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Foreldrafélag Vatnsendaskóla 
 
Foreldrafélagið er samstarfsvettvangur foreldra og markmið þess er að efla 
og tryggja gott samstarf heimila og skólans, vinna að velferð nemenda, 
koma á framfæri sjónarmiðum foreldra um skóla- og uppeldismál og standa 
vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska. Markmið félagsins er 
m.a. að efla kynni foreldra innbyrðis og stuðla að umræðum og 
fræðslufundum um uppeldis- og skólamál. 
 

Stjórn 
 
Ný stjórn foreldrafélagsins var kosin á aðalfundi félagsins 21. maí 2019. 
Stjórnin skipti með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eins og reglur 
foreldrafélagsins segja til um.  
 
Stjórn foreldrafélags Vatnsendaskóla veturinn 2019-2020: 

Guðrún Hergils Valdimarsdóttir, formaður 
Tómas Albert Holton, gjaldkeri og röltfulltrúi 
Eiríkur Magnús Jensson, ritari 
Áslaug Pálsdóttir, meðstjórnandi 
Ragnhildur Helgadóttir, meðstjórnandi 

Fimm manna stjórn situr til eins árs í senn. Æskilegt er að ekki fleiri en 
þrír gangi úr stjórn hverju sinni. Fundir stjórnar á starfsárinu voru fimm 
talsins og oftast var fundað í húsakynnum skólans. Stjórn 
foreldrafélagsins átti gott samstarf við stjórnendur og starfsfólk skólans.  
 

Viðburðir foreldrafélagsins 
 
Foreldrafélagið lagði upp með fjölbreyttra dagskrá veturinn 2019-2020. 
Veturinn fór vel af stað og viðburðir og fræðslufundir voru almennt vel 
sóttir. Þegar leið á vorönn varð ljóst að allt skólastarf myndi raskast vegna 
COVID-19. Tilmæli Almannavarna um samkomutakmarkanir urðu síðan til 
þess að ekki var unnt að halda viðburði á vegum foreldrafélagsins. 

BEKKJARFULLTRÚAFUNDUR: Stjórn foreldrafélagsins stóð fyrir fundi 
með bekkjarfulltrúum til að fara yfir hlutverk bekkjarfulltrúa 8. október. 
Dagskrá foreldrafélagsins var kynnt og bekkjarfulltrúar hvattir til að halda 
fundi með foreldrum í sínum árgöngum til að stilla saman strengi fyrir 
komandi vetur og gera foreldrasáttmála. Rætt var um mikilvægi 
foreldrarölts og röltáætlun vetrarins kynnt. Að lokum var svo boðið upp á 
örnámskeið í tæknimálum í hátíðarsal skólans. Bekkjarfulltrúar hafi þannig 
þekkingu á hvernig hægt er að halda bekkjarviðburði í sal skólans og nota 
þá tækni sem til staðar er í salnum 



HALLOWEEN BALL: Halloween ball var haldið fyrir miðstig skólans 31. 
október. Krakkarnir mættu uppáklædd í tilefni dagsins og skemmtu sér vel. 
Kosið var um besta búninginn. Viðburðurinn var í umsjá 10. bekkjar og 
haldinn í samvinnu við Dimmu. 

ÆSKAN, KYNLÍF OG SAMKIPTI - FRÆÐSLUERINDI: Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir fjallaði um kynheilbrigði ungs fólks og mikilvægi þess að 
efla jákvæða umræðu um kynlíf og heilbrigð samskipti á fræðslufundi þann 
13. nóvember. Fundurinn var afar vel sóttur og greinilegt að umræðan er 
þörf. Glærur eru aðgengilegar á vef foreldrafélagsins en þar eru margir 
gagnlegir punktar.  

,,GLOW IN THE DARK” BALL: Diskótek fyrir miðstig í umsjá 10. bekkinga 
og þeirra foreldra var haldið 4. febrúar. Krakkarnir klæddu sig í hvítt og 
neonliti sem lýsa í myrkri. 10. bekkingar sáu um andlistsmálun. Mikið stuð 
og stemming hjá krökkunum.  

 

Foreldrarölt 
 
Foreldraröltið fór vel af stað í vetur en ræddar hafa verið leiðir til að virkja 
foreldra enn betur. Röltið er sjálfboðaliðastarf foreldra með það að 
markmiði að virkja foreldra til samstöðu um að virða reglur um 
útivistartíma barna og unglinga og koma í veg fyrir óæskilegar 
hópamyndanir. Röltstjóri foreldrafélagsins er Tómas Albert Holton sem sá 
til þess að láta árganga vita þegar röðin kom að þeim og hélt utan um 
röltið.  
 
 

Spjaldtölvuverkefni Kópavogs 
 

Stjórn foreldrafélags Vatnsendaskóla hefur síðastliðin ár fengið spurnir af 
vaxandi áhyggjum foreldra vegna óhóflegrar notkunar barna á 
spjaldtölvum sem bærinn útvegar þeim til kennslu og til notkunar heima. 
Stjórn foreldrafélagsins fannst það skylda sín að miðla til bæjaryfirvalda 
vaxandi áhyggjum foreldra vegna óhóflegs skjátíma barnanna og 
vandamálum sem það hefur skapað. Bréf var sent á sviðstjóra menntasviðs 
Kópavogsbæjar þann 27. mars 2019.    

