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INNGANGUR	

	

Allt	frá	stofnun	SAMFOK	árið	1983	hefur	starf	samtakanna	snúist	um	að	styðja	við	foreldrastarf	í	
grunnskólum	Reykjavíkur	 og	 hvetja	 foreldra	 til	 virkrar	 þátttöku.	Markmið	 samtakanna	 eru	 að	
standa	 vörð	 um	 réttindi	 barna	 til	 menntunar	 og	 þroska,	 beita	 sér	 fyrir	 auknum	 áhrifum	 á	
skólastarf,	 vera	 sameiginlegur	 málsvari	 foreldra	 gagnvart	 stjórnvöldum,	 efla	 samstarf	
aðildarfélaganna	og	annast	sameiginleg	mál.	SAMFOK	hefur	um	árabil	boðið	upp	á	vettvang	fyrir	
fræðslu	 og	 	 samstarf	 foreldra	 og	 foreldrafélaga,	 og	 haldið	 á	 lofti	 áherslum	 foreldra	 gagnvart	
fræðsluyfirvöldum.	Samtökin	eru	sjálfstæður	málsvari	foreldra	og	verða	að	vera	óhrædd	við	að	
gagnrýna	það	sem	miður	fer	og	benda	á	atriði	sem	þarfnast	úrbóta.		Enda	er	það	sameiginlegt	
markmið	okkar	allra	að	hlúa	sem	best	að	námi	og	velferð	barna,	uppeldi	þeirra	og	menntun.		
	

SAMFOK	eru	aðilar	 að	 fulltrúaráði	Heimilis	 og	 Skóla,	
landssamtökum	foreldra.	Samtökin	veita	umsagnir	og		
taka	árlega	þátt	í		stefnumótun,	samráði	og	verkefnum		
á	vegum	annarra	félagasamtaka,		forvarnarhópa,	ríkis	
eða	borgar.	Samstarfið	við	Reykjavíkurborg	er	þó	lang	
umfangsmest	 og	 í	 gildi	 er	 samstarfssamningur	 milli	
borgarinnar	og	SAMFOK.		

SAMFOK	hefur	frá	upphafi	notið	mikillar	velvildar	frá	
fræðsluyfirvöldum	 sem	 hafa	 litið	 á	 samtökin	 sem	
mikilvægan	 samstarfsaðila	 og	 fulltrúa	 foreldra	 og	
stjórna	foreldrafélaga	í	Reykjavík.		

SAMFOK	 tryggir	 að	 réttkjörinn	 fulltrúi	 foreldra	
grunnskólabarna	 sitji	 hálfsmánaðarlega	 fundi	 skóla-	
og	 frístundaráðs	 og	 að	 fulltrúar	 foreldra	
grunnskólabarna	taki	sæti	 í	starfshópum	borgarinnar	
þegar	eftir	því	er	leitað.		

	

Framlag	SAMFOK		felst	þannig	að	stórum	hluta	í	því	að	
taka	 þátt	 í	 stefnumótun	 borgarinnar	 þegar	 þess	 er	
óskað	og	koma	sjónarmiðum	foreldra	á	 framfæri	við	
yfirvöld.	 SAMFOK	 veitir	 auk	 þess	 skólasamfélögum	 í	
Reykjavík	fræðslu,	ráðgjöf	og	þjónustu.		

Stjórnarmenn	 SAMFOK	eru	oftast	 fulltrúar	 foreldra	 í	
sínu	skólasamfélagi,	sitja	í	stjórnum	foreldrafélaga	eða	
í	 skólaráðum	 sem	 leggja	 á	 sig	 mikla	 vinnu	 í	 þágu	
samtakanna,	 foreldra	 og	 skólastarfs	 í	 borginni.	 Þessi	
góða	tenging	við	skólasamfélögin	er	mjög	dýrmæt.			

Árskýrsla	 SAMFOK	 miðast	 nú	 við	 almanaksárið,	 í	
samræmi	við	ársreikninginn,	í	staðinn	fyrir	að	miðast	
við	 starfsárs	 stjórnar.	 	 Þetta	 	 fyrirkomulag	 gefur	
vonandi	betra	yfirlit	yfir	starfsemi	félagsins,	árleg	störf	
og	helstu	verkefni.	

	

	

1. STJÓRN,	FULLTRÚAR	OG	STARFSMAÐUR	SAMFOK	
	

1.1. STJÓRN	SAMFOK	

Ný	stjórn	SAMFOK	var	kosin	á	aðalfundi	samtakanna	
í	Norðlingaskóla	9.	maí	2016.	Úr	stjórn	gekk	Charlotte	
Á	Kósini	úr	Selásskóla,	þar	sem	hún	flutti	úr	borginni	
og	 Marín	 Rós	 Tumadóttir	 formaður	 Foreldrafélags	
Vogaskóla,	 en	 hún	 lést	 á	 árinu.	 	 Á	 aðalfundinum	
gengu	 tveir	 nýjir	 fulltrúar	 til	 liðs	 við	 stjórnina	 þær	
Vassanta	Idmont	og	Kristín	M.	Gísladóttir,	báðar	voru	
kjörnar	 sem	 varamenn	 til	 eins	 ár.	 Þær	 Guðlaug	
Karlsdóttir	 og	 Sigríður	 Björk	 Einarsdóttir	 buðu	 sig	
fram	 til	 endurkjörs	 til	 tveggja	 ára	 og	 Kristín	
Helgadóttir	til	eins	árs.	Birgitta	Bára	Hassenstein	var	
endurkjörinn	 formaður	 til	 tveggja	 ára.	 Allir	 voru	
sjálfkjörnir,	 engin	 mótframboð	 bárust.	 	 Kristín	 M.	
Gísladóttir	 sagði	 sig	 undan	 skyldum	 sínum	 sem	
varamaður	og	hefur	því	ekki	starfað	með	stjórninni.	

Kjörnir	skoðunarmenn	eru	Sigurlaug	Hauksdóttir	og	
Jón	Hólmgeir	Steingrímsson	
	
Ný	stjórn	SAMFOK	2016-17:	
Birgitta	Bára	Hassenstein,	formaður	stjórnar		
Fyrrum	formaður	og	skólaráðsfulltrúi	í	Austurbæjarskóla	
Sigríður	Björk	Einarsdóttir,	varaformaður		

Formaður	Foreldrafélags	Hólabrekkuskóla,	skólaráðsfulltrúi	
Sólrún	Aspar,	meðstjórnandi		

Fyrrum	formaður	Foreldrafélags	Ingunnarskóla	
Guðlaug	Karlsdóttir,	meðstjórnandi		

Foreldri	í	Húsaskóla,	fyrrum	skólaráðsfulltrúi		
Kristín	Helgadóttir,	meðstjórnandi		

Formaður	Foreldrafélags	Árbæjarskóla	
Vassanta	Idmont,	varamaður		

Foreldri	í	Ísaksskóla	

				 					 					 					 					 	



1.2. STARFSMENN		SAMFOK			

Bryndís	Jónsdóttir	hefur	verið	framkvæmdastjóri	hjá	
SAMFOK	sl.	7	ár.		Hún	lét	af	störfum	15.	janúar	2017.		
Í	 hennar	 stað	 var	 Sigríður	 Björk	 Einarsdóttir	
varaformaður	SAMFOK	ráðin	í	tímabundið	starf,	eða	
frá	1.	jan.		til	1.	sept.	2017,	og	í	minna	starfshlutfall.	
Kriselle	 Lou	 Suson	 Cagatin	 hefur	 verið	 ráðin	 í	
hlutastarf	 frá	 15.	 maí	 til	 að	 vinna	 að	 fræðslu	 til	
foreldra	af	erlendum	uppruna	“Allir	með	um	nám	og	
velferð	 barna”.	 Stefnt	 er	 að	 því	 að	 ráða	 foreldri	 af	
pólskum	uppruna	til	að	vinna	að	sama	verkefni.			

									 			 				 	

1.3. STJÓRNAR-	OG	FRAMKVÆMDA				

STJÓRNARFUNDIR.	

Stjórnarfundir	 voru	 haldnir	 mánaðarlega	 á	 árinu	
2016,	 nema	 í	 júlímánuði.	 Starfsdagur	 stjórnar	 var	
haldinn	í	september.	Starfsáætlun	2016-17	og	helstu	
áherslur	 í	starfi	voru	samþykktar	á	fundi	stjórnar	3.	
október.	 Framkvæmdastjórn	 SAMFOK,	 sem	 skipa	
formaður,	varaformaður	og	framkvæmdastjóri	funda	
einu	sinni	á	milli	funda	til	að	fylgja	eftir	ákvörðunum	
stjórnar,	 eða	 eins	 og	 þurfa	 þykir.	 Enginn	
stjórnarmanna	þiggur	laun	fyrir	störf	sín.	
	

1.4. ÁHEYRNARFULLTRÚI	FORELDRA		

Birgitta	 Bára	 Hassenstein	 er	 áheyrnarfulltrúi	
grunnskólaforeldra	 í	 skóla-	 og	 frístundaráði	
Reykjavíkur.	Áheyrnarfulltrúinn	er	 skipaður	af	 stjórn		
og	skv.	lögum	SAMFOK	skal	hann	koma	úr	stjórn	eða	
framkvæmdastjórn	 SAMFOK.	 	 Birgitta	 Bára	 hefur	
verið	 hluti	 af	 fulltrúaráði	 SAMFOK	 frá	 2008,	 	 hefur	
setið	í	stjórn	SAMFOK	frá	2012,	og	var	kjörin	formaður	
SAMFOK	 2014.	 Hún	 tók	 við	 af	 Bryndísi	 Jónsdóttur	
framkvæmdastjóra	 SAMFOK	 sem	 áheyrnarfulltrúi	 í	
júní	2015.		Fundir	skóla-	og	frístundaráðs	eru	haldnir	
annan	 hvern	 miðvikudag	 frá	 11.00	 –	 15.00	 í	
Borgartúni.	Nokkrum	sinnum	á	ári	 flytur	 ráðið	 fundi	
sína	út	í	skólana	og	kynnir	sér	starfið	á	hverjum	stað,	
þá	eru	 fundirnir	aðeins	 lengri.	Á	árinu	2016	 fundaði	
ráðið	í	mars	í	Klébergsskóla	á	Kjalarnesi	og	í	desember	
í	Spennistöðinni	við	Austurbæjarskóla.		
	

 
Skóla-	og	frístundaráð	fundaði	á	Kjalarnesi	9.	mars.	

