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Heimili og Skóli – Landssamtök foreldra



Heimili og skóli
• Samtökin voru stofnuð 17.september 1992.
• Frjáls félagasamtök með beinni aðild foreldra, foreldrafélaga og skóla á öllum

skólastigum.
• Starfsemi samtakanna felst meðal annars í rekstri skrifstofu sem staðsett er í 

Reykjavík þar sem veitt er fræðsla, ráðgjöf og önnur þjónusta til foreldra og 
fagfólks.

• Að efla foreldra og fjölskyldur í uppeldishlutverkinu og veita þeim stuðning og 
hvatningu til virkrar þátttöku í skólasamfélaginu. 

• Að vinna að bættum uppeldis- og menntunarskilyrðum barna og unglinga.
• Að efla starf foreldrafélaga, foreldra- og skólaráða, stuðla að stofnun 

svæðasamtaka þar sem þau eru ekki til og efla þau sem nú eru starfandi.



SAFT
• SAFT verkefnið var hluti af aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um 

öruggari netnotkun og styrkt af framkvæmdastjórn ESB. Verkefnið er nú 
hluti af netöryggishluta samgönguáætlunar ESB, INSAFE. 

• Markmið SAFT er að reka vakningarátak um örugga og jákvæða netnotkun 
og annarra nýmiðla á meðal barna og ungmenna á Íslandi.

• SAFT býður upp á margskonar fræðslu, gerð fræðsluefnis og  sem hentar 
börnum, ungmennum, foreldrum og fagfólki.

• Fræðsla SAFT snýst um netöryggi og jákvæða og uppbyggilega netnotkun. 
Við aðlögum fræðsluna eftir hópum.

• Foreldrar leika lykilhlutverk í forvörnum varðandi netöryggi barna og 
ungmenna.



Ávinningur af góðu samstarfi
• Betri líðan nemenda.
• Betri námsárangur - Betri ástundun.
• Aukið sjálfstraust og betri sjálfmynd nemenda.
• Betri líðan starfsfólks.
• Jákvæðara viðhorf nemenda og foreldra til skóla.
• Forvarnaráhrif.
• Foreldrar eru auðlind fyrir skólastarf.
• Virkara foreldrastarf = Betra samfélag.



Endurreisn foreldrastarfs
• Áhrif heimsfaraldurs á foreldrastarf um allt land.
• Allir foreldrar í elsta árgangi í leikskóla og 1. bekk í grunnskóla – Ókeypis félagar í 

HOGS.
• Við eru með þekkingu og reynslu til að miðla til allra hagaðila.
• Við erum öll með sömu markmið – Að reyna að tryggja farsæld barna og 

ungmenna.
• Erum of mikið að hanga á hurðahúninum.
• Það þarf að tryggja meiri jöfnuð fyrir nemendur. Einn gerir svona og annar jafnvel

ekkert.
• Það þarf að skilgreina hlutverk foreldra í að vera styðjandi fyrir skólagöngu

barnsins þ.e. hvað eiga þau að gera og hvernig, hvað eiga þau ekki að gera…



Hvað næst ?
• Skilgreina hlutverk foreldra og skapa viðmið – Þá er hægt að vaxa.
• Gera HOGS og SAFT sýnilegra t.d. heimasíðu skóla.
• Miðlun upplýsinga og aðgengi okkar til foreldra verður að vera greiðara.
• Rafrænt tímarit (farsælir.is)  – Hlaðvarp – Ný heimasíða – Meira útgefið efni –

Aukin fræðsla.



Nettímarit
www.farsaelir.is

Heimasíða SAFT
www.saft.is

Heimasíða
Heimilis og skóla

www.heimiliogskoli.is

Hlaðvarp
"Heimili og skóli og 

SAFT"

Facebook-síða
www.facebook.com

/ heimiliogskoli

Instagram
www.instagram.com

/ heimiliogskoli

Kynntu þér starfsemi Heimilis  og skóla

Skannaðu kóðann t il að gerast  s tuðningsaðili.
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