Drög að lögum foreldrafélags Álfhólsskóla
6. grein
1. grein

Aðalfundur skal haldinn í maí ár hvert. Stjórnin boðar til
fundarins með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef
löglega er til hans boðað. Í fundarboði skal kynna efni fundarins.

 Standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska.

Verkefni aðalfundar:
 Kosning fundarstjóra og fundarritara
 Skýrsla stjórnar
 Skýrslur nefnda
 Lagabreytingar
 Reikningar lagðir fram til samþykktar
 Árgjald félagsins ákveðið
 Kosning formanns foreldrafélags
 Kosning annarra stjórnarmanna
 Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
 Skýrsla skólaráðsfulltrúa
 Kosning fulltrúa í skólaráð samkvæmt starfsreglum félagsins
 Önnur mál

3. grein

7. grein

Tilgangi sínum hyggst félagið ná m.a. með því að:

Stjórn foreldrafélagsins getur skipað nefndir um afmörkuð
verkefni. Stjórnin ber ábyrgð á störfum nefnda og setur þeim
erindisbréf.

Félagið er foreldrafélag Álfhólsskóla. Félagar teljast allir
foreldrar/forráðamenn nemenda skólans.

2. grein
Markmið félagsins er að:
 Vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum.
 Efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks skólans.
 Styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldisog menntunarskilyrði.
 Koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og
uppeldismál.

 Skipuleggja og halda utan um starf bekkjafulltrúa í hverjum
bekk.
 Koma á umræðu- og fræðslufundum um uppeldis- og skólamál.

8.grein

 Kjósa fulltrúa í skólaráð samkvæmt reglum félagsins.

Stjórnarmenn skulu skipta með sér að vera tengiliðir við
skólastigin þrjú; einn fyrir yngsta stig, annar fyrir miðstig og
þriðji fyrir efstastig.

 Standa að upplýsingamiðlun til foreldra, m.a. með útgáfu
fréttabréfs og halda úti heimasíðu foreldrafélagsins þar sem
birtar eru fundargerðir og annað er viðvíkur starfsemi félagsins.
 Veita skólayfirvöldum lið svo að aðstæður til náms og
félagslegra starfa verði sem bestar.

9. grein

 Styðja og efla hverja þá starfsemi, sem stuðlar að auknum
þroska og menningu skólans.

Fulltrúaráðið skal koma saman eigi sjaldnar en þrisvar á
skólaárinu og oftar ef þurfa þykir. Fyrsti fundur skal haldinn í
upphafi skólaárs. Stjórn félagsins undirbýr og boðar til þessara
funda. Þar skulu rædd mál er varða markmið og starf
foreldrafélagsins, starf foreldra í bekkjardeildum og verkefni
skólaráðs. Fulltrúaráð skal aðstoða stjórn félagsins í stærri
verkefnum.

 Taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög, svæðisráð og
landssamtök foreldra.

4. grein
Stjórn félagsins skipa sjö foreldrar/forráðamenn, æskilegt er
að þar af sé einn sem einnig er fulltrúi foreldra í skólaráði. Stjórn
skal kjörin til tveggja ára í senn, þrír stjórnarmenn annað árið og
fjórir hitt árið. Formaður skal kosinn sérstaklega, að öðru leyti
skiptir stjórnin með sér verkum. Auk formanns skal stjórnin
skipuð
varaformanni,
ritara,
gjaldkera
og
þremur
meðstjórnendum. Varamenn í stjórn eru 3 og kjörnir á hverju
ári. Aldrei skulu fleiri en fjórir ganga úr stjórn í einu.

5. grein
Bekkjarfulltrúar starfa á vegum foreldrafélagsins sem setur
þeim starfsreglur. Bekkjarfulltrúar ásamt fulltrúum í skólaráði og
stjórn
mynda
fulltrúaráð
foreldrafélagsins.
Hlutverk
bekkjarfulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra og barna og
leitast við að treysta samband heimilis og skóla innan hverrar
bekkjardeildar með nánu samstarfi við umsjónarkennara. Stjórn
foreldrafélagsins ber ábyrgð á að í upphafi skólaárs séu kosnir
tveir fulltrúar forráðamanna og einn til vara úr hverjum bekk til
tveggja ára í senn. Í fyrsta bekk eru tveir eða einn kosinn til
tveggja ára og einn til eins árs til að stuðla að því að ekki hætti
allir á sama tíma.

