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Innleiðing
Henda hondbók er ætla sum ein amboðskassi til
at brúka í arbeiðinum sum foreldraumboð. Her
finnur tú m.a. upplýsingar um karmarnar fyri
arbeiði sum heild. Ætlanin er eisini at tilfar sum
er viðkomandi í tínum arbeiði og sum er serstakt
fyri tykkara flokk verður savnað í hesa mappu.
Tað er ikki meiningin at tú skalt lesa mappuna úr
enda í annan. Brúka hana heldur til at finna svar
so hvørt sum spurningarir stinga seg upp. Og at
savnað tað sum tú arbeiðir við so hvørt.
Sum foreldraumboð eigur tú 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.
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Foreldraumboð
- hví? hvat? hvussu?
Hví foreldraumboð?
Granskingarúrslitini vísa, at heimið hevur størri ávirkan á
avrikið hjá barninum enn skúlin, og sostatt at stórir
menningarmøguleikar hjá skúlanum liggja í at draga
foreldrini uppí á rættan og skilagóðan hátt (Desforges,
2003).
Foreldur og familja eru fyrstu og fremstu lærararnir hjá
barninum.
Hendan vitan byggir á granskingarúrslit m.a. Noregi,
Danmark, Onglandi,og USA (OECD, 1997)
Hendan vitan er av allarstørsta týdningi at breiða út
millum øll tey, sum varða av skúlanum (Nordahl,
2000)
Hetta eru staðfestingar í sokallaða PISA-álitinum.
Sum foreldraumboð eigur tú at gera av hvat er mest
týdningarmikið at brúka tíðina til. Tá tú umboðar øll
foreldrini í flokkinum, er tað nátúrligt at tú spyrt og lurtar
eftir hvat hini foreldrini halda hevur týdning.
Royndir vísa at nógv foreldur eru uptikin við:
At barnið trívist í skúlanum
At happing ikki fer fram í skúlanum men at har er
trygt og gott at vera
At skúlin gevur børnunum kunnleika, “holdningar”
og førleikar sum tey hava brúk fyri seinni í
lívinum
At skúlin tekur atlit til tað sum foreldrini vita um
bakgrundina hjá sínum egnu børnum
At vegurin millum heim og skúla er tryggur
At hølini í skúlanum eru sunn og hugnalig
At økið uttanum skúlan er egnað til børn

Er tað nakað av omanfyrinevnda sum tín skúli kundi gjørt
betri?
Foreldur at børnum í sama aldri hava í stóran mun somu
avbjóðingar viðvíkjandi uppvakstrarumhvørvið. Tað er tí
natúrligt at samstarva, og gera avtalur um karmar fyri
føðingardagar, songartíðir, nýtslu av alnótini, bólkatrýst
viðvíkjandi klæðum osv.
Tað er umráðandi at foreldrini eru “engageraði” i sínum
egnu børnum. At foreldrini fylgja við og vísa áhuga fyri tí
børnini gera, kann vera eins týdningarmikið sum at barnið
gongur í einum góðum skúla.
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Hvat inniber tað at vera
foreldraumboð?
Tú ert vald at vera bindilið millum foreldrini í tínum flokki
og skúlan. Tað mest umráðandi hjá øllum sum hava eina
uppgávu í skúlanum er at barnið og tess tørvur verður
miðdepilin.
Sum foreldraumboð eigur tú eigur tú at spyrja: Fáa børnini
nóg nógv burturúr? Er umhvørvið í skúlanum gott fyri
innlæring? Eru hølini heilsugóð og hugnalig? Verður
einstaka barnið virt av vaksnum og øðrum børnum? Er
samanspælið millum foreldur og starvsfólkið í skúlanum
álitisfult, opið og gott? Er farleiðin millum heimið og
skúlan trygg?
Hugsað um hvat tú kanst gera fyri at tín skúla kann blíva
uppaftur betri, og hvussu tit sum foreldru kullu samstarva
um hesa uppgávu.
Grundreglur fyri gott samanspæl:
Tú lurtar eftir øðrum, og tú gert tær tínar egnu metingar
av hvør tín uppgáva sum foreldraumboð er.
Tú gert ikki alt sjál/ur
Tú gevur øllum viðkomandi upplýsingar sum tey eiga
at fáa
Tú hevur gott samband við flokslæraran
Tú ert við á fundum í foreldraráðnum
Tú ert við til at skipa fyri felagsforeldrafundum
Tú gevur nýggja foreldraumboðnum upplýsingar um
arbeiði sum er gjørt, og um upgávur sum eiga at
fylgjast upp.

Valg av foreldraumboð
Hvør kann veljast?
Foreldur sum hava børn í flokkinum. Gott er um ein maður
og ein kvinna eru umboð. Um tað er møguligt kunnu hesi
vera foreldur hjá einum dreingi og einari gentu. Ein kann
ikki vera umboð hjá fleiri flokkum samstundis
Hvussu ofta skal valg vera?
Fyri at fáa best møguligan samanhang í arbeiðinum er
ynskiligt at foreldraumboðini sita í tvey ár. Tey vera skift úr
annahvørt ár.
Nær skal valg vera?
Foreldraumboðini skulu veljast á fyrsta felags foreldrafundi
um heystið. Sitandi foreldraumboð eiga at upplýsa hini
foreldrini um hvat arbeiði í stuttum inniber, og um
týdningin av tí.
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Foreldraráðið
Øll foreldraumboðini møtast nakrar ferðir gjøgnum
skúlaárið. Hetta forumið kalla vit foreldraráðið.

Samskipari fyri foreldraráðið
Í samband við at velja ein samskipara fyri foreldraráðið,
sýggja vit tørvin á greiðari ætlan fyri arbeiði. Tí er gjørt
uppskot til eina ársætlan og ein karm fyri innihaldið í
arbeiðinum hjá foreldraráðnum.

Leiðbeinandi ætlan fyri foreldraráðið:

Vika Innihald
35

Fyrireiking til felagsforeldrafundirnar

35-41

Nýggj foreldraumboð verða vald

45

Leggja ætlanir. Kanska helvtin av
umboðunum eru nýggj.

3

Fyrireika Cafékvøldið

6

Cafékvøld

10

Viðgera niðurstøðurnar frá Cafékvøldinum.

15

Niðurstøður fyri skúlaárið og møguligar
ætlanir fyri komandi ár.

Yvirlitið er vegleiðandi og fundir og aktivitetir skulu
haldast tá tørvur er á teimum. Tó meina vit at hetta er tað
sum í minsta lagi eigur at henda í einum skúlaári.
Ein samskipari verður valdur fyrsta fund í skúlaárinum.
Hesin kallar inn til fund og skipar fyri at framhaldni er í
arbeiðinum.
Minst til – samskiparin skal ikki gera alt sjálvur 
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