
Samstarf  og samskipti
skóla og heimilis

Áskoranir og tækifæri

Viðhorf  og gildi

Verndandi þættir 



Úr Aðalnámskrá grunnskóla 

Velferð  barna  og  farsæl  námsframvinda  byggist  ekki  síst  á  því  að  foreldrar  styðji  við  

skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna, eigi gott samstarf  við skóla, 

veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi frá 

upphafi til loka grunnskóla. Upplýsingagjöf  milli heimila og skóla og samráð kennara og 

foreldra um nám og kennslu er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Skólar 

bera ábyrgð á að slíkt samstarf  komist á og því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Virk 

hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar 

geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna.

(Úr Aðalnámskrá 2011. 7.7)



Þríeykið í samstarfi heimilis og skóla

Úr 13. gr. Laga um grunnskóla:

• „Nemendur eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi 
námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem 

snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er“. 

1. mgr. 12 gr. Barnasáttmálans: 
“Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir 
rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varðar, 
og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur 

þess og þroska”



Aðgreind og sameiginleg ábyrgð

Kjarnaábyrgð Lagaleg, fagleg og siðferðileg
kennarans

Hvað getum við 

gert saman?

Kjarnaábyrgð foreldra Lagaleg og uppeldisleg



Hlutverk og vald

• Mikilvægi skýrra hlutverka og marka

• Valdamisvægi í samstarfi foreldra, nemenda og kennara

• Þrennskonar vald sem hefur áhrif  á samstarf  heimilis og skóla: 

- Faglegt vald

- Menningarlegt/félagslegt vald

- Persónulegt vald



Áskoranir í samstarfi heimilis og skóla

• Í ljósi reynslunnar

• Það eru tvær hliðar... 

• Þróun erfiðleika í samskiptum samkv. J. Gottman: 

• Gagnrýni 

• Vanþóknun 

• Varnir 

• Múrar

• Börn koma með fjölskylduna sína í skólann...  

• Viðhorf  til nemenda- lykillinn að farsælum samskiptum við foreldra



Sífellt ígrundunarefni fagfólks í skólastarfi

• Að þekkja og ígrunda hlutverk sitt sem kennari/þroskaþjálfi/námsráðgjafi o.s.frv.

• Temja sér að færa fókusinn frá námsvanda nemenda yfir á eigin kennsluhætti/samskiptahætti 

• Að skilgreina sín eigin gildi og viðhorf  gagnvart nemendum, ekki síst nemendum í vanda

• Að greina og ígrunda eigin hjálplegar og hjálplitlar samskiptavenjur í daglegri umgengni við 
nemendur og í samskiptum við foreldra

• Að ígrunda og móta eigin persónulega stefnu í samskiptum við foreldra 

• Skilgreina eigin fagleg og persónuleg mörk í samskiptum við nemendur og foreldra

• Aðgreina kennarahlutverk sitt og samborgarahlutverk 

• Að huga reglulega að verndandi þáttum gegn starfsþreytu 

Áskoranir og verndandi þættir í starfi fagfólks skóla. Kristín Lilliendahl. 2021



Að snúa viðhorfum okkar við

• Börn eru ekki frek. Þau eru börn sem eiga eitthvað ólært.

• Börn eru ekki vandamál – þau eru einkennisberar.

• Athyglibrestur er ekki brestur – heldur hæfileikinn til að læra margt í einu. 

• Námserfiðleikar eru ekki skortur á getu til að læra. Námserfiðleikar eru kennsluerfiðleikar. 

• Börn sem eru kvíðin eru ekki veiklunda og viðkvæm heldur börn með sterka 
tilfinningagreind.

• Verkefni nemenda eru ekki illa unnin, þau eru ókláruð. 

Áskoranir og verndandi þættir í starfi fagfólks skóla. Kristín Lilliendahl. 2021



Viðhorf  til barna með AD(H)D og og reyndar 
allra barna 

„Barnið á skilyrðislausan rétt á að upplifa sig sem nóg, hér og 
nú. Þannig lærir það að líta á sjálft sig og aðra sem 

ófyrirsjáanlegt ævintýri, hlaðið góðum gjöfum. Barn sem fær 
að vera barn lærir af  reynslunni að það veit miklu meira en 

það man. Að það getur meira en nokkur einkunnaskali getur 
nokkru sinni mælt. Barn sem fær að vera barn veit að það er 

allt í lagi að vera utan við sig og að „einbeitingarskortur“ getur 
einfaldlega þýtt að það er að taka eftir einhverju öðru en 

hentar yfirvöldum þá stundina“. 

Þorvaldur Þorsteinsson. Lesbók Morgunblaðsins 23. Maí 2008

Áskoranir og verndandi þættir í starfi fagfólks skóla. Kristín 
Lilliendahl. 2021



Þegar allt kemur til alls...

Samskiptahæfni

Lausnarmiðun

Samkennd

Heilindi

Tiltrú

Vilji