10. grein
Stjórn foreldrafélagsins hefur ekki afskipti af vandamálum er
upp kunna að koma á milli einstakra foreldra og starfsmanna
skólans.

11. grein
Stjórn foreldrafélagsins er heimilt að óska eftir því að
foreldrar greiði framlag til félagsins. Þetta framlag er innheimt
árlega og ákveðið á aðalfundi.

12. grein
Ákvörðun um slit félagsins verður tekin með einföldum
meirihluta á stjórnarfundi. Ef um er að ræða sameiningu skólans
við annan skóla renna eignir þess til uppbyggingar foreldrastarfs
innan sameinaðs skóla. Sé skólinn endanlega lagður niður renna
eignir foreldrafélagsins til foreldrastarfs innan annarra
grunnskóla sveitarfélagsins.

13. grein
Lögum þessum má breyta með einföldum meirihluta á
aðalfundi, enda sé lagabreytinga getið í fundarboði.

Hugmynd að verkaskiptingu stjórnarmanna
skv. Handbók grunnskóla frá Heimili og skóla (apríl, 2010)

Formaður
 Hefur umsjón með tengslum við skólastjórnendur, við
fulltrúa foreldra í skólaráði eða felur það í hendur
stjórnarmanni, við bekkjarfulltrúa og ber ábyrgð á
skipulagningu og boðun fulltrúaráðsfunda, við
nemendaráð og við aðila utan skólans.
 Er fulltrúi foreldrafélagsins í svæðisráði foreldra eða
felur það öðrum stjórnarmanni.
 Boðar stjórnarfundi með dagskrá og stýrir þeim.
 Hefur yfirsýn yfir starfsemi félagsins og heldur utan
um gögn sem fylgja starfinu auk þess að sjá um að
starfsáætlun sé fylgt eftir.
 Vinnur að ársskýrslu ásamt ritara og gerir grein fyrir
henni á aðalfundi foreldrafélagsins.

 Á sæti í ritnefnd sameiginlegs fréttabréfs skólans og
foreldrafélagsins.
 Uppfærir handbók. Tilkynnir breytingar á stjórn til
skólans, svæðisráðs, skólaskrifstofu og Heimilis og
skóla – landssamtaka foreldra.
 Vinnur að ársskýrslu ásamt formanni.

Gjaldkeri
 Sér um fjárreiður félagsins.
 Heldur utan um innheimtu félagsgjalda.
 Vinnur að aðkallandi verkefnum.

 Vinnur að öðrum aðkallandi verkefnum.

Meðstjórnendur

Varaformaður

 Eiga sæti í einni eða fleiri nefndum sem starfa á
vegum foreldrafélagsins og sjá um að koma
upplýsingum um starfsemi nefnda til stjórnar.

 Hefur yfirumsjón með foreldrarölti eða tilnefnir annan
stjórnarmann í það.

 Lagt til að meðstjórnendur skipti með sér verkum
þannig að tengsl foreldrafélags sé við nemendaráð og
við félagsmálakennara (handleiðara skólans fyrir
nemendaráð) og fulltrúa nemenda í skólaráði; vinni að
aðkallandi verkefnum t.d. forvarnarvinnu innan
skólans (gæti verið fulltrúi foreldrafélagsins í
heilsuverkefnum, tóbaksvörnum, kynfræðslu og
vímuefnavörnum).

 Vinnur að aðkallandi verkefnum.

 Vinna að aðkallandi verkefnum.

 Er staðgengill formanns.
 Hefur yfirumsjón með tengslum við nefndir sem starfa
á vegum foreldrafélagsins.
 Sér um tengsl við forstöðumann félagsmiðstöðvar og
tómstundastarfs.