1.5. FULLTRÚARÁÐ		

Formenn	 foreldrafélaga	 grunnskóla	 í	 Reykjavík	 og	
skólaráðsfulltrúar	 foreldra	 skipa	 fulltrúaráð	
SAMFOK.	Ráðið	er	kallað	saman	a.m.k.	tvisvar	á	ári,	
einu	 sinni	 að	 hausti	 og	 svo	 aftur	 að	 vori	 yfirleitt	 í	
tengslum	 við	 aðalfund.	 Boðað	 er	 til	 auka	
fulltrúaráðsfunda	ef	þurfa	þykir.		
Fulltrúaráð	 SAMFOK	 er	 tengiliður	 SAMFOK	 við	
skólana.	Fundir	ráðsins	eru	vettvangur	foreldra	til	að	
miðla	reynslu	og	þekkingu	og	að	heyra	hvað	brennur	
á	 foreldrum.	 	 Fésbókarsíða	 fulltrúaráðs	 SAMFOK	
hefur	 auðveldað	 upplýsingaflæði	 og	 skoðanaskipti	
auk	þess	sem	þar	skapast	vettvangur	fyrir	fulltrúana	
til	að	fá	stuðning	og	hugmyndir	hver	 frá	öðrum,	án	
milligöngu	SAMFOK.	
	

  
Fulltrúaráðsfundur	SAMFOK,		haldin	í	fundarsal	á	4.	hæð.	
	

Á	árinu	2016	kom	fulltrúaráðið	þrívegis	saman.	Fyrst	
21.	 janúar	 	 ásamt	 samstarfsaðilum	 sem	 lið	 í	
undirbúningi	 verkefnisins	 “Allir	 með	 um	 nám	 og	
velferð	barna”.	Verkefnið	snýr	að	fræðslu	til	foreldra	
af	 erlendum	 uppruna,	 áhuga,	 ábyrgð	 og	 áhrifum.		
Fulltrúaráðið	hittist	í	maí	í	tengslum	við	aðalfund	sem	
haldinn	var	í	Norðlingaskóla	þar	sem	Sif	Vígþórsdóttir	
skólastjóri	 tók	 á	 móti	 hópnum,	 kynnti	 skólann,	
skólaboðunardaginn	 og	 útfærslu	 þeirra	 á	 skóla	 án	
aðgreiningar.	 Þann	 9.	 nóv.	 var	 fulltrúaráðsfundur	
SAMFOK	um	snjalltæki,	tækifæri	og	ógnanir.	Rætt	var	
um	snjalltæki	og	notkun	þeirra,	 réttindi,	 skyldur	og	
ábyrgð	foreldra	og	barna.	Guðberg	Jónsson	frá	SAFT	
og	 Elísabet	Gísladóttir	 lögfræðingur	Umboðsmanns	
barna	mættu	til	okkar.	
	

		

Hópastarf	á	fulltrúaráðsfundi	hjá	SAMFOK,	fundarsal	4.	hæð



2.	STARFSEMI	OG	REKSTUR	2016	

	

2.1.			 HÚSNÆÐI		

SAMFOK	 er	 með	 skrifstofu	 á	 Háaleitisbraut	 13,	 2.	
hæð	og	leigir	skrifstofu	af		Sjónarhóli.	SAMFOK	hefur	
aðgang	að	góðum	fundarsal	á	efstu	hæð.	Á	skrifstofu	
SAMFOK	eru	veittar	almennar	upplýsingar	og	ráðgjöf	
um	samskipta	foreldra	og	skóla,	skólagöngu,	nám	og	
velferð	barna.		

Í	 lok	árs	hófst	vinna	sem	miðar	að	því	að	 fleiri	 geti	
deilt	vinnuaðstöðunni	og	komið	verði	upp	lágmarks-
fundaraðstöðu	á	skrifstofu	SAMFOK.	Tekið	verður	til	
í	gögnum	SAMFOK,	sem	eru	allt	frá	1983	og	skilað	inn	
til	skjalasafns	Reykjavíkur,		eins	og	lög	gera	ráð	fyrir.	

Leigusalinn	Sjónarhóll	er	sjálfseignarstofnun.	Í	húsinu	
eru		m.a.	ADHD	samtökin,	Landsamtökin	þroskahjálp,	
Styrktarfélag	 lamaðra	 og	 fatlaðra,	 Umhyggja	 og	
Barnaheill.	Í	húsinu	fer	því	fram	umfangsmikil	ráðgjöf	
og	upplýsingagjöf		til	foreldra.	

	
Húsnæði	Sjónarhóls,	þar	sem	SAMFOK	leigir	aðstöðu.		

	
2.2.		 FÉLAGSAÐILD	

Félagsaðild	að	SAMFOK	er	skilgreind	í	lögum	félagsins.	
Rétt	 til	 aðildar	 eiga	 foreldrafélög	 í	 grunnskólum	
Reykjavíkur	 og	 í	 gegnum	 þau	 allir	 foreldrar	
grunnskólabarna	 í	 Reykjavík.	 Foreldrar	 eiga	 þannig	
sjálfkrafa	 aðild	 að	 SAMFOK	 í	 gegnum	 foreldrafélög	
grunnskólanna.			Ekki	er	haldin	félagaskrá,	en	skrá	yfir	
fulltrúaráð	SAMFOK	er	uppfærð	árlega.	Allir	foreldrar	
grunnskólabarna	 í	 Reykjavík	 eiga	 rétt	 á	 setu	 á	
aðalfundi	 með	 málfrelsi	 og	 tillögurétt.	 Skv.	 lögum	
félagsins	um	vægi	atkvæða	hafa	 foreldrar	 í	hverjum	
grunnskóla	 tvö	 atkvæði	 á	 aðalfundi,	 eitt	 frá	 hverju	
foreldrafélagi	og	eitt	frá	hverju	skólaráði.		

	

2.3.	 ÁRGJALD		

SAMFOK	innheimtir	ekki	félagsfjöld,	en	foreldrafélög	
greiða	svokallað	árgjald	eins	og	kveðið	er	á	um	í	lögum	
félagsins.	Árgjöldin	eru	ákveðin	á	aðalfundi	og	miðað	
við	eitt	árgjald	á	hvern	skóla.	Ekki	er	gengið	hart	á	eftir	
að	 foreldrafélögin	 greiði	 árgjöldin	 enda	 misvel	
fjármögnuð.	 Árgjöld	 SAMFOK	 nema	 sjaldnast	meira	
en	1-2	%	af	árlegum	heildartekjum	samtakanna.		

2.4.		 	STYRKIR	
SAMFOK	 sækir	 reglulega	 um	 styrki	 til	 einstakra	
verkefna	 sem	 samræmast	 tilgangi	 samtakanna	 og	
áherslum.	 Einkum	 hefur	 verið	 sótt	 um	 styrki	 til	
forvarna-	 og	 fræðsluverkefna.	 Á	 árinu	 2016	 á	
SAMFOK	þrjá	óráðstafaða	styrki,	en	allir	styrkirnir	eru	
vegna	 umræðu-	 og	 fræðsluverkefnisins	 	 Allir	 með,	
um	nám	og	velferð	barna	þar	sem	fókus	verður	settur	
á	 foreldra	 og	 fjölskyldur	 af	 erlendum	 uppruna.			
SAMFOK	 lagði	 mikla	 áherslu	 á	 það	 að	 reyna	 að	 fá	
fjármagn	 til	 verkefnisins	 frá	 hinum	 ýmsu	 sviðum	
borgarinnar,	 en	 einnig	 frá	 ríkinu.	 SAMFOK	 er	 með	
samþykktan	 400	 þús.	 kr.	 styrk	 frá	 forvarnarsjóði	
Reykjavíkurborgar	(velferðarsviði)	á	árinu	2015,	400	
þús	 kr.	 styrk	 frá	 mannrétttindaskrifstofu	 frá	 því	 í	
janúar	 2016	 og	 styrk	 upp	 á	 700	 þús.	 kr.	 úr	
þróunarsjóði	 innflytjenda	 frá	því	 í	 sept.	2015.	Mikil	
ánægja	er	með	að	tekist	hafi	að	fá	stuðning	frá	fleiri	
sviðum	borgarinnar	og	frá	ríkinu	til	þessa	verkefnis.	
Undirbúningur	 hófst	 haustið	 2015,	 	 en	 verkefnið	
kemur	 ekki	 til	 framkvæmda	 fyrr	 en	 haustið	 2017.	
Stefnt	 er	 að	 því	 að	 ráða	 foreldra	 af	 erlendum	
uppruna	 sem	 sérstaka	 verkefnastjóra	Allir	með	 um	
nám	og	velferð	barna.	Á	árinu	hlaut	SAMFOK	einnig	
200	þús	króna	styrk	frá	Reykjavíkurborg	til	að	hefja	
vinnu	við	hreyfimyndir	um	skólaráð,	foreldrafélög	og	
nemendafélög.	Þeim	styrk	hefur	verið	ráðstafað.	
	

	

	

2.5.		 SAMSTARFSSAMNINGUR		

Fræðsluyfirvöld	 í	 Reykjavík	 hafa	 frá	 stofnun	
samtakanna	 árið	 1983	 veitt	 samtökunum	 bæði	
faglegan	og	fjárhagslegan	stuðning.	 	Frá	árinu	1998	
hefur	 þessi	 stuðningur	 gert	 samtökunum	 kleift	 að	
vera	með	starfsmann	í	hlutastarfi.	Árið	2008	þegar	ný	
grunnskólalög	 voru	 samþykkt	 var	 í	 fyrsta	 sinn	
undirritaður	 langtímasamningur	 til	 þriggja	 ára.	
Núgildandi	 samstarfssamningur	 milli	 skóla-	 og	
frístundasviðs	og	SAMFOK	gildir	til	ársloka	2017,	en	
hann	var	undirritaður	í	des.	2013.		
Samningur	felur	í	sér	8	milljóna	fjárframlag	árlega	til	
að	sinna	fjölþættri	þjónustu	við	grunnskólaforeldra	í	
Reykjavík	 og	 skólasamfélögin.	 Markmið	 með	
samstarfssamningnum	 er	 að	 styrkja	 starf	
grunnskólanna	 í	 Reykjavík	 á	 jákvæðan	 hátt	 með	
öflugu	og	góðu	samstarfi	foreldra	og	skóla.		
Verkefni	 SAMFOK	 á	 grundvelli	 styrksins	 eru	
sérstaklega	 tiltekin	 í	 samstarfssamningnum.	 	Þar	er	
einnig	 kveðið	 á	 um	 verkefni	 sem	 Skóla-	 og	
frístundasvið	og	SAMFOK	eiga	í	samstarfi	um.			

