Viðmið um samskipti heimila og skóla.
Gildi og stefna Snælandsskóla leggja áherslu á góðan skólabrag og góð samskipti heimila og skóla.
Góður skólabragur í Snælandsskóla einkennist af góðum samskiptum, virðingu fyrir sérstöðu og
sérkennum hvers einstaklings og kurteisi í framkomu við alla. Innan skólans þarf að ríkja góður
skilningur manna á milli, gagnkvæm virðing og traust. Traust verður til þegar menn standa við orð sín,
hlusta á það sem fólk hefur að segja og gerir eitthvað með það. Samskipti nemenda og starfsmanna
skulu einkennast af virðingu. Nemendur og kennarar eiga að koma vel fram og sýna ábyrga hegðun.
Mikilvægt er að allir aðilar skólasamfélagsins hrósi og haldi á lofti því sem vel er gert. Ef foreldrar
hrósa skólanum, einstökum verkefnum eða slíku og skólinn hrósar nemendum og foreldrum fyrir
ástundun og stuðning beinast sjónir manna að því sem vel er gert sem eykur ánægju allra í
skólastarfinu. Skólinn leggur sig fram um að tryggja gott upplýsingaflæði til foreldra frá skólanum.
Skólinn þarf að gæta trúnaðar í viðkvæmum málum og þurfa foreldrar að sýna því skilning.

Hlutverk skólastjórnenda í samskiptum við heimilin:
Skólastjórnendur leitast við að tryggja opið upplýsingaflæði og að upplýsa foreldra um skólastarfið
með gerð Starfsáætlunar og fréttabréfum bæði reglulega og þegar sérstök ástæða kallar á það.
Skólinn heldur úti heimasíðu og einnig Facebook síðu þar sem birtar eru fréttir úr skólastarfinu.
Skólastjórnendur boða foreldra til skólakynningar árlega að hausti, einn árgang í einu þar sem
foreldrum gefst tækifæri til að ræða við þá um skólastarfið. Skólastjórnendur eru til taks fyrir foreldra
til að ræða þeirra börn og skólagöngu þeirra að ósk foreldra eða boða foreldra til fundar ef ástæða er
til.
Hlutverk skólaráðs:
Skólastjóri veitir Skólaráði skólans forstöðu og boðar mánaðarlega til fundar með því. Í skólaráði sitja
fulltrúar kennara, foreldra og nemenda auk fulltrúa almennra starfsmanna og grenndarsamfélags.
Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahaldið. Það tekur þátt í
stefnumörkun skólans og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega
starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð hefur til umsagnar allar
meiriháttar breytingar í skólastarfinu áður en endanleg ákvörðun er tekin og fylgist með öryggi,
aðbúnaði og almennri velferð nemenda.
Hlutverk umsjónarkennara gagnvart heimilum:
Umsjónarkennarar hafa umsjón með sínum nemendahópum og fylgjast með námsframvindu, velferð
og líðan sinna nemenda. Umsjónarkennarar gegna lykilhlutverkum í samskiptum sem snerta einstaka
nemendur og annað sem snýr að starfi hvers bekkjar. Samskipti umsjónarkennara og foreldra eru á
foreldrafundum tvisvar á vetri en einnig með fundum, síma- og tölvusamskiptum þegar þurfa þykir.
Umsjónarkennarar taka einnig þátt í bekkjarkvöldum sé þess óskað, sem bekkjarfulltrúar skipuleggja
tvisvar á vetri utan skólatíma. Umsjónarkennarar senda upplýsingar um starfið í bekkjunum til
foreldra með tölvu pósti bæði reglulega við hver vikulok og einnig þegar ástæða þykir til vegna
einstakra nemenda eða atburða. Upplýsingar um heimanám, námsmat og tölvupóstur er sendur í
gegnum Mentor sem er upplýsingakerfi skólans.

Hlutverk foreldra gagnvart skólanum:
Mikilvægt er að foreldrar fylgist með námi barna sinna og sýni því stuðning. Þeir sýni áhuga á námi
barna sinna og tali jákvætt um skólann og mikilvægi náms. Foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum,
hegðun þeirra, heimanámi og á að setja þeim almennar reglur og mörk. Foreldrar þurfa að vera
reiðubúnir til aðstoðar þegar erfiðleikar koma upp í samskiptum barnanna í skólanum. Þeir þurfa að
gæta þess að upplýsa kennara um allar breytingar á aðstæðum nemenda sem geta haft áhrif á líðan
þeirra í skólanum.
Foreldrar/forráðamenn mæta tvisvar á ári í viðtöl hjá umsjónarkennara og á kynningar á skólastarfinu
að hausti auk bekkjarkvölda, sýninga og annars samstarfs sem bekkjarfulltrúar standa fyrir. Foreldrar
geta auk þess haft samband við kennara með tölvupósti og /eða símleiðis. Þeir
foreldrar/forráðamenn sem sjá sér það fært eru ætíð velkomnir til að taka þátt í ferðum og
uppbrotsdögum í skólastarfinu í samvinnu við umsjónarkennara. Við sérstakar aðstæður kemur fyrir
að skólinn óskar eftir þátttöku einstakra foreldra til að fylgja börnum sínum svo þau fái notið sín í
skólastarfinu.
Foreldrar eiga fulltrúa í skólaráði, sjá um skipulag foreldrafélagsins og val bekkjarfulltrúa. Foreldrar
eiga einnig fulltrúa í jafnréttis- og innramatshópi skólans.