Í bréfinu var meðal annars bent á að gagnrýni foreldra í skólanum af 
spjaldtölvuverkefninu, einkum í yngstu bekkjum sem innleiðingarverkefnið 
nær til, hafa komið skýrast fram á foreldrafundum þegar foreldrar skrifa 
undir foreldrasáttmála Heimilis og skóla. Í þessum sáttmálum er m.a. 
kveðið á um mikilvægi þess að börnin hafi aðeins aðgang að kvikmyndum, 



tölvuleikjum og efni á netinu sem hæfir aldri þeirra og þroska og eins að 
foreldrar skuli setja mörk varðandi skjátíma. Við í stjórn foreldrafélags 
Vatnsendaskóla finnst boðskapur Spjaldtölvuteymis Kópavogs vera í 
hrópandi ósamræmi við þessa foreldrasáttmála en tölvurnar eru afhentar 
alfarið heim til nemenda í 5. bekk án nokkurra takmarkana. Eitt er að nota 
spjaldtölvur við kennslu undir eftirliti kennara eða starfsmanns skóla. 
Annað er að senda barnið heim með spjaldtölvu, þar sem vitað er að börn 
eru yfirleitt eftirlitslaus í nokkra klukkutíma eftir að skóladegi lýkur, og 
foreldrar hafa því ekki tök á að fylgjast með spjaldtölvunotkun. Er 
forsvaranlegt að bæjaryfirvöld setji þá ábyrgð á foreldra þegar þeir eru ekki 
á staðnum?  

Í bréfinu var eftirfarandi spurningum beint til Kópavogsbæjar. 
Svarbréf barst stjórn þann 14. maí 2019 og hér að neðan má sjá 
spurningarnar feitletraðar og svörin skáletruð.  
 

1. Hefur verið gerð úttekt á ávinningi tilraunaverkefnis 
Kópavogsbæjar um spjaldtölvuvæðingu  grunnskólanna?   
Formleg heildarúttekt á verkefninu hefur ekki verið gerð. Þegar verkefnið fór af stað var áætlað 
að fenginn yrði utanaðkomandi aðili til að meta stöðu þess að ca 5 árum liðnum. Unnið er að 
undirbúningi og stefnt að því að sú vinna fari fram á næsta ári. Bæjaryfirvöld hafa jafnframt 
verið í sambandi við Menntamálastofnun um samstarf varðandi mat á verkefninu. Gerðar hafa 
verið ýmsar kannanir sem sjá má á vefnum. http://spjaldtolvur.kopavogur.is/upplysingar/ 

2. Er Kópavogsbær tilbúinn að gera könnun meðal foreldra þar sem 
meðal annars væri kannað hvort vilji sé fyrir því að börn í 5. bekk 
fái spjaldtölvurnar alfarið heim og hvort vilji sé fyrir því að opnað 
sé fyrir AppStore í spjöldunum?  Skoðað verður í samstarfi við skólastjóra hvort 

þörf sé á slíkri könnun í öllum skólum. Skólastjórnendur meta það í samræmi við viðhorf og vilja 

foreldra í hverjum skóla. 
3. Hefur Kópavogsbær gefið út viðmið um skjánotkun barna 

m.t.t. skjátíma, aldurs barna og eftirlits foreldra?  Á heimasíðu 

verkefnisins er sérstök leiðbeiningasíða fyrir foreldra þar sem m.a. má finna skjáviðmið SAFT 

sem Kópavogsbær hefur stuðst við og kynnt á foreldrafundum. 

http://spjaldtolvur.kopavogur.is/leidbeiningar/leidbeiningar-foreldrar/ 

https://saft.is/skjavidmid/   
4. Hefur Kópavogsbær gert könnun meðal foreldra barna í 

grunnskólum bæjarins um hvernig til tekst að höndla skjátíma 
barnanna?  Ekki hefur verið gerð könnun meðal foreldra varðandi skjátíma barna. 

Hinsvegar hefur Kópavogsbær verið meðvitaður um að leitast við að styðja og upplýsa foreldra 

eins og kostur hefur verið, m.a. á sérstökum fundum með foreldrum og vísað í umrædda 

heimasíðu verkefnisins þar sem er að finna leiðbeiningar um hvernig stýra má skjátíma 
barna.Spjaldtölvur frá Apple eru jafnframt þannig búnar að í stýrikerfi þeirra er stilling sem heitir 



Screentime. Þar geta foreldrar sett inn stillingar þannig að þeir stýra með lykilorðum hvenær 

spjaldið er opið og hvenær ekki og hvort hægt er að fara á netið eða ekki. Sjá nánari 

leiðbeiningar um Screentime á vef verkefnisins, undir leiðbeiningar foreldra. 
http://spjaldtolvur.kopavogur.is/leidbeiningar/leidbeiningar-foreldrar/ Í þessu samhengi má 

taka fram að Kópavogsbær styður það sem fram kemur í foreldrasáttmála Heimilis og skóla. 
5. Hefur Kópavogsbær tekið saman upplýsingar um líðan barna 

fyrir og eftir afhendingu spjaldtölva í grunnskólum Kópavogs? 
Fylgst er með niðurstöðum viðhorfakannana nemenda á vegum Skólapúlsins fyrir og eftir að 

innleiðing spjaldtölva í skólastarfi hófst. 

 
Ennþá hefur öllum spurningunum ekki verið svarað að fullu og foreldrafélaginu er ekki 
kunnugt um að úttekt á verkefninu hafi farið fram.  
 
Stjórn foreldrafélags Vatnsendaskóla ákvað að fulltrúi foreldrafélagsins í SAMKÓP myndi 
fylgja málinu eftir á þeim vettvangi.  