	



3.	ÁRLEG	VERKEFNI			

	

3.1.	 RÁÐGJÖF	OG	UPPLÝSINGAR	

SAMFOK	 veitir	 foreldrum	 upplýsingar	 og	 ráðgjöf	 í	
gegnum	 síma,	 tölvupóst	 og	 á	 skrifstofu.	 SAMFOK	
leiðbeinir	 foreldrum	um	hlutverk	þeirra	og	ábyrgð	 í	
skólasamfélaginu	og	hvert	má	leita	varðandi	úrlausn	
einstakra	mála.	Mjög	misjafnt	 er	 hversu	mörg	mál	
koma	á	borð	SAMFOK	á	hverjum	tíma.	SAMFOK	fær	
ýmist	einfaldar	fyrirspurnir	sem	snúa	að	líðan	barna	
og	námi,	fjölda	kennslustunda	í	ákveðnum	greinum,	
hvernig	 styðja	 megi	 betur	 við	 bráðger	 börn,	 eða	
vegna	gæða	skólamáltíða.		Svo	berast	líka	þyngri	og	
erfiðari	mál	þar	sem	foreldrar	eru	komnir	 í	þrot	og	
leita	 stuðnings	 og/eða	 leiðbeiningar	 vegna	
neikvæðra	samskipta	við	skólann,	skorts	á	þjónustu	
við	börn	með	 sérþarfir	 eða	eineltis	 svo	eitthvað	 sé	
nefnt.	 	 Þetta	 eru	 viðkvæm	mál	 sem	 geta	 oft	 tekið	
mikinn	 tíma	 og	 þarfnast	 tíma	 og	 lausnamiðaðra	
nálgana.	 SAMFOK	 hefur	 hagsmuni	 barna	 ávallt	 að	
leiðarljósi	 og	 leggur	 áherslu	 á	 að	 leita	 lausna	með	
samstarfi	 allra	 aðila	 innan	 skólasamfélagsins.	
Foreldrafélög	 leita	upplýsinga	 	 vegna	 skipulagningu	
starfs	síns,	fá	ábendingar	um	fræðsluerindi	en	einnig	
vegna	samskipta	við	skólastjórnendur	svo	eitthvað	sé	
nefnd.	 Árið	 2016	 var	 töluvert	 leitað	 til	 SAMFOK	
vegna	námsmats	og	nýs	einkunnakvarða.	
	

3.2.	 ÞJÓNUSTA	VIÐ	SKÓLASAMFÉLÖGIN	

SAMFOK	 bauð	 upp	 á	 námskeið	 fyrir	 bekkjarfulltrúa,	
stjórnir	foreldrafélaga	og		skólaráðsfulltrúa	með	það	
að	 markmiði	 að	 efla,	 styðja	 og	 stuðla	 að	 góðu	
samstarfi	 foreldra	 og	 skóla	 eins	 og	 undanfarin	 ár.	
Einnig	 var	 farið	 í	 einstaka	 skóla	með	 námskeið.	 	 Þá	
stóð	SAMFOK	fyrir	fræðslu	fyrir	foreldra	og	nemendur	
í	10.	bekk	um	inntöku	í	framhaldsskóla	og	fræðslu	fyrir	
foreldra	 af	 erlendum	 uppruna	 í	 samstarfi	 við	
Móðurmál	í	einum	skóla	borgarinnar.	
Farið	 var	 í	 sérstakt	 fræðsluátak	 til	 að	 styðja	 við	
starfsemi	 foreldrafélags	 í	 einum	 stærsta	 grunnskóla	
Reykjavíkur,	 haldinn	 var	 undirbúningsfundur	 með	
stjórn	foreldrafélagsins	og	síðan	almennur	fyrirlestur	
með	þáttöku	allra	foreldra,	hópavinnu	og	umræðum.	
Í	 framhaldi	 hefur	 SAMFOK	 stutt	 sérstaklega	 við	
fulltrúa	 foreldra	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 efla	
samstarf	og	traust	milli	foreldra	og	skóla.		
	

  
Námskeið fyrir fulltrúa foreldra, hópasstarf 

3.3.					SAMRÁÐSVETTVANGUR	FORELDRA	

Fulltrúaráðsfundir	 SAMFOK	 sem	 haldnir	 eru	 að	
lágmarki	 tvisvar	 á	 ári	 er	 samráðsvettvangur	
foreldrafélaga	í	Reykjavík.	Á	þessum	fundum	fer	fram	
gagnkvæm	 miðlun	 reynslu	 og	 þekkingar,	 mikilvæg	
jafningjafræðsla.	 Í	 hópastarfi	 er	 fulltrúum	 oft	 skipt	
niður	 eftir	 hverfum	 til	 að	 efla	 tengsl	 innan	
skólahverfa.	 Á	 árinu	 2016	 er	 staðan	 sú	 	 að	
foreldrafélög	í	flestum	hverfum	eiga	í	góðu	samstarfi,	
en	við	teljum	það	megi	m.a.	þakka	áherslum	SAMFOK	
sem	 hefur	 frá	 árinu	 2010	 staðið	 fyrir	 sérstökum	
námskeiðum	 í	einstökum	hverfum	til	 að	efla	 tengsl	
milli	félaga	í	hverfinu.	SAMFOK		hefur	hvatt	félögin	til	
að	skilgreina	sameiginleg	verkefni	og	skapa	sinn	eigin	
samstarfsvettvang.		

SAMFOK	 er	 aðili	 að	 fulltrúaráði	 Heimili	 og	 skóla,	
landssamtaka	 foreldra	 sem	 býður	 upp	 á	 mikilvæg	
tækifæri	 til	 samstarfs	 við	 önnur	 svæðasamtök	
foreldra.	 	 Í	 fulltrúaráðinu	 koma	 saman	 fulltrúar		
foreldra	af	öllu	landinu	og	áheyrnarfulltrúar	foreldra	
í	 sveitastjórnum.	 SAMFOK	 átti	 meðal	 annars	 fundi	
með	SAMKÓP	og	Grunnstoðum	í	Garðabæ	í	vetur	auk	
þess	sem	framkvæmdastjóri	SAMFOK	hélt	erindi	um	
foreldrasamstarf	 á	 fundi	 foreldra	 í	 Mosfellsbæ.	
Birgitta	 Bára	 Hassenstein	 situr	 í	 fulltrúaráðinu	 fyrir	
hönd	 SAMFOK	 og	 tóku	 hún	 og	 framkvæmdastjóri	
þátt	 í	 vinnuhelgi	 ráðsins	 á	 vordögum	 2016.	
Framkvæmdastjóri	 SAMFOK	 sat	 í	 stjórn	Heimilis	 og	
skóla	á	árinu.	
	

	
Fulltrúar	SAMFOK	á	fulltrúaráðsfundi	Heimilis	og	skóla	í	mars	2016	

	

3.4.	 VINNUHÓPAR	SAMFOK	

SAMFOK	myndar	reglulega	vinnuhópa	í	samræmi	við	
langtímamarkmið	og	áherslur	stjórnar.		Á	árinu	voru	
að	 störfum	 vinnuhópar	 vegna	 myndbandagerðar,	
námsmats	 í	 grunnskólum,	 skóla	 án	aðgreiningar	og	
Allir	með,	um	nám	og	velferð	barna.	Áfram	var	unnið	
að	 málefnum	 sem	 lúta	 að	 daglegum	 rekstri	 og	
starfsemi	 foreldrafélaganna	 og	 að	 mats-	 og	
umbótaáætlun	SAMFOK.		Vinnuhópur	um	heimasíðu	
SAMFOK	hélt	áfram	störfum.	



3.5.	FJÖREGG	SAMFOK	
Fjöregg	SAMFOK	hefur	verið	veitt	þeim	sem	hefur,	að	
mati	 stjórnar	 SAMFOK,	 unnið	 frábært	 starf	 í	 þágu	
grunnskólabarna	í	Reykjavík	
Á	 aðalfundi	 SAMFOK	 þann	 9.	 maí	 s.l.	 var	 Helgu	
Margréti	 Guðmundsdóttur	 tómstunda-	 og	
félagsmálafræðingi	afhent	Fjöregg	SAMFOK.		
Helga	 Margrét	 hefur	 starfað	 lengi	 að	 málefnum	
skólaforeldra	og	nemenda,	fyrst	í	Reykjanesbæ,	síðan	
hjá	 Heimili	 og	 skóla	 og	 nú	 síðast	 í	 starfi	 sínu	 hjá	
Þjónustumiðstöð	 Laugardals	 og	 Háaleitis.	 Virkni	
borgaranna	og	lýðræði	í	skólastarfi	hefur	verið	henni	
sérstaklega	 hugleikið	 og	 hefur	 hún	 af	 ástríðu	 barist	
fyrir	réttindum	nemenda	og	foreldra	um	leið	og	hún	
hefur	hvatt	foreldra	til	dáða	og	kallað	þá	til	ábyrgðar.	
Helga	Margrét	er	hafsjór	af	fróðleik,	hún	kom	að	gerð	
grunnskólalaganna	árið	2008	og	er	líklega	sá	aðili	sem	
mesta	 og	 besta	 yfirsýn	 hefur	 um	 þróun	
foreldrasamstarfs	og	aðkomu	 foreldra	að	 skólastarfi	
hér	 á	 landi.	 SAMFOK	 hefur	 notið	 starfskrafta	 og	
leiðsagnar	Helgu	Margrétar	í	mörgum	stórum	
	
	

	
verkefnum	á	undanförnum	árum	og	vildi	með	þessu	
þakka	henni	fyrir	frábært	samstarf	og	þann	innblástur	
og	hvatningu	sem	hún	hefur	verið	í	starfi	SAMFOK.	
	

	
Birgitta	 Bára	 Hasssenstein	 formaður	 SAMFOK	 afhendir	 Helgu	
Margréti	Guðmundsdóttur		fjöregg	SAMFOK	

	

3.6.	FORELDRAR	OG	FORVARNIR	

SAMFOK	 á	 fulltrúa	 í	 SAMAN-hópnum.	 Eitt	 helsta	
markmið	 hópsins	 er	 að	 styðja	 og	 styrkja	 foreldra	 í	
uppeldishlutverkinu,	minna	á	útivistarreglur	og	18	ára	
ábyrgð	 foreldra	 á	 börnum	 sínum.	 Enn	 fremur	 að	
hvetja	foreldra	til	að	vera	á	verði	á	þeim	tímamótum	
þar	 sem	 líklegt	 er	 að	 börn	 hefji	 neyslu	 áfengis	 og	
annarra	 vímuefna.	 Fulltrúar	 hópsins	 eru	 tæplega	
tuttugu	 talsins	 frá	 opinberum	 aðilum	 og	
félagasamtökum,	sjá	www.samanhopurinn.is.		
	