Hlutverk foreldrafélags:
Stjórn foreldrafélags skólans er kosin og stýrt af foreldrum. Hlutverk foreldrafélagsins er að vera
skólastarfinu til stuðnings, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrar kjósa
einnig fulltrúa sína í skólaráði. Bekkjarfulltrúar eru bakland foreldrafélagsins og starfa í samstarfi við
það. Virkt foreldrafélag gefur foreldrum kost á margvíslegum tækifærum til að stuðla að og viðhalda
góðum skólabrag og kynnast öðrum foreldrum, nemendum og starfsfólki skólans. Það er vettvangur
til að ræða saman um skólagöngu barnanna og hvað eina sem varðar uppeldi og menntun.

Hlutverk bekkjarfulltrúa:
Bekkjarfulltrúar eru tveir í hverjum bekk og eru valdir á skólakynningum að hausti. Bekkjarfulltrúar
hvers árgangs funda að hausti með umsjónarkennurunum og sammælast um aðkomu og stuðning
foreldra við bekkjarstarfið. Bekkjarfulltrúar skipuleggja og standa fyrir bekkjarkvöldum og samstarfi
foreldra innan hvers bekkjar eða sameiginlega innan árgangs. Bekkjarfulltrúar í samráði við aðra
foreldra, taka ákvörðun um og annast skipulagningu stærri ferða sem kostaðar eru af foreldrum svo
sem útskriftarferðar nemenda í 10. bekk.
Bekkjarfulltrúar eru kennurum til aðstoðar við að hvetja foreldra til þátttöku í skólastarfinu en þeir
eru ekki milliliðir á milli foreldra og kennara í erfiðum eða viðkvæmum málum.

Vinnuferlar í samskiptum:
Tölvupóstur:
Tölvupóstur er fljótvirkt og þægilegt samskiptatæki sem er ákjósanlegt þegar tilkynna þarf veikindi til
skólans eða koma einföldum tilkynningum og upplýsingum frá foreldrum til skólans eða frá kennurum

til foreldra. Ef erindi er brýnt er bent á að hafa samband við skrifstofu skólans. Gæta þarf sérstaklega
að orðalagi þegar tölvupóstur er sendur og mikilvægt er að átta sig á að tölvupóstur á alls ekki alltaf
við. Viðkvæm gögn og póstur er vistaður í skjalavistunarkerfi skólans.

Þegar erfiðleikar eða árekstrar koma upp í skólanum hefur skólinn samband um leið og hann hefur
haft tækifæri til að kynna sér málsatvik frá öllum hliðum. Gæta þarf þess að gefa kennurum ráðrúm
til að vinna mál og kanna aðstæður hverju sinni.



Mikilvægt er að kennarar fái vinnufrið í kennslustundum. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að
kennarar geti lesið eða svarað tölvupósti á meðan kennsla fer fram.



Skólinn setur sér þá vinnureglu að tölvupósti sé svarað innan þriggja virkra daga frá því hann
berst.



Trúnaðarmál eða viðkvæm mál á síður að ræða í tölvupósti.



Mikilvægt er að tölvupóstur sé stuttur og skýr. Tölvupóstur sem skrifaður er í mikilli reiði er
ekki líklegur til að leysa mál. Bent er á að fá viðtal við kennara eða stjórnendur í slíkum
tilfellum.

Sími:


Foreldrar hringja í skólann eða senda tölvupóst til að tilkynna veikindi.



Skólinn hringir heim ef nemendur eru ekki mættir í skólann að morgni og ekki hafa borist
skýringar á fjarvist þeirra.



Kennarar hringja í foreldra þegar viðkvæm mál eða atvik koma upp í skólastarfinu. Ef ekki
næst í viðkomandi í síma er sendur tölvupóstur.



Foreldrar eru beðnir að hringja á skrifstofu skólans með áríðandi skilaboð til kennara þar sem
ekki er víst að kennarar lesi tölvupóst samdægurs.



Ritari stýrir aðgengi foreldra að kennurum í samræmi við reglur skólans.



