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Foreldraráð 

Í byrjun vetrarstarfsins eru foreldrar barna í hverjum flokki boðaðir á foreldrafund 

með yfirþjálfara og þjálfara þar sem kynnt er áætlun vetrarstarfsins. Á þeim fundi 

eru kosnir 5 fulltrúar foreldra í svokallað foreldraráð, í hverju ráði þurfa að vera 

tveir gjaldkerar þ.e. einn fyrir hvorn árgang. 

 

Hlutverk foreldraráðs er að: 
 Foreldraráð er tengiliður milli iðkenda, foreldra, þjálfara og yfirþjálfara. 

Talsmaður foreldraráðs er jafnframt tengiliður við unglingaráð.  

 Foreldraráð heyra beint undir yfirþjálfara og unglingaráð sem sér um að 

samræma og skipuleggja fjáraflanir flokkanna. Foreldraráð þurfa að láta 

unglingaráð vita með góðum fyrirvara um fyrirhugaðar fjáraflanir.  

 Foreldraráð sinna mikilvægum verkefnum við undirbúning mótahalds, 

fjáraflanir og önnur verkefni þar að lútandi fyrir viðkomandi flokk.  

 Foreldraráð skal stuðla að jákvæðu og uppbyggilegu starfi yngri flokka ÍBV 

Íþróttafélags.  

 Foreldraráð skal stuðla að því að foreldrar hvetji börnin á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt í starfi og í leik og bendi þeim á mikilvægi þess að þeir  

sæki kappleiki þá sem börn þeirra taka þátt í eftir fremsta megni.  

 Foreldraráð skal hafa náið samstarf við þjálfara flokksins vegna kappleikja  

og keppnisferða. Foreldrar skulu að öllu jöfnu kosta ferðir og uppihald á 

óopinber mót (N 1 mótið, Orkumótið, TM mótið í Eyjum, Símamótið o.fl.)  

og foreldraráð skal koma af stað fjáröflunum til að létta róðurinn við að  

standa straum af kostnaði.  

 Foreldraráð skal skipuleggja allar styttri ferðir flokka á Íslandsmót og 

æfingamót í samvinnu við þjálfara. 



 Ferðir sem eru farnar erlendis skulu gerðar í samráði við unglingaráð og 

yfirþjálfara. Ferðir erlendis eru eingöngu farnar í 3.fl.kk/kvk í fótbolta og 4. fl. 

kk/kvk í handbolta skv. stefnu unglingaráðs. 

 Foreldraráð skal upplýsa aðra foreldra um þær fjáraflanir og starfsemi sem í 

gangi er hverju sinni, með foreldrafundum í samvinnu við þjálfara flokksins.  

 Foreldraráð skal aðstoða þjálfara, yfirþjálfara til að auka iðkanda fjölda í 

flokknum.  

 Foreldraráði er með öllu óheimilt að láta þjálfara sjá um fjáraflanir, né  

 vörslu fjármuna. Foreldraráð skal ávallt skipa 1-2 fulltrúa sem sjá um 

viðkomandi verkefni hverju sinni.  

 Foreldraráð skal markvisst stuðla að því að framkoma foreldra sé ÍBV 

Íþróttafélagi til fyrirmyndar í hvívetna, innan vallar sem utan, í félagsheimili, 

keppnisferðalögum hér á landi og erlendis, á æfingum, í leikjum, gagnvart 

dómara og starfsmönnum leikja, andstæðingum, áhorfendum og eigin félagi. 

 Gjaldkeri í foreldraráði skal vera með yfirlit um stöðu iðkenda á 

foreldrafundum sé þess óskað. 

 Gjaldkeri skal fá fulltrúa úr foreldraráði til að fara með sér yfir bókhaldið í lok 

árs. 

 

Stuðningur foreldra 
Rannsóknir hafa sýnt að það mikilvægasta við uppeldi barna er að foreldrar verji 

tíma með börnum sínum og þekki foreldra vina barnanna. ÍBV íþróttafélag 

leggur mikla áherslu á það að iðkendur séu vinir bæði innan vallar og utan. 

Grundvöllur fyrir rekstri íþróttafélags er öflugt foreldrastarf. Þar sem öflugt 

foreldrastarf er til staðar er rekstur viðkomandi flokks yfirleitt í góðum farvegi. 

Þjálfari og stjórn fá þann stuðnings sem nauðsynlegur er og börnin æfa betur og 

eru viljugri að taka þátt ef foreldrar þeirra eru áhugasamir um íþróttaiðkun 

þeirra. Mjög mikilvægt er að foreldrar sýni börnum sínum stuðning og áhuga á 

því sem þau eru að gera. Spyrji t.d. hvernig gangi, mæti á æfingar og leiki og veiti 

þeim jákvætt aðhald.  

Sem foreldri getur þú tekið þátt í því að gera íþróttaiðkun barna og unglinga að  

eftirminnilegri og jákvæðri reynslu fyrir börnin. 



 

Góðir siðir fyrir foreldra 
 Verið dugleg að mæta bæði á leiki og æfingar. 

 Hrósið öllum leikmönnum meðan á leik stendur. 

 Hvetjið börnin bæði þegar vel gengur og þegar á móti blæs. 

 Berið virðingu fyrir störfum þjálfarans. 

 Lítið á dómarann sem leiðbeinanda barnanna, ekki gagnrýna ákvarðanir 

hans. 

 Hafið áhrif og hvetjið börnin til þátttöku, ekki þvinga þau. 

 Gerið hóflegar kröfur til barnanna um árangur. 

 Sýnið starfi félagsins virðingu, verið virk á foreldrafundum og þar sem 

umræður fara fram um þjálfun og markmið. 

 Takið virkan þátt í foreldrasamstarfi því margar hendur vinna létt verk. 

 Verið félagi og barni ykkar til sóma. Þið eruð fyrirmyndir barnanna.  

 Látið vita tímalega ef barn ykkar kemst ekki með í keppnisferð. 

 Virðið rétt hvers barns, óháð kyni, kynstofni eða trúarbrögðum, hvert barn 

er einstakt og þarfnast virðingar þinnar. 

 Lærið að meta sjálfboðaliða félagsins, því án þeirra hefur barn þitt ekki 

möguleika á að stunda æfingar og keppni með félaginu. 

 Sömu reglur gilda fyrir alla á ferðalögum félagsins. 

 

 
 


