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Fundur með foreldrahópi í Varmárskóla 27. febrúar 2018 

Umræðu- og upplýsingafundur um málefni Varmárskóla 

27. febrúar 2018  

Á fundinn voru mættir fulltrúar fræðslu- og frístundasviðs, fulltrúar Varmárskóla, formaður 

foreldrafélagsins, fulltrúi frá skólaráði og 17 foreldrar sem fulltrúar barna úr mismunandi bekkjum 

Varmárskóla auk foreldris úr Krikaskóla. 

Framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs opnaði fundinn.  Foreldri tók næst til máls og vildi að það 

kæmi skýrt fram að þeir foreldrar sem mættir væru á þennan fund væru í sama liði og skólinn, foreldrar 

treysta kennurum og vilja skólanum allt vel. 

Foreldrahópurinn hafði áður skriflega óskað eftir umræðupunktum inn á fundinn:  um líðan nemenda, 

aðbúnað og kennsluhætti í skólanum, árangur á samræmdum prófum og úrræði fyrir börn með 

fjölþættan vanda. 

Skipaðir voru tveir fundarstjórar annar frá Mosfellsbæ og hinn úr foreldrahópnum. 

Fulltrúar fræðslu- og frístundasviðs og skólastjórnendur og  fór yfir glærur og kynnti helstu verkefni, mat 

og umbætur fyrir Varmárskóla í tengslum við ofangreinda punkta og svöruðu ýmsum spurningum frá 

foreldrahópnum. 

Samantekt/niðurstöður 

• UT mál - Áhyggjur foreldra af upplýsinga- og tæknimálum í Varmárskóla, að ekki sé brugðist 

nógu hratt við með því að vera í takt við nútímann, sérstaklega meðal eldri nemenda.  

o Stefna til framtíðar í upplýsinga- og tæknimálum fyrir leik- og grunnskóla Mosfellsbæjar 

verður mótuð á þessu ári fyrir leik- og grunnskóla í Mosfellsbæ. Verið er að koma 

tæknimálum í Varmárskóla í lag. Vinnsla: Fræðslu- og frístundasvið.  

• Mötuneyti - foreldrar telja að hávaði sé of mikill í matsal og að börnin fái ekki nægan tíma 

og/eða góðar aðstæður til að matast.  

o Ákveðið að skoða matartímana betur og umgjörðina, þarf að bæta. Vinnsla: skólafulltrúi 

og skólastjórar 

• Líðan og hegðun  

o  Rætt um verkfærakistuna V3 sem er atferlismótandi kerfi sem verið er að innleiða í 

skólanum. Ákveðið að halda árgangafundi í mars fyrir hvern árgang og kynna aðferðina 

og hafa umræður. Vinnsla: Skólastjórar og deildarstjórar 

o Áhyggjur foreldra vegna viðbragða við einelti og ofbeldi - Eineltisáætlun í uppfærslu og 

endurskoðun í samstarf við fræðslusvið. Verður kynnt fyrir foreldrum innan tíðar í 

gengum heimasíðu/Mentor og á árgangafundunum.  Vinnsla: Skólastjórnendur 

• Stuðningur við börn með sértæka erfiðleika - fjölþættan vanda 

o Foreldrar með áhyggjur af því að svörin sem þau fá sé of oft að kostnaður sé fyrirstaða 

við því að börn fái aðstoð vegna sérúrræða eða ákv. sértækra erfiðleika. Fjármagn er til 

staðar miðað við stöðuna frá 1.1.2018. Sú staða getur komið upp að endurmeta verði í 

hvaða formi stuðningur er til hvers barns. Slíkt er gert á teymisfundum eða á fundum 

með foreldrum og hlutaðeigandi fagfólki. 



2 
 

o Ákveðið að kynna betur á árgangafundum skólaþjónustuna og stoðþjónustu skólans og 

þá vinnuferla sem unnið er eftir.  Foreldrum á fundinum bent á að snúa sér með 

einstaklingsmál til skólans ef vinna þarf frekar með þau.  Skólaþjónustan getur komið inn 

í þau mál ef foreldrar óska eftir því. Ábyrgð: Skólastjórar og deildarstjórar 

• Námsárangur 

o Foreldrar með áhyggjur af niðurstöðum samræmdum prófum. Skólinn er að rýna í 

niðurstöður og að gera áætlanir um viðbrögð.  

o Ákveðið að kynna betur á árgangafundum skólaþjónustuna og stoðkerfi skólans - 

fjármögnum og fl. tengt því. Ábyrgð: Skólastjórar og deildarstjórar  

Ábendingar til skólastjórnenda: 

• Óskað eftir því að skoðað verði að verði að lífsleiknitímar verði  í öllum bekkjum, einn tími í viku  

• Óskað eftir því að bekkjarfundir verði haldnir reglulega á öllum aldursstigum 

• Óskað eftir bættu upplýsingaflæði til foreldra um málefni skólans 

Ábendingar til foreldrafélagsins 

• Tillaga um að foreldrahópurinn hittist og haldi áfram að upplýsa og sameinast í að vinna áfram 

jákvætt að að góðum skólabrag undir hatti foreldrafélagsins og á árgangafundum. 

• Tillaga frá fulltrúa úr skólaráði um að stofnaðir verði nokkrir faghópar sem vinna innan og með 

foreldrafélagi Varmárskóla. Nánari útfærsla í höndum stjórnar foreldrafélagsins.  Áhugasamir 

foreldrar setji sig í samband við formann foreldrafélagsins Elísabetu Jónsdóttir, netfang: 

betavarmadal@gmail.com; og foreldrafelag@varmarskoli.is  

• Mötuneytishópur 

• Sértæk úrræði hópur / viðbrögð við einelti 

• Tölvu og tæknimál 

• Framtíðarsýn skólans 

 

 