Á	 námskeiðum	 SAMFOK	 fá	 foreldrar	 fræðslu	 um	
mikilvægi	þess	að	leggja	áherslu	á	að	efla	bekkjaranda	
og	 skólabrag	 í	 samstarfi	 við	 skólann	 enda	 hefur	 slík	
samvinna	ótvírætt	forvarnargildi.	Foreldraröltið	hefur	
verið	 kynnt,	 bæði	 á	 námskeiðum	 og	 á	 fundum	 í	
skólunum.		Í	öllu	starfi	SAMFOK	er	lögð	áhersla	á	að	
forvarnir	byrji	heima	og	foreldrar	séu	lykilaðilar	í	öllu	
forvarnastarfi.	 	 Hvatt	 er	 til	 eflingar	 tengslanets	
foreldra	 með	 því	 að	 halda	 reglulega	 samráðsfundi	

fyrir	 foreldra,	 innan	 bekkjardeilda,	 árgangs	 eða	
skólans	í	heild.	Það	hefur	ótvírætt	forvarnargildi	og	er	
mjög	mikilvægur	hluti	af	starfi	stjórna	foreldrafélaga	
og	bekkjarfulltrúa.		Forvarnir	koma	einnig	inn	á	borð	
hjá	 skólaráðunum	 í	 gegnum	 forvarnaráætlanir	
skólanna.		
	

       

	

	

	

	

4.		HELSTU	ÁHERSLUR	OG	VERKEFNI	SAMFOK	2016		
	 	

4.1.		NÁMSMAT	OG	EINKUNNAKERFI

SAMFOK	sendi	formönnum	foreldrafélaga	í	24	skólum	
með	 10.	 bekk	 könnun	 um	 stöðuna	 á	 innleiðingu	 og	
útfærslu	skólans	á	nýju	námsmati	aðalnámskrár.	Svör	
komu	 frá	 17	 skólum	 eða	 um	 70%	 svarhlutfall.	
Könnunin	 var	 lögð	 fyrir	 í	 desember	 2015	 og	 janúar	
2016.	 Helstu	 niðurstöður	 eru	 þær	 að	 útfærsla	 á	
námsmatinu	 lá	 ekki	 fyrir	 í	 upphafi	 skólaárs,	 haustið	
2015,	í	allflestum	skólum.		Þegar	skólaárið	var	hálfnað	
þá	höfðu	flestir	skólar	í	Reykjavík	ekki	kynnt	útfærslu	

sína	 á	 námsmatinu	 fyrir	 nemendum	 og	 foreldrum.	
Kynning	 á	 námsmatinu	 var	 afar	 takmörkuð	 og	 litlar	
upplýsingar	að	finna	á	heimasíðum	skólanna.	
	
Þann	 15.	 janúar	 SAMFOK	 2016	 sendi	 menntamála-
ráðherra	og	Menntamálastofnun	áskorun	þess	 efnis		
að	fresta	innleiðingu	nýs	námsmats	við	lok	grunnskóla	
í	vorið	2016.	SAMFOK	taldi	óásættanlegt	að	meirihluti	
nemenda,	 á	 síðasta	 ári	 sínu	 í	 grunnskóla,	 væru	ekki	



upplýstir	 um	 það	 í	 upphafi	 skólaárs,	 hvernig	 nám	
þeirra	yrði	metið	við	útskrift	úr	grunnskóla.	SAMFOK	
taldi	 það	 vera	 ótækt	 gagnvart	 nemendum	 og	
foreldrum,	 óháð	 þeirri	miklu	 vinnu	 sem	 starfsmenn	
margra	skóla	höfðu	 lagt	á	sig.	Gera	yrði	þá	kröfu	að	
kerfið	 hefði	 hagsmuni	 allra	 nemenda	 að	 leiðarljósi,	
ekki	bara	þeirra	nemenda	væru	svo	heppnir	að	vera	í	
skólum	 þar	 sem	 vel	 hafði	 verið	 að	 málum	 staðið.	
SAMFOK	ítrekaði	að	samtökin	væru	ekki	að	setja	út	á	
námsmatið	 sjálft,	 heldur	 það	 hvernig	 til	 tókst	 við	
innleiðinguna.	Skóla-	og	frístundasviði	Reykjavíkur	og	
skóla-	og	frístundaráði	var	einnig	send	áskorun	um	að	
óska	eftir	frestun.		
	

Í	 janúar	2016	fóru	upptökur	frá	fundinum	Ertu	klár?	
um	nýtt	námsmat	og	einkunnakerfi	sem	SAMFOK	stóð	
fyrir	 í	 nóvember	 árinu	 áður	 inn	 á	 heimasíðuna.	
Markmið	SAMFOK	með	 fundinum	sem	var	haldinn	 í	
Þróttaraheimilinu	 var	 að	 koma	 á	 sameiginlegum	
vettvangi	fyrir	upplýsta	umræðu	um	þetta	mikilvæga	
mál.		SAMFOK	hvatti	foreldra	og	nemendur	sem	ekki	
gátu	sótt	fundinn	til	að	horfa	á	upptökurnar	og	kynna	
sér	stöðuna	í	sínum	skólum.		

	
	

Í	 mars	 2016	 bauð	 SAMFOK	 10.	 bekkingum	 á	
höfuðborgarsvæðinu	 og	 foreldrum	 þeirra	 til	 fundar	
um	inntöku	nýnema	í	framhaldsskóla	þá		um	haustið.	
Fundurinn	var	haldinn	í	Menntaskólanum	í	Hamrahlíð	
fimmtudaginn	 31.	 mars.	 kl.	 19.30-22.00.	 Flutt	 voru	
stutt	 erindi	 og	 síðan	 var	 gefinn	 rúmur	 tími	 til	
umræðna,	 fulltrúar	 allra	 framhaldsskóla	 á	
höfuðborgarsvæðinu	 voru	 í	 pallborði.	 	 Upptökur	 af	
fundinum	 voru	 settar	 á	 heimasíðu	 SAMFOK	 ásamt	
gagnlegum	slóðum	sem	tengjast	 inntöku	nemenda	 í	
framhaldsskóla.	
	

	
Húsfyllir	í	M.H.	á	fræðslu-	og	umræðufundi	SAMFOK	um	inntöku	í	
framhaldsskóla.	
	

4.2.	 SKÓLI	ÁN	AÐGREININGAR	

Á	 árinu	 2016	 hélt	 SAMFOK	 	 áfram	 vinnu	 með	
þrýstihópi	 um	 bætta	 þjónustu	 við	 börn,	 sem	
samanstendur	 af	 fjölmörgum	 öðrum		
félagasamtökum	sem	starfa	að	málefnum	barna.		Þar	
má	nefna	Barnaheill,	ADHD-samtökin,	Kennarafélag	
Reykjavíkur,	 Félag	 skólastjórnenda	 í	 Reykjavík,	
Heimili	 og	 skóla,	 Olnbogabörn,	 Sjónarhól,	
Foreldraráð	 Hafnarfjarðar,	 Umboðsmann	 barna,	
Unicef,	 Umhyggju	 og	 Þroskahjálp.	 	 SAMFOK	 hafði	
forgöngu	um	stofnun	þessa	hóps	á	árinu	2015.		
	

	
	

Þann	23.	febrúar	2016	sendi	þrýstihópurinn	áskorun	
til	ráðherra,	alþingismanna	og	sveitarstjórnarmanna	
vegna	 nýútkominnar	 skýrslu	 ríkisendurskoðunar	 til	
Alþingis	 um	 geðheilbrigðisþjónustu	 við	 börn	 og	
unglinga.	 Í	 kjölfarið	 funduðu	 fulltrúar	 hópsins	með	
sambandi	íslenskra	sveitarfélaga.		

Í	 mars	 var	 stofnaður	 sérstakur	 framkvæmdahópur	
sem	 Sigríður	 Björk	 Einarsdóttir	 varaformaður	
SAMFOK	 leiddi	 og	 hafinn	 var	 undirbúningur	 að		
lausnaþingi	Börn	sem	passa	ekki	í	kassann.		

Lausnaþingið	 var	 liður	 í	 eftirfylgni	 útsendra	
áskoranna	í	byrjun	árs	2015	og	síðan	aftur	í	byrjun	árs	
2016	 til	 alþingis-	 og	 sveitarstjórnarmanna	 varðandi	
skort	á	þjónustu	við	börn	með	fjölþættan	vanda.	
Á	 lausnaþinginu,	 sem	 haldið	 var	 húsnæði	 Háskóla	
Íslands	 í	 Skriðu	 í	 Stakkahlíð,	 var	 kynnt	 	 nýútkomin	
skýrsla	 ríkisendurskoðunar	 um	 geðheilbrigðis-
þjónustu	 við	 börn	 og	 ungmenni,	 fjallað	 var	 um	
þjónustu	 greiningastöðvarinnar	 við	 börn,	 	 mæður	
barna	 með	 fjölþættan	 vanda	 deildu	 reynslusögum	
sínum	og	nemendur	og	kennarar	sögðu	frá	samvinnu	
í	 skóla	 án	 aðgreiningar.	 	 Ráðgjafi	 Sjónarhóls	 flutti	
erindi	 og	 	 kynnt	 var	 starfsemi	 fjölgreinadeildar	
Lækjarskóla	 í	 Hafnafirði	 undir	 heitinu	 “Einstakir	
unglingar	 –	 önnur	 nálgun”.	 	 Amanda	 Watkins	
aðstoðarforstjóri	 Evrópumiðstöðvar	 um	 nám	 án	
aðgreiningar	kynnti	úttekt	á	 framkvæmd	stefnunnar	
hér	á	land.	Í	lokin	voru	umræður	og	rýnihópar	foreldra	
vegna	úttektar	Evrópumiðstöðvarinnar.	
	

  
Lausnaþing	um	málefni	barna,	28.	apríl	2016.		



Þann	27.	september	2016	sendi	SAMFOK	frá	sér	erindi	
til	skóla-	og	frístundasviðs	um	skóla	án	aðgreiningar,	
með	 níu	 fyrirspurnum.	 SAMFOK	 hefur	 lengi	 haft	
áhyggjur	 af	 því	 að	 ákvæði	 laga	 um	 skóla	 án	
aðgreiningar	 séu	 ekki	 uppfyllt	 í	 	 grunnskólum	
borgarinnar.	 Skortur	 hafi	 verið	 sérfræðiþjónustu,	
stuðningsfólki	 og	 sérkennurum,	 forföll	 vegna	 álags	
eru	mikil	og	samtökunum	berast	reglulega	fregnir	af	
börnum	sem	ekki	eru	að	 fá	viðeigandi	þjónustu	eða	
stuðning.	 	 Þann	 15.	 október	 	 sendi	 síðan	 SAMFOK	
spurningalista	 til	 allra	 stjórnmálaflokka	 sem	 buðu	

fram	til	Alþingis	í	kosningum	þann	29.	október	2016,	
f.h.	 þrýstihópsins	 um	 bætta	 þjónustu	 við	 börn	með	
geðrænan	vanda,	 fötlun	eða	aðra	sérstöðu.	Að	mati	
hópsins	 skorti	 verulega	 á	 að	 þjónusta	 við	
ofangreindan	hóp	barna	uppfylli	mannréttindaákvæði	
og	 lagaskyldu.	Með	 þessu	móti	 vildi	 þrýstihópurinn	
vekja	 athygli	 stjórnmálaflokkanna	 á	 ábyrgð	 þeirra	 á	
málefninu	og	mikilvægi	þess	að	verulega	verði	bætt	úr	
á	 næsta	 kjörtímabili.	 Þessi	 erindi	 og	 svör	
stjórnmálaflokkana	má	nálgast	á	heimasíðu	SAMFOK.	
	