Ritari
 Ritar fundargerðir á fundum félagsins, sendir til
stjórnar, skólastjóra og skólaráðs og setur samþykktar
fundargerðir á vef foreldrafélagsins.
 Ritar fundargerðir á fulltrúaráðsfundum, sendir til
bekkjarfulltrúa, skólaráðs og skólastjóra og setur á
vef.
 Ber ábyrgð á vef foreldrafélagsins sem er vistaður á
heimasíðu skólans eða felur það öðrum
stjórnarmanni.
 Miðlar upplýsingum til foreldra, nemenda, kennara og
samfélagins í samstarfi við stjórn. Skrifar fréttir og
tilkynningar inn á vef félagsins, í fréttabréf skólans og
bæjarins.
 Á sæti í vefráði skólans (vefráð er ritsjórn fyrir vef
skólans).

Samkvæmt starfsreglum sem samþykkja á sem lög
foreldrafélags Álfhólsskóla á stofnfundi 27. september
segir í 8. gr. að stjórnarmenn skuli skipta með sér að
vera tengiliðir við skólastigin þrjú; einn fyrir yngsta stig,
annar fyrir miðstig og þriðji fyrir efstastig.

Starfsreglur skólaráðs í grunnskóla
skv. Handbók grunnskóla frá Heimili og skóla (apríl, 2010)

Skólaráð grunnskóla starfa samkvæmt 8. grein laga
nr. 91/2008 um grunnskóla og Reglugerð nr. 1157 um
skólaráð við grunnskóla.

Kosning skólaráðs

Hlutverk og skipan

Kosningum skal haga á eftirfarandi hátt:

Í Álfhólsskóla verður starfandi skólaráð sem er
samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um
skólahald.
Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun skólaráðs í
Álfhólsskóla. Hann situr í skólaráði og stýrir starfi þess.
Auk skólastjóra sitja í skólaráði tveir fulltrúar foreldra,
tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi annars starfsfólks
skólans, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi
grenndarsamfélags.

Verkefni skólaráðs
Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og
mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu
sveitarfélags um skólahald.
Skólaráð skal:
 fjalla um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun
og aðrar áætlanir um skólastarfið,
 fjalla um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á
skólahaldi og starfsemi skólans og gefa umsögn áður
en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar,
 taka þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl
hans við grenndarsamfélagið,
 fylgjast með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og
almennri velferð nemenda,
 fjalla um skólareglur og umgengnishætti í skólanum,
 fjalla um erindi frá skólanefnd sveitarfélags,
foreldrafélagi,
kennarafundi,
almennum
starfsmannafundi, nemendafélagi, einstaklingum,
menntamálaráðuneyti, öðrum aðilum varðandi
málefni sem talin eru upp í þessari málsgrein og veita
umsögn sé þess óskað og aðstæður eru til,
 taka þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar
að fengnu samþykki sveitarstjórnar.
Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda,
foreldra eða starfsfólks skóla.

Skólaráð grunnskóla eru skipuð níu einstaklingum til
tveggja ára í senn. Miðað skal við að skipað sé í ráðið í
upphafi skólaárs (fyrir lok september skv. reglugerð).
 tveir fulltrúar kennara skulu kosnir á kennarafundi,
 einn fulltrúi annars starfsfólks skal kosinn á
starfsmannafundi þess,
 tveir fulltrúar foreldra skulu kosnir samkvæmt
starfsreglum foreldrafélags Álfhólsskóla,
 tveir fulltrúar nemenda skulu kosnir samkvæmt
starfsreglum nemendafélags skólans.
 skólaráð velur sér sjálft einn fulltrúa úr hópi íbúa í
grenndarsamfélaginu.
Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Varamenn
geta tekið sæti í skólaráði á einstökum fundum í
forföllum aðalmanns. Varamaður tekur fast sæti við
varanleg forföll eða missi kjörgengis aðalmanns, nema
nýr sé kjörinn eða valinn í hans stað. Fulltrúi í skólaráði
missir hæfi sitt til setu í ráðinu ef tengsl hans við
skólann rofna.