Skólinn hringir tafarlaust í foreldra ef nemendur hverfa á brott úr skólanum eða verða fyrir
slysi.



Foreldrar eru beðnir að virða einkalíf kennara og annars starfsfólks og hringja ekki í einkasíma
þeirra nema með leyfi viðkomandi eða ef mjög alvarlegar aðstæður kalla á það.

Heimasíða og Facebook:
Heimasíða er upplýsingaveita um stefnu skólans og starfsáætlanir. Skólinn heldur úti Facebooksíðu
þar sem birtar eru tilkynningar, jákvæðar fréttir og myndir úr skólastarfinu með leyfi foreldra.
Stundum hafa einstakir bekkir sínar síður og eru það tilmæli frá skólanum að umsjónarkennurum sé
boðin aðild að slíkum síðum og að þær séu eingöngu nýttar til jákvæðra og uppbyggilegra samskipta.
Skólinn tekur ekki ábyrgð á síðum foreldra. Þær eru á þeirra ábyrgð.

Þegar ágreiningur kemur upp:
Skóli er fjölmennt samfélag ólíkra einstaklinga og óhjákvæmilegt að þar geti komið upp ágreiningur á
milli nemenda innbyrðis eða á milli nemenda og kennara eða annarra starfsmanna. Mikilvægt er að
leitað sé beint til skólans með að finna lausnir sameiginlega og á jákvæðum nótum þegar þessar
aðstæður koma upp. Skólinn leysir ekki mál á Facebook eða öðrum samskiptamiðlum.


Komi nemandi ósáttur úr skólanum er mikilvægt að foreldrar snúi sér beint til
umsjónarkennara eða þess kennara er málið varðar, til að ræða mál og fá að heyra allar
hliðar þess. Finnist ekki lausn í samræðum þeirra er málinu vísað til deildarstjóra.



Deildarstjóri fundar með aðilum máls og fær sér til aðstoðar þá aðila innan stoðkerfis skólans
sem þurfa þykir, sálfræðing, námsráðgjafa, sérkennara eða hjúkrunarfræðing. Finnist ekki
lausn þar er málinu vísað til skólastjóra.



Skólastjóri fundar með aðilum málsins og leitar aðstoðar Menntasviðs Kópavogsbæjar ef
ástæða þykir til. Finnist ekki lausn er málinu vísað til Menntasviðs.

Foreldrar eru mikilvægasti samstarfsaðili skólans í skólastarfinu. Foreldrar eru velkomnir í skólann
en mælst er til þess að þeir gefi sig fram við ritara þegar þeir koma í skólann. Um allt skólastarf ríkir
trúnaðarskylda, samkvæmt lögum um persónuvernd, og foreldrar þurfa að gæta þess að það sem
þeir verða varir við í skólastarfinu og snertir önnur börn en þeirra eigin, eiga þeir að gæta fyllsta
trúnaðar um.


Á hverjum vetri eru tveir foreldraviðtalsdagar þar sem foreldrar ásamt nemendum mæta til
umsjónarkennara og farið er yfir námsframvindu og líðan nemandans í skólanum.



Í byrjun september eru haldnar námskynningar fyrir foreldra. Þar er um að ræða hópfundi
þar sem skólastarf vetrarins er kynnt og foreldrar hafa tækifæri til að hittast, velja sér
bekkjarfulltrúa og ræða þau mál sem á þeim brenna. Í upphafi hvers fundar hitta
skólastjórnendur foreldra á stuttum umræðufundi.



Fyrstu helgi aðventu heldur foreldrafélag skólans jólaföndurdag í skólanum.



Árlega heldur skólaráð opinn fund með foreldrum sem kallað er skólaþing Snælandsskóla. Þá
eru valin efni tekin til umræðu í hópum og niðurstöðurnar nýttar til úrbóta og við mat á
skólastarfinu.



Í maí fer fram vorskóli fyrir nemendur í verðandi 1. bekk. Á sama tíma fá foreldrar þeirra
fræðslu um stoðþjónustu skólans og ýmsar gagnlegar upplýsingar varðandi það að byrja í
skóla.



Á hverju ári eru settir upp söngleikir í 3., 4. og 6. bekk og tónleikar í 7. bekk. Foreldrum er
boðið sérstaklega á þessar sýningar. Auk þess setja kennarar gjarnan upp sýningar við lok
þemaverkefna og bjóða foreldrum í heimsókn.



Sérgreinakennarar standa fyrir sérstökum skipulögðum skólaheimssóknum foreldra. Þá er
foreldrum ákveðinna árganga boðið í heimsókn í kennslustund í ákveðinni námsgrein.



Lengri ferðalög eru í samstarfi við foreldra. Ákvörðun um hvort farið er í þessar ferðir liggur
hjá foreldrum og sjá þeir jafnframt um alla fjáröflun vegna þeirra.