	

	

4.3.	 VÓ,	 HVAÐ	 ER	 Í	 GANGI?			

MYNDBANDAGERÐ	

Á	 árinu	 2016	 útbjó	 SAMFOK	 fræðslumyndbönd	 um	
hlutverk	og	starfsemi	skólaráða	og	nemendafélaga		í	
samvinnu	við	Umboðsmann	barna,	Heimili	og	skóla	og	
hreyfimyndagerðina	 Freyja	 Filmwork.	 Gerð	
myndbandanna	 er	 liður	 í	 eftirfylgni	 námskeiða	 sem	
SAMFOK	 hélt	 í	 hverfum	 borgarinnar	 á	 skólaárinu	
2014-15	 um	 lýðræðislega	 aðkomu	 nemenda	 og	
foreldra	að	skólahaldinu.	Námskeiðin	hétu	VÓ,	hvað	
er	í	gangi	?	Myndböndin	tvö	voru	frumsýnd	í	október	
2016	í	Breiðholtsskóla	að	viðstöddum	nemendum	úr	
unglingadeild.	 Skúli	 Helgason	 formaður	 skóla-	 og	
frístundaráðs	Reykjavíkur	og	Vigdís	Skarphéðinsdóttir	
nemandi	í	Kópavogsskóla	fluttu	ávörp.	
	
Miklar	 breytingar	 urðu	 í	 lýðræðisátt	 á	 aðkomu	
nemenda	 og	 foreldra	 að	 skólastarfinu	 með	 nýjum	
grunnskólalögum	 árið	 2008	 og	 er	 myndböndunum	
ætlað	 að	 skerpa	 á	 helstu	 atriðum.	Myndböndin	 eru	
hugsuð	fyrir	aðila	skólasamfélagsins	og	alla	aðra	sem	
koma	 að	 starfi	 og	 rekstri	 grunnskólanna.	 Um	 er	 að	
ræða	hreyfimyndir	sem	fræða	áhorfandann	um	helstu	
hlutverk	og	ábyrgð	þeirra	 sem	sitja	 í	 skólaráðum	og	
stjórnum	 nemendafélaga.	 Samstarfið	 um	 gerð	
myndbandanna	 hefur	 verið	 einkar	 gagnlegt	 og	
mikilvægt	að	fjalla	um	hagsmuni,	 réttindi	og	skyldur	
barna	og	foreldra	í	skólastarfinu	samhliða.	
	
	
	
	

	
Skjáskot		ã	Freyja	Filmwork	

	

	

	

	
	

	

	
Margrét	 María	 Sigurðardóttir,	 umboðsmaður	 barna,	 Skúli	
Helgason,	 formaður	 skóla-	 og	 frístundaráðs,	 Bryndís	 Jónsdóttir	
framkvæmdastjóri	 SAMFOK,	 Vígdís	 Skarphéðinsdóttir	 nemandi	 í	
Kópavogsskola	og	Þórey	Mjallhvít	Ómarsdóttir	á	frumsýningardegi	
í	sal	Breiðholtsskóla.		

	

	

Við	 gerð	 myndbandanna	 var	 litið	 til	 þeirra	 ákvæða	
grunnskólalaga	sem	gilda	um	nemendafélög,	laga	og	
reglugerðar	 um	 skólaráð	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	
Barnasáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna.	 Myndböndin	
eru	unnin	með	stuðningi	Reykjavíkurborgar.	Í	lok	árs	
2016	hófst	síðan	undirbúningur	og	handritsgerð	fyrir	
samskonar	myndband	um	foreldrafélög.	
	

	
	

	
Skjáskot	ã	Freyja	Filmwork	

	

	



4.4.		FÓKUS	Á		ERLENDA	FORELDRA			

SAMFOK	hlaut	styrk	í	byrjun	árs		frá	Mannréttindaráði	
Reykjavíkurborgar	 til	 að	 halda	 6	 námskeið	 fyrir	
foreldra	af	erlendum	uppruna	á	helstu	tungumálum.	
Verkefnið	 hafði	 áður	 fengið	 styrk	 frá	 Forvarnarsjóði	
og	Þróunarsjóði	innflytjendamála.		
Námskeiðin	 verða	 haldin	 í	 nánu	 samstarfi	 við	
grasrótarfélög	 innflytjenda,	 m.a.	 Móðurmál	 og	
W.O.M.E.N.	 og	 munu	 fjalla	 um	 mikilvægi	 góðs	
samstarfs	skóla	og	foreldra	um	nám	og	velferð	barna,	
ábyrgð,	áhuga	og	áhrif	foreldra.		Námskeiðunum	sem	
átti	að	halda	á	starfsárinu	2016-17	var	frestað	vegna	
mikilla	 anna	 hjá	 SAMFOK	 og	 munu	 koma	 til	
framkvæmda	á	næsta	starfsári.	
Að	 störfum	 er	 sérstakur	 undirbúnings	 og	
framkvæmdahópur	 og	 tveir	 fundir	 voru	 haldnir	 í	
byrjun	árs	2016	sem	liður	í		undirbúningi	verkefnisins	
með	 þátttöku	 helstu	 samstarfsaðila	 og	 	 baklandi	
þeirra.		
	

	
Kynningar-	og	 	umræðufundur	undirbúningshóps	“Allir	með,	um	
nám	og	velferð	barna”	þann	21.	jan.	2016	hjá	SAMFOK.	
	

Í	 janúar	 2016	 var	 haldinn	 kynningarfundur	 um	
verkefnið.	 SAMFOK,	 Móðurmál	 og	 Félag	 kvenna	 af	
erlendum	uppruna	kynntu	félögin	og	aðkomu	sína	að	
verkefninu.	 	 Stefna	 borgarinnar	 “Heimurinn	 er	 hér”	
um	 fjölmenningarlegt	 skóla-	 og	 frístundastarf	 var	
kynnt	og	Hólabrekkuskóli	fjallaði	um	samvinnu	skóla	
og	foreldra,	áskoranir	og	tækifæri	og	tveir	nemendur	
ef	 erlendum	 uppruna	 deildu	 reynslu	 sinni	 með	
fundargestum.	 	 Markmiðið	 með	 fundinum	 var	 að	
setja	 fókus	 á	 foreldrasamstarf	 og	 fjölmenningu	 og	
skapa	 vettvang	 fyrir	 samstarfsaðila	 og	 aðra	
áhugasama	um	málefnið	til	að	hittast	og	ræða	saman.	
Í	febrúar	tók	SAMFOK	þátt	í	fræðslufundi	fyrir	foreldra	
af	 erlendum	 uppruna	 í	 Breiðagerðisskóla.	 Fræðslu-
erindin	 voru	 haldin	 á	 íslensku	 og	 túlkuð	 á	 fimm	
tungumál.	Fjallað	var	um	samvinnu	heimila	og	skóla,	
hlutverk	foreldra	og	skóla,	móðurmál	og	virkt	tvítyngi.	
Að	lokum	umræður	um	sjónarhorn	og	þarfir	foreldra.		
	

	
Fundur	með	foreldrum	í	Breiðagerðisskóla,	febrúar	2016.	

	
4.5.							HEIMASÍÐA	

Ekki	tókst	að	opna	nýja	heimasíðu	á	árinu,	en		lokið	
var	vinnu	við	breytingar	á	útliti	og	uppsetningu.	Vonir	
standa	til	að	það	takist	að	endurskoða	sem	mest	af	
innihald	 síðunnar	 og	 opna	 nýja	 heimasíðu	 vorið	
2017.	
	

4.6.	 AUÐVELDUM	OKKUR	VERKIN				

Áfram	verður	unnið	að	málum	sem	lúta	að	rekstri	og	
starfsemi	SAMFOK,	svæðasamtaka	og	foreldrafélaga	
með	 það	 að	 markmiði	 að	 auðvelda	 okkur	 öllum	
verkin	og	að	nýta	tíma	og	fjármagn	sem	best.	Unnið	
var	 að	 gerð	 gátlista	 og	 viðmiða	 sem	 stutt	 geta	 við	
starfsemi	svæðasamtaka	og	foreldrafélaga.	
	
	

4.7.		 ÖNNUR	ERINDI	OG	ÁLYKTANIR			
Auk	erinda	og	 	 áskorana	 í	 tengslum	við	 	 innleiðingu	
nýs	námsmat	og	einkunnakvarða	við	lok	grunnskóla,	
skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 geðheilbrigðisþjónustu	
barna	og	ungmenna	þá	sendi	SAMFOK	frá	sér	ályktun	
vegna	alvarlegs	ástand	í	grunnskólum	þann	30.	ágúst	
og	síðan	aftur	9.	nóvember	2016.			
	

		
SAMFOK	skoraði	á	borgaryfirvöld	að	grípa	til	aðgerða	
svo	ekki	kæmi	 til	alvarlegrar	 skerðingar	á	þjónustu	 í	
grunnskólum	 og	 minnti	 á	 að	 sveitarfélögin	 á	
höfuðborgarsvæðinu	 hafi	 nýverið	 sammælst	 um	 að	
gera	 menntamál	 að	 sameiginlegu	 forgangsverkefni	
sínu	 til	 ársins	 2020	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	 skýrslunni	
„Skólar	 og	 menntun	 í	 fremstu	 röð“.	 Skorað	 var	 á	
stjórnvöld,	 ríki	 og	 sveitarfélög	 að	 sammælast	 í	 eitt	
skipti	fyrir	öll	um	að	forgangsraða	í	þágu	menntunar	
og	velferðar	barna,	og	að	stjórnvöld	 tækju	ábyrgð	á	
framkvæmd	eigin	skólastefnu,	skóla	án	aðgreiningar.	
Jafnframt	 að	 stjórnvöld	myndu	meta	 að	 verðleikum	
starfsfólk	 skólanna,	 sem	hafa	 árum	 saman	 reynt	 að	
reka	grunnskólana	við	óásættanleg	skilyrði.		
Þann	5.	desember	2016	sendi	SAMFOK		menntamála-
ráðuneytinu	erindi	 til	 þess	 að	 fá	 úr	 því	 skorið	hvers	
væri	 vænst	 af	 grunnskólum	 vorið	 2016.	 Hvort	 það	
væri	réttur	skilningur	að	um	vorið	tæki	aðalnámskráin	
að	 fullu	 gildi,	 þannig	 að	 á	 vorönn	 2017	 væri	 þess	
vænst	 að	 grunnskólarnir	 hefðu	 innleitt	 nýja	
námsmatskvarða	 í	 bókstöfum	 fyrir	 öll	 námssvið	
aðalnámskrár	fyrir	alla	árganga,	alla	nemendur.	
Erindi	og	áskoranir	má	skoða	á	heimsíðu	SAMFOK.	



