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Markmið 
foreldraröltsins eru 

margþætt: 
 
-Að virkja foreldra til 
samstöðu um að virða 
reglur um útivist barna og 
unglinga og að koma í veg 
fyrir hópamyndun unglinga 
eftir að lögbundnum 
útivistartíma er lokið. 
 
-Að draga úr áfengis- og 
fíkniefnaneyslu unglinga. 
 
-Að efla og styrkja 
foreldra í 
uppeldishlutverki sínu. 
 
-Að kanna hvað fer fram í 
hverfinu á kvöldin. 
 
-Að ná sambandi við þá 
unglinga sem eru útivið. 
 
-Að vera til staðar ef 
unglingar eru illa á sig 
komnir og þarfnast 
aðstoðar. 
 
-Að koma á tengslum milli 
foreldra í hverfinu sem 
eiga börn á unglingsaldri. 
 
-Að sýna unglingum góða 
fyrirmynd. 
 

Foreldrarölt  
 
Á undanförnum árum hafa foreldrar og forráðamenn 
í samstarfi við foreldrafélög skólanna, 
félagsmiðstöðvarnar og lögregluna farið í skipulagt 
foreldrarölt á kvöldin um helgar. Um er að ræða 
sjálfboðaliðastarf foreldra þar sem leitast er við að 
ná fram samstöðu þeirra á meðal um að virða reglur 
um útivist barna og koma í veg fyrir hópamyndun 
unglinga eftir að lögbundnum útivistartíma er lokið.  
Í vetur mun Foreldrafélag Sunnulækjarskóla 
skipuleggja foreldrarölt. Röltplan og nánari 
upplýsingar verða sendar út þegar nær dregur. 

Hvers vegna að fara á foreldrarölt? 

Einn megin kosturinn við foreldraröltið er sá að 
reynslan hefur sýnt að nálægð fullorðinna hefur 
yfirleitt þau áhrif að unglingahópurinn leysist upp og 
ólíklegt er að landa- eða vímuefnasölumenn geri vart 
við sig þegar foreldrar vakta svæðið. 
Það getur einnig verið lærdómsríkt og gaman að fara 
á foreldrarölt, kynnast öðrum foreldrum, heyra 
viðhorf þeirra og jafnvel komast að því að flestir 
foreldrar fá að heyra rökin "allir mega það". 
Með því að fara á foreldrarölt geta foreldrar áttað 
sig betur á því hvað fer fram í hverfinu á kvöldin um 
helgar og hvar hætturnar leynast. Þannig sjá þeir oft 
staði eins og sjoppur og verslanir í nýju ljósi er þeir 
uppgötva þau skúmaskot sem geta leynst þar og 
unglingarnir nota til að neyta áfengis og annarra 
vímuefna í friði. Þá geta foreldrar fylgst með því 
hvort sjoppur eru að selja sígarettur til barna undir 
aldri, hvort börn undir aldri komist inn í spilasali, 
bari eða skemmtistaði í hverfinu og hvort þeim sé 
veitt áfengi á þessum stöðum. 

tekið af vef lögreglunnar 
(logreglan.is)   

 



   

 

Árgjald  

Greiðsluseðlar vegna árgjalds foreldrafélagsins hafa nú verið 

sendir út. Árgjaldið er 1000kr. á heimili og er hér um frjáls 

framlög að ræða. Ef seðlarnir eru ekki greiddir falla þeir úr 

gildi eftir ákveðinn tíma. Þessir seðlar eru  

sendir út einu sinni á ári. 
 

             Takk fyrir stuðninginn.   

Frá 2. fundi foreldrafélags Sunnulækjarskóla 
skólaárið 2010-2011 

• Gerð símaskráar er langt komin hjá Lindu Björk og Anne 
og var ákveðið að fá tilboð í prentun á 
símaskráarbæklingi. 

• Foreldrarölt var tekið fyrir og er vilji fyrir að koma því á 
stað í samstarfi með foreldrum Vallaskóla. Óskar og 
Valborg fara á fund með forsvarsmönnum Vallaskóla til 
að koma  samstarfi á milli skóla um foreldrarölt. 

• Nú eru komnir bekkjartenglar í alla bekki og ætlar 
foreldrafélagið að standa fyrir fundi á næstunni með 
öllum tenglum í einu til að kynna starf tengla. 

• Karen og Helena ætla að athuga með að fá fund með 
Braga (Árborg) til að fylgja eftir heildrænni skóla og 
frístundarstefnu. 

• Næsti fundur ákveðinn 26. Okt kl 18:00 í 
Sunnulækjarskóla. 
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