin er at seta arbeiðsbólkar til at
fara meira í dýpdina við viðkomandi evnum.
At fáa slíkt arbeiði at koyra væl er sjálvandi ein
tilgongd. Tað er ein lærurík og mennandi
tilgongd fyri bæði foreldrini og skúlan.

Hvussu leingi skal eg sita?
Fyri at fáa gott framhaldni í arbeiði er ynskiligt tú
situr sum foreldraumboð í tvey ár. Ynskiligt er at
eitt av verandi umboðum heldur fram. Um eitt ár
stendur hetta umboðið fyri valgi.

Tað er sera umráðandi at navn, telefon- og
fartelefonnummar og t-post adressa hjá
foreldraumboðunum verða latin skúlastjóranum.