5.					SAMSTARF	2016		

Samtökin	eru	gjarnan	kölluð	til	þegar	sjónarhorns	 foreldra	er	óskað	 inn	 í	umræðu	eða	vinnu	við	 tiltekin	málefni,	
einnig	 er	 reglulega	 óskað	 eftir	 því	 samtökin	 veiti	 um	 umsagnir	 um	 ýmis	 mál	 sem	 snertir	 skólagöngu	 barna.		
Reykjavíkurborg	er	stærsti	samstarfsaðili	SAMFOK.		Samtökin	taka	þannig	virkan	þátt	í	stefnumótun	borgarinnar	í	
skóla-	 og	 frístunda-	 og	 velferðarmálum	 barna.	 SAMFOK	 fær	 reglulega	 beiðnir	 um	 að	 útvega	 fulltrúa	 foreldra	
grunnskólabarna	í	starfshópa	á	vegum	Reykjavíkurborgar.		Heimili	og	skóli	leitar	einnig	til	SAMFOK	með	að	útvega	
fulltrúa	 í	 starfs-,	 vinnu-	eða	samráðshópa	á	vegum	menntamálaráðuneytisins	eða	Menntamálastofnunar.	Vinnan	
snýr	að	ýmsum	málefnum	eins	og	læsi,	líðan	barna,	samfellu	í	skólastarfi,	auglýsingum	í	skólastarfi	og	frístundastarfi,	
skilum	 milli	 skólastiga,	 samráði	 við	 foreldra	 og	 svo	 mætti	 lengi	 telja.	 Oftast	 er	 það	 framkvæmdastjóri	 eða	
stjórnarmenn	sem	taka	þetta	að	sér,	en	SAMFOK		leitar	líka	til	fulltrúaráðsins	og	hvetur	fulltrúa	foreldra	til	að	bjóða	
fram	krafta	sína.	Hér	er	samantekt	yfir	samstarfverkefni	og	aðila	sem	komu	fram	fyrir	SAMFOK.	Tekið	skal	fram	að	
ekki	er	um	tæmandi	lista	að	ræða	hvað	snertir	þátttöku	á	málþingum,	ráðstefnum	og	fundum	sem	SAMFOK	hefur	
tekið	þátt	í	á	árinu	2016. 
	

5.1.	STARFSHÓPAR	REYKJAVÍKURBORGAR	

Starfshópur	um	aukið	vægi	list-,	verk-	og	iðngreina.		
Birgitta	Bára	Hassenstein.		Hefur	fundað	fimm	
sinnum,	síðast	í	ág.	2016.	Skýrslu	starfshóps	ólokið.		
Samráð	við	foreldra		Birgitta	Bára	Hassenstein	og	
Sigríður	Björk	Einarsdóttir.	Starfshópurinn	fundaði	
sex	sinnum.	Skýrslu	skilað	til	borgarráðs,	feb.	2016.	
Ábyrg	notkun	upplýsingatækni	Bryndís	Jónsdóttir.	
Starfshópurinn	hefur	fundað	a.m.k.	10	sinnum.	
Skýrslu	starfshóps	ólokið.	
Hvatningarverðlaun	grunnskóla.		Birgitta	Bára	
Hassenstein.		Valnefnd	hittist	einu	sinni.		
Hvatningarverðlaun	frístundar.	Birgitta	Bára	
Hassenstein.	Valnefnd	hittist	einu	sinni.		
Börnin	í	borginni.	Sigríður	B.	Einarsdóttir.	Árlegur	
samráðsvettvangur,	hittist	einu	sinni	til	tvisvar	á	ári.	
Aukinn	sveigjanleiki	milli	grunn-	og	

framhaldsskóla.	Birgitta	Bára	Hassenstein.	
Starfhópurinn	fundaði	fjórum	sinnum	og	stóð	fyrir	
einum	rýnihópafundi.	Skýrslu	skilað	í	júní	2016.	
Nýliðun	og	bætt	starfsumhverfi	kennara.	Birgitta	
Bára	Hassenstein.	Fyrsti	fundur	var	8.	des.	2016.		
	

5.2.	 AÐRIR	STARFSHÓPAR					

Samanhópurinn,	 samráðsvettvangur	 um	 forvarnir.	
Bryndís	Jónsdóttir.	Hópurinn	fundar	mánaðarlega	og	
skiptir	með	sér	verkum.		
Efling	 svæðasamtaka	 foreldra.	 Birgitta	 Bára	
Hassenstein.		Á	vegum	fulltrúaráðs	Heimilis	og	skóla.		
Námsmat.	Bryndís	Jónsdóttir	sem	fulltrúi	Heimilis	og	
skóla.		Starfshópur	á	vegum	Menntamálastofnunar.		
Þrýstihópur	 um	 bætta	 þjónustu	 við	 börn.	 Sigríður	
Björk	Einarsdóttir	frá	SAMFOK	hefur	haldið	utan	um	
fundi	hópsins.	Hópurinn	fundaði	4	sinnum	árið	2016	
en	 hefur	 auk	 þess	 staðið	 fyrir	 lausnaþingi,	 sent	
spurningar	 til	 stjórnmálaflokka	o.m.fl.	Hópinn	skipa	
auk	SAMFOK	fulltrúar	fjölmargra	samtaka	sem	vinna	
að	 málefnum	 barna;	 ADHD	 samtökin,	 Barnaheill,	
Einhverfusamtökin,	 Félag	 foreldra	 leikskólabarna,	
Félag	 skólastjórnenda	 í	 Reykjavík,	 Heimili	 og	 skóli,	
Landssamtökin	 Þroskahjálp,	 Olnbogabörn,	
Sjónarhóll,	 Umboðsmaður	 barna,	 Umhyggja	 og	
UNICEF.	
	

	

5.3.		 ANNAÐ	SAMSTARF,		

ÞÁTTTAKA	Í	RÁÐSTEFNUM	OG	FUNDUM.

SAMFOK	tók	m.a.		á	móti	góðum	gestum	frá	Rúmeníu	
á	árinu,	bæði	kennurum	og	starfsfólki	og	rætt	var	um	
samstarf	 foreldra	 og	 skóla.	 Mikill	 áhugi	 var	 á	
áframhaldandi	 samskiptum	 og	 óskað	 var	 eftir	
þátttöku	SAMFOK	 í	 ráðstefnu	sumarið	2016,	en	því	
varð	 ekki	 við	 komið	 að	 þessu	 sinni.	 	 Auk	 þeirra	
verkefna	og	viðburða	sem	áður	hefur	verið	talið	upp	
í	 skýrslunni	 hefur	 SAMFOK	 tekið	 þátt	 í	 eftirtöldum	
verkefnum	og	viðburðum:		

Skóla-	 og	 frístundaráð	 Reykjavíkurborgar.	 Gerð	
handbókar	fyrir	skólaráð.	Verkefni	í	vinnslu.	
Skóla-	 og	 frístundaráð	 Reykjavíkurborgar.	 Gerð	
viðmiða	fyrir	skólaráð.	Verkefni	í	vinnslu.	
Skóla-	 og	 frístundasvið.	 Fundur	 með	
hagsmunaaðilum	 um	 stefnumótun	 varðandi	
frístundaþjónustu	í	Reykjavík.	
Bandalag	 Kvenna	 í	 Reykjavík.	 Þátttaka	 í	 málþingi	
“Börn	og	nútímasamfélag”,	mars	2016.	

Fulltrúaráðsþing	Heimilis	og	skóla	á	Selfossi.	
Landssamráðsfundur	gegn	ofbeldi	

Skólaþing	Sambands	íslenskra	Sveitarfélaga.	
Öskudagsráðstefna	grunnskólakennara.	
Höfuð	í	bleyti,	uppskeruhátíð	frístundastarfsfólks.	
Skólaþróun.	Málörvun,	 læsi	 og	 fjöltyngi.	 Ráðstefna	
um	farsælt	skóla-	og	frístundastarf	með	fjölbreyttum	
barna	og	nemendahópum,	apríl	2016.	
Málþing	Sjónarhóls	

NOKO	ráðstefna	í	október	2016,	foreldrasamtök	
Nordisk	Kommité,	samstarf	skóla	og	heimila	með	
áherslu	á	foreldra	af	erlendum	uppruna.		
Menntakvika,	okt.	2016	
Foreldradagur	 Heimilis	 og	 skóla	 í	 Reykjavík,	 nóv.	
2016	
Vinnustofa	 S.S.H.	 fjölmenning	 og	 grunnskólastarf,	
nóv.	2016.	
	
	



5.4.		 SAMSTARFSAÐILAR	2016		

Foreldrafélög	grunnskólanna	og	skólaráðsfulltrúar	
Heimili	og	skóli,	landssamtök	foreldra	
Móðurmál,	félag	tvítyngdra	barna	
Félag	kvenna	af	erlendum	uppruna	
Umboðsmaður	Barna	
Hreyfimyndagerðin	Freyja	Filmwork	
	
	

	
Halldór	Árni	Sveinsson,	netsamfelag.is	
Sjónarhóll	og	félagasamtökin	í	húseigninni		
F.F.L.R.,	félag	foreldra	leikskólabarna	í	Reykjavík	
Skólastjórnendur	í	Reykjavík	
Menntamálastofnun	
Reykjavíkurborg	
	
	

	

	 								 								 						 	

								 								 								  

	

													 																 											 						 							 				 	 	 	 	 	 	 	 	 																									F.F.L.R. 

	

											 									 	
	

															

	

6.			 ÁHEYRNARFULLTRÚI	FORELDRA	GRUNNSKÓLABARNA		

	

6.1.		 Hlutverk		áheyrnarfulltrúa	

Lögbundin	 foreldrafélög	 og	 svæðasamtök	 foreldra	 í	
stærri	 sveitarfélögum	 um	 allt	 land	 tryggja	 að	
réttkjörinn	 áheyrnarfulltrúi	 foreldra	 sitji	 í	
skólanefndum	 sveitarfélaganna.	 	 Áheyrnarfulltrúi	
foreldra	grunnskólabarna	í	Reykjavík	kemur	úr	stjórn	
SAMFOK	 eða	 framkvæmdastjórn.	 Það	 gert	 til	 að	
tryggja	 góð	 tengsl	 áheyrnarfulltrúans	 við	
svæðasamtökin	 og	 fulltrúa	 foreldra	 í	 borginni.	
Áheyrnarfulltrúi	foreldra	í	Reykjavík	hefur	í	starfi	sínu	
að	leiðarljósi	erindisbréf	sem	samþykkt	hefur	verið	á	
aðalfundi	 SAMFOK	 og	 er	 aðgengilegt	 að	 heimasíðu	
SAMFOK.	 	 Þá	 er	 stuðst	 við	 afstöðu	 fulltrúaráðs	 í	
ýmsum	málum	og	niðurstöður	kannana	á	viðhorfum	
foreldra	til	skólastarfsins	í	Reykjavík.		
	

	

6.2.	Málfrelsi	og	tillöguréttur,	opinber	gögn.	
Áheyrnarfulltrúi	 hefur	 málfrelsi	 og	 tillögurétt,	 hann	
getur	 því	 tekið	 þátt	 í	 umræðum	 skóla-	 og	
frístundaráðs,	 lagt	 fram	 tillögur,	 fyrirspurnir	 og	
bókanir	en	hefur	ekki	atkvæðisrétt	á	fundum	ráðsins.	
Áheyrnarfulltrúinn	getur	óskað	eftir	því	að	mál	verði	
sett	 á	 dagskrá	 í	 samráði	 við	 formann	 ráðsins.	
Trúnaður	ríkir	um	umræður	ráðsins,	en	öll	gögn	sem	
lögð	eru	fram	á	fundum	skv.	fundargerð	eru	opinber	
gögn.	 Áheyrnarfulltrúi	 leitast	 við	 að	 veita	 skóla-	 og	
frístundaráði	aðhald	og	koma	sjónarmiðum	foreldra	á	
framfæri	en	 jafnframt	að	hrósa	 fyrir	það	sem	vel	er	
gert.			Á	heimasíðu	SAMFOK	má	nálgast	samantekt	yfir	
bókanir,	 tillögur	og	 fyrirspurnir	 sem	áheyrnarfulltrúi	
hefur	lagt	fram	á	árinu	2016.	Í	sumum	tilvikum	hefur		
afgreiðsla	 málsins,	 svör	 eða	 bókanir	 sviðsins	 eða	
ráðsins	til	áheyrnarfulltrúa	einnig	verið	færðar	inn.



MINNINGARORÐ		
 

    
 
 

LOKAORÐ																																																					Birgitta	Bára	Hassenstein,	formaður	SAMFOK		 	

Einu	sinni	var	þetta	einfalt,	skólinn	sá	um	menntun	nemenda	og	foreldrar	um	uppeldið.	Í	dag	eru	börn	hins	vegar	sex	
til	níu	stundir	í	skólanum,	þannig	að	það	er	ljóst	að	foreldrar	ala	ekki	lengur	upp	börnin	sín	ein,	heldur	með	stuðningi	
skólanna.		Nám	og	velferð	barna	er	þannig	sameiginlegt	verkefni,	samstarf	heimilis	og	skóla.			

Litið	 er	 á	 skólann	 sem	 samfélag	 þar	 sem	 allir	 hafa	 skilgreint	 hlutverk,	 ábyrgð	 og	 skyldur,	 sem	 fjallað	 er	 um	 í	
aðalnámskrá	og	sérstakri	reglugerð.	Sem	dæmi	þá	eiga	foreldrar	eiga	að	hafa	samráð	við	skólann,	fylgjast	með	og	
styðja	við	skólagöngu	barna	sinna.	Stuðla	að	því	að	börnin	mæti	úthvíld	og	fylgi	skólareglum.	Nemendur	eiga	svo	að	
taka	ábyrgð	á	eigin	námi,	framkomu	og	samskiptum,	allt	í	takt	við	aldur	þeirra	og	þroska.		

Í	aðalnámskrá	er	einnig	 fjallað	um	að	börn	 læri	 til	 lýðræðis.	Að	skólinn	geri	 ráð	 fyrir	virku	samstarfi	við	heimilin,	
æskulýðs-	og	 íþróttastarf	 í	hverfinu	og	grenndarsamfélagið.	Lýðræðislegir	skólar	geti	þannig	tekið	þátt	 í	að	skapa	
samábyrgt	og	sjálfbært	samfélag.	Í	skólum	eiga	að	vera	starfandi	foreldrafélög	og	nemendafélög,	félögin	eiga	að	velja	
sína	fulltrúa	í	skólaráð	sem	er	samráðsvettvangur	um	skólastarfið.		Þannig	hefur	öll	umræða	og	ákvarðanataka	ekki	
bara	færst	nær	foreldrum,	heldur	einnig	nemendum.			

Reykjavík,	í	krafti	stærðar	sinnar	og	umfangsmikilllar	stjórnsýslu,	er	oft	eins	og	ríki	í	ríkinu.		Borgarar	eru	hvattir	til	
virkrar	þátttöku	í	sínu	hverfi,	að	láta	sig	nærumhverfi	sitt	varða.	Foreldrar	og	nemendur	kallaðir	til	umræðu	og	að	
ákvarðanatökunni	um	skólastarfið.	Það	er	einnig	brýnt	að	greiða	aðkomu	almennings	að	ákvarðanatökunni	með	því	
að	einfalda	stjórnkerfið,	gera	það	gegnsærra	og	aðgengilegra,	ekki	bara	í	gegnum	Betri	Reykjavík	eða	Betri	Hverfi.	
Þetta	virðist	hafa	gengið	hægar	í	Reykjavík	en	í	sumum	nágrannasveitarfélögum,	en	stendur	vonandi	til	bóta.	Við	
skipulagningu	stjórnsýslunnar	og	þegar	ráðist	er	í	meirihátta	breytingar	er	gert	ráð	fyrir	aðkomu	íbúa,	foreldra	og	
nemenda	í		ákvarðanatökunni,	samráði	við	þá	sem	málið	varðar.	Þetta	kallar	á	ný	vinnubrögð	sem	getur	verið	mikil	
áskorun	í	svona	stóru	sveitarfélagi	eins	og	Reykjavík.			
Undanfarið	hefur	það	ítrekað	birst	okkur	hversu	illa	hefur	tekist	til	við	að	innleiða	breytingar	á	menntastefnu.	Má	
þar	nefna	aðalnámskrá	grunnskóla	og	síðan	skóla	án	aðgreiningar	–	menntun	fyrir	alla.	Það	er	alvarlegt	þegar	mikið	
misræmi	er	á	milli	þess	sem	lög	landsins	kveða	á	um,	yfirlýstrar	stefna	stjórnvalda	hverju	sinni	og	orðræðunnar,	og	
síðan	þess	hvernig	hlutirnir	birtast	foreldrum	og	nemendum.	Það	kallar	fram	vantraust	og	óöryggi.	Það	er	slæmt	í	
skólasamfélagi	 þar	 sem	 allir	 þurfa	 að	 vera	 í	 sama	 liði.	 Velferð	 og	 nám	 nemenda	 byggir	 á	 góðri	 samvinnu	 og	
sameiginlegum	skilningi	á	hlutverki	hvers	og	eins.		

Nú	kann	að	vera	að	gildandi	aðalnámskrá	og	hugmyndafræðin	um	skóla	án	aðgreiningar,		menntun	fyrir	alla	sé	svona	
slæmur	 pappír	 og	 þess	 vegna	 gangi	 þetta	 illa	 hjá	 okkur.	 En	 það	 virðist	 samt	 vera	 svo	 að	 andi	 aðalnámskrár	 og	
hugmyndafræðin	falli	flestum	í	geð.		En	það	er	kallað	eftir	því	að	ríkið	taki	ábyrgð	á	eigin	menntastefnu	og	bæti	úr	
skorti	á	umræðu,	faglegri	forystu	og	leiðsögn.		

Nýlega	hefur	Reykjavíkurborg	hafið	mótun	nýrrar	menntastefnu	til	ársins	2030,	en	sveitarfélögin	eiga	að	móta	eigin	
stefnu	í	skólamálum.	Gert	er	ráð	fyrir	að	vinnunni	ljúki	í	haust	og	stefnan	verði	samþykkt	í	borgarráði	fyrir	lok	árs	
2017.	 Útgangspunkturinn	 verður	 barnið	 sjálft	 og	 verður	 menntastefnan	 mótuð	 í	 víðtæku	 samráði	 allra	 í	
skólasamfélaginu.	Markmiðið	er	að	ná	breiðri	samstöðu	um	mikilvægustu		markmiðin	til	lengri	og	skemmri	tíma	og	
brýnustu	aðgerðir	í	menntamálum,	með	áherslu	á	hag	barna	og	ungmenna.		
SAMFOK	hvetur	foreldra	og	nemendur	til	að	taka	virkan	þátt	í	þessari	mótun	menntastefnunnar,	en	almenningi	mun	
gefast	tækifæri	til	þátttöku	bæði	í	gegnum	Betri	Reykjavík	og	á	hverfafundum	sem	verða	haldnir	í	haust.			Að	þessu	
sögðu	vil	ég	nota	tækifærið	til	að	óska	eftir	minni	pólítík	og	færri	illa	kynntum	og	ígrunduðum	ákvörðunum	sem	oft	
virðast	 koma	 öllum	 aðilum	 skólasamfélagsins	 í	 opna	 skjöldu.	 Við	 köllum	 eftir	 faglegri	 forystu	 og	 leiðsögn	 og	
sjálfstæðari	skólum	sem	geta	mótað	sín	sérkenni	og	stefnu	sína	og	í	takt	við	þarfir	og	samsetningu	hvers	hverfis.		

	

Marín	Rós	Tumadóttir,	stjórnarkona	í	SAMFOK,	lést	mánudaginn	28.	mars	2016.		Við	í	stjórn	
SAMFOK	kynntumst	Marín	fyrst	sem	formanni	foreldrafélagsins	 í	Vogaskóla	þar	sem	hún	
starfaði	að	málefnum	foreldra	og	nemenda	af	miklum	myndarskap.	Marín	Rós	var	kjörin	 í	
stjórn	SAMFOK	á	aðalfundi	samtakanna	vorið	2015	og	fengum	við	þar	góðan	liðsmann	sem	
hefur	verið	sárt	saknað.	Nú	er	ár	liðið	frá	andláti	hennar.	Hugur	okkar	er	hjá	sonum	hennar,	
foreldrum,	 systkinum	 og	 öðrum	 aðstandendum	 sem	 við	 vottum	 einlæga	 samúð	 okkar.	
Blessuð	sé	minning	Marínar	Rósar.	



Lög	SAMFOK,	samtaka	foreldra	grunnskólabarna	í	Reykjavík.		

	

1.	gr.		Heiti	félagsins	og	varnarþing	

Félagið	heitir	SAMFOK,	samtök	foreldra	grunnskólabarna	í	
Reykjavík.	Heimili	þess	og	varnarþing	er	í	Reykjavík.	
	

2.	gr.	Tilgangur	

Tilgangur	samtakanna	er:	
a)		að	standa	vörð	um	réttindi	barna	til	menntunar	og	þroska.	
b)		að	beita	sér	fyrir	auknum	áhrifum	foreldra	á	skólastarf.	
c)		að	vera	sameiginlegur	málsvari	foreldra	gagnvart	stjórnvöldum.	
d)		að	efla	samstarf	aðildarfélaganna	og	annast	sameiginleg	
verkefni.	

Unnið	skal	að	tilgangi	samtakanna	meðal	annars	með	því:	
a)		að	fylgjast	með	framkvæmd	grunnskólalaga	og	aðalnámskrár	
og	beita	sér	sér	fyrir	umbótum	í	skólastarfi.	
b)		að	afla	reglulega	upplýsinga	um	starf	foreldrafélaga	og	fulltrúa	
foreldra	í	skólaráði		og	miðla	þeim.	
c)		að	stuðla	að	opinberri	umræðu	um	skóla-	og	uppeldismál,	m.a.	
með	ársþingum,	félagafundum,	málþingum,	ráðstefnum,	
greinaskrifum	og	myndun	starfshópa.	
d)		að	starfa	með	öðrum	samtökum	og	félögum	sem	sinna	
málefnum	barna	og	foreldra.	

	

3.	gr.	Félagsaðilar	og	félagsgjöld	

Rétt	 til	 aðildar	 að	 SAMFOK	 eiga	 foreldrafélög	 í	 grunnskólum	
Reykjavíkur	 og	 í	 gegnum	 þau	 allir	 foreldrar	 grunnskólabarna	 í	
Reykjavík.	 	 Foreldrafélögin	 greiða	 árgjald	 sem	 ákveðið	 er	 á	
aðalfundi	og	er	miðað	við	eitt	árgjald	á	hvern	skóla.		

	

4.	gr.	Fulltrúaráð	

Fundur	 skal	 haldinn	 samkvæmt	 ákvörðun	 stjórnar	 eða	 að	 kröfu	
tíunda	 hluta	 fulltrúaráðsmanna.	 Formenn	 foreldrafélaga	
grunnskóla	 Reykjavíkur	 og	 fulltrúar	 foreldra	 í	 skólaráði	 skipa	
fulltrúaráð	SAMFOK.	Þeim	er	heimilt	að	senda	varamann	úr	stjórn	
foreldrafélags	eða	skólaráði	í	sinn	stað.		Fulltrúaráðið	kemur	saman	
a.m.k.	 tvisvar	 á	 ári	 og	oftar	ef	þurfa	þykir.	 Fulltrúaráðsfundur	að	
vori	er	jafnframt	aðalfundur	SAMFOK.	

Hver	 fulltrúaráðsmaður	 á	 rétt	 á	 að	 fá	 ákveðið	 mál	 tekið	 til	
meðferðar	á	fulltrúaráðsfundi	ef	hann	gerir	skriflega	kröfu	um	það	
til	 stjórnar	 a.m.k.	 fjórum	 dögum	 fyrir	 boðaðan	 fulltrúaráðsfund.	
Meirihluti	 greiddra	 atkvæða	 ræður	 úrslitum	 mála	 á	
fulltrúaráðsfundum	nema	annað	sé	ákveðið	í	samþykktum	þessum.	

	
5.	gr.	Aðalfundur	SAMFOK	

Aðalfundur	SAMFOK	skal	haldinn	fyrir	1.	júní	ár	hvert.	Til	
aðalfundar	skal	stjórnin	boða	með	sannanlegum	hætti	með	
minnst	8	daga	fyrirvara.	Aðalfundur	er	löglegur	ef	löglega	er	til	
hans	boðað.		Á	dagskrá	aðalfundar	skal	m.a.	vera:	

1.		Skýrsla	stjórnar.	
2.		Skýrsla	áheyrnarfulltrúa	foreldra	í	Skóla-	og	frístundaráði	
Reykjavíkur.	
3.		Skýrslur	nefnda.	
4.		Reikningar	lagðir	fram.	
5.		Árgjald	ákveðið.	
6.		Lagabreytingar.	
7.		Kosning	formanns	og		annarra	stjórnarmanna.	
8.		Kosning	skoðunarmanna	reikninga.	
9.		Önnur	mál.	
Allir	 foreldrar	 grunnskólabarna	 í	 Reykjavík	 eiga	 rétt	 á	 setu	 á	
aðalfundi	með	málfrelsi	 og	 tillögurétti.	 Vægi	 atkvæða	 er	 eitt	 frá	
hverju	 foreldrafélagi	 og	 eitt	 frá	 hverju	 skólaráði.	 Einfaldur	
meirihluti	ræður	úrslitum	mála,	sbr.	þó	8.	grein.		

	

6.	gr.	Stjórn		

Stjórn	 SAMFOKs	 skal	 skipuð	 fimm	 foreldrum	 grunnskólabarna	 í	
Reykjavík.	 Stjórnarmenn	 skulu	 kosnir	 til	 tveggja	 ára	 í	 senn,	 tveir	
stjórnarmenn	 annað	 árið	 og	 tveir	 hitt.	 Að	 auki	 skal	 kjósa	 tvo	
varamenn	til	eins	árs	í	senn.	Formaður	er	kosinn	á	aðalfundi	en	að	
öðru	 leyti	 skiptir	 stjórn	 með	 sér	 verkum	 og	 velur	 a.m.k.	
varaformann	 og	 gjaldkera.	 	 Kjörtímabil	 er	 tvö	 ár.	 Hver	
stjórnarmaður	 getur	 að	 hámarki	 setið	 tvö	 kjörtímabil	 samfleytt	 í	
stjórninni.	Hver	formaður	getur	að	hámarki	starfað	tvö	kjörtímabil	
samfleytt.		

Stjórn	 félagsins	 getur	 ráðið	 framkvæmdastjóra	 til	 að	 sinna	
daglegum	 rekstri	 félagsins	 í	 umboði	 stjórnar.	 Stjórnin	 skal	 gera	
skriflegan	ráðningarsamning	við	hann	þar	sem	m.a.	er	kveðið	á	um	
ábyrgð,	 helstu	 verkefni	 og	 starfsskyldur	 og	 umboð	 hans	 til	
meðferðar	 á	 málefnum	 SAMFOK	 í	 nafni	 stjórnarinnar.	 Samþykki	
stjórnarfundar	 þarf	 fyrir	 öllum	 meiriháttar	 skuldbindingum	 og	
eignabreytingum.	

Stjórn	félagsins	tekur	nánari	ákvarðanir	um	starfsemi	félagsins	og	
ber	ábyrgð	á	fjárreiðum	þess.	Ef	framkvæmdastjóri	er	ráðinn	skal	
hann	sjá	til	þess	að	bókhald	félagsins	sé	fært	í	samræmi	við	lög	og	
venjur	og	að	meðferð	eigna	félagsins	sé	með	tryggilegum	hætti.	

Stjórn	 félagsins	skuldbindur	 félagið	gagnvart	öðrum	aðilum	og	er	
undirskrift	 formanns	 nægileg	 til	 þess.	 Ef	 framkvæmdastjóri	 er	
ráðinn	 getur	 hann	 komið	 fram	 út	 á	 við	 fyrir	 hönd	 félagsins	 og	
skuldbundið	það	í	málum	sem	eru	innan	verksviðs	hans	samkvæmt	
2.	mgr.	þessarar	greinar.	

Stjórnarfundur	er	ályktunarfær	ef	meirihluti	stjórnarmanna	sækja	
fund.	 Afl	 atkvæða	 ræður	 úrslitum	 á	 stjórnarfundum.	 Nú	 eru	
atkvæði	 jöfn	 og	 ræður	 þá	 atkvæði	 formanns	 (varaformanns)	
úrslitum.	Gerðir	stjórnarinnar	skulu	bókfærðar.		

	

7.	gr.	Fulltrúi	foreldra	í	skóla-	og	frístundaráði	Reykjavíkur	

Stjórn	 SAMFOK	 skipar	 fulltrúa	 foreldra	 til	 setu	 í	 Skóla-	 og	
frístundaráði	 Reykjavíkur	 til	 tveggja	 ára	 í	 senn	 og	 einn	 til	 vara.	
Fulltrúinn	skal	koma	úr	hópi	stjórnarmanna	eða	framkvæmdastjórn	
félagsins.	Fulltrúi	foreldra	starfar	eftir	erindisbréfi	sem	samþykkt	er	
á	aðalfundi.	

	

8.	gr.	Nefndir	og	starfshópar	

Aðalfundur,	 fulltrúaráð	 og	 stjórn	 geta	 skipað	 nefndir	 eða	
starfshópa	 til	 að	 vinna	að	undirbúningi	og	 framkvæmd	 tiltekinna	
verkefna	eða	öðrum	sérstökum	málum	sem	upp	kunna	að	koma.	

	

9.	gr.	Reikningar	félagsins	og	reikningsár	

Reikningar	 skulu	 áritaðir	 af	 skoðunarmönnum	 samtakanna.	
Reikningsár	félagsins	er	frá	1.	janúar	til	31.	desember.	

	

10.	gr.	Breytingar	á	samþykktum	og	félagsslit	

Lögum	þessum	verður	aðeins	breytt	á	aðalfundi	með	samþykki	2/3	
atkvæðisbærra	fundarmanna,	enda	hafi	tillögur	um	lagabreytingar	
verið	 kynntar	 í	 fundarboði.	 Breytingatillögur	 skulu	 berast	 stjórn	
SAMFOK	a.m.k.	þremur	vikum	fyrir	aðalfund.		

Ákvörðun	um	 slit	 félagsins	 verður	einungis	 tekin	 á	 aðalfundi	 eða	
auka	aðalfundi	og	þarf	samþykki	tveggja	þriðju	hluta	fundarmanna.	
Sé	ákveðið	að	slíta	félaginu	skal	jafnframt	tekin	ákvörðun	um	hvert	
eignir	félagsins	renna,	ef	einhverjar	verða.		

	

Samþykkt	á	aðalfundi	SAMFOK	þann	9.	maí	2016



	


