
 

Aðalfundur SAM-
FOK var haldinn 
að Suðurlands-
braut 24,  22. 
mars 2012 

Stjórn SAMFOK 
2012-2013 sem 
kjörin var á fundi-
num, er þannig 
skipuð: 

Margrét Valgerður Helgadóttir, formaður 
(Ölduselsskóla), Þorsteinn Ingi Víglundsson, 
varaformaður, (Fossvogsskóla), Andres Zoran 
Ivanovic (Háteigsskóla), Haraldur Örn Diego 
(Háaleitisskóla), Sigrún Theodórsdóttir 
(Laugarnesskóla), Svali  Björgvinsson 
(Háaleitisskóla). Varamenn eru Birgitta Bára 
Hassenstein (Austurbæjarskóla) og Ævar 
Karlsson (Breiðholtsskóla) 

Stjórnarfundir eru haldnir einu sinni til tvisvar í 
mánuði að júlímánuði undanteknum. 

Á fundinum var Bryndís Jónsdóttir, framkvæm-
dastjóri SAMFOK kosin áheyrnarfulltrúi forel-
dra í menntaráð Reykjavíkur og Margrét Val-
gerður Helgadóttir, formaður SAMFOK, vara-

fulltrúi.  

Skoðunarmenn reikninga voru endurkjörnir 
Jón Hólmgeir Steingrímsson og Sigurlaug 
Hauksdóttir. 

  

Fjárhagsár SAMFOK miðast við almanaksárið 
enda miðast samstarfssamningur sam-
takanna við Reykjavíkurborg við það tímabil.  
Ársskýrsla þessi nær hins vegar yfir tímabilið 
milli aðalfunda. Ákveðið var að næsti aðal-
fundur yrði í maí 2014. 

  

 

 

Námskeið, fyrirlestrar og fundir á vegum SAMFOK 

Á starfsárinu voru haldin 
nokkur námskeið fyri r 
bekkjarfulltrúa í nokkrum 
skólum, meðal annars 
A u s t u r b æ j a r s k ó l a , 
Foldaskóla, Rimaskóla og 
Vogaskóla. 

SAMFOK fékk styrk frá skóla
– og frístundaráði 
Reykjavíkur og Pokasjóði  á 
árinu 2011 til að standa fyrir 
fundaröðinni Foreldrar gegn 
einelti. Vanda 
Sigurgeirsdóttir, lektor við 
menntavísindasvið Háskóla 
Íslands vann með SAMFOK 
að verkefninu og var farið í 
tólf skóla á vorönn 2012. 

 

Á starfsárinu var unnið að 
undirbúningi fundaraðar um 
heilbrigða kynhegðun og 
samræður foreldra og 
unglinga um kynlíf og var 
skólum boðið að panta 
fræðslu á vorönn 2013. 
SAMFOK fékk styrki frá 
Velferðarsjóði Reykjavíkur og 
Lýðheilsusjóði sem notaðir 
voru til að styrkja 
foreldrafélög til að halda 
þessa fræðslu. Sigurlaug 
Hauksdóttir félagsráðgjafi, 
Guðbjörg Edda 
Hermannsdóttir félagsráðgjafi 
og Dagbjört Ásbjörnsdóttir 
sem er með meistaragráðu í 
kynja– og kynlífsfræðum sáu 
um fræðsluna og voru 9 

foreldrafélög styrkt til að 
halda fræðsluna að þessu 
sinni. Fyrirhugað er að sækja 
um fleiri styrki til að halda 
áfram með þetta góða 
verkefni enda hefur það 
mælst afar vel fyrir hjá 
foreldrum. 

 

Aðalfundur og stjórn 2012—2013 

Öll námskeið á vegum SAMFOK 
eru auglýst á www.samfok.is 

Námskeið fyrir 
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 Stjórnir foreldrafélaga 

 Bekkjarfulltrúa 

 Kennara og annað starfsfólk 
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Undir sömu formerkjum var 
haldinn annar hverfisfundur í 
Breiðholti. Þátttaka á báðum 
fundum var afar góð og 
bindum við vonir við að þeir 
verði upphafið að meira 
samstarfi innan þessara 
hverfa í framtíðinni. Fleiri 
hverfafundir eru fyrirhugaðir á 
næsta skólaári. 

Formenn foreldrafélaga í 
grunnskólum Reykjavíkur sitja 
sjálfkrafa í fulltrúaráði  
SAMFOK. Fulltrúaráðsfundur 
vorannar var haldinn sama 
dag og aðalfundur 
samtakanna fór fram. Mæltist 
þetta vel fyrir og mættu yfir 
tuttugu formenn á 
fulltrúaráðsfundinn, þáðu 
veitingar og sátu síðan 
aðalfund samtakanna.  

Á haustönn var ákveðið að 
breyta til og halda hverfafundi 
í stað hefðbundins 
fulltrúaráðsfundar. Helga 
Margrét Guðmundsdóttir 
tómstunda– og 
félagsmálafræðingur var okkur 
til halds og trausts við að 
undirbúa fundina og standa 
fyrir fræðslunni.  

Til hverfafundanna skyldi 
bjóða meðal annars stjórnum 
foreldrafélaga í grunnskólum 
hverfisins, fulltrúum foreldra í 
skólaráðum og eftir atvikum 
fulltrúum þjónustumiðstöðva 
og hverfisráða.   

Fyrsti hverfafundurinn var 
haldinn í nóvember fyrir 
foreldra í Laugardal, Háaleiti 
og Bústöðum.  Áhersla var 
lögð á að kynna lýðræði í 
skólastarfi, ný menntalög og 
aðalnámskrá grunnskóla. 
Einnig var farið yfir 
uppbyggingu foreldrastarfs í 
skólum, nauðsyn þess að 
fulltrúar foreldra í 
skólaráðum hafi tengsl við 
bakland sitt og aðkomu 
foreldra að stjórnkerfi  
borgarinnar í gegnum  
áheyrnarfulltrúa foreldra í 
skóla– og frístundaráði. 
Hvatt var til virkrar þátttöku í 
skólastarfinu og lýst 
ávinningi af samstarfi heimila 
og skóla.  

Foreldrar voru fengnir til að 
lýsa sérstöðu sinna skóla og 
í hópvinnu voru þeir beðnir 
um að viðra hugmyndir sínar 
um þær áherslur sem þeir 
vilja sjá í foreldrastarfi og 
hugmyndir um aukið 
samstarf innan hverfis. 

Fulltrúaráð 

Nefndarstörf og annað samstarf 
Forvarnir: 

SAMAN-hópurinn—Bryndís 
Jónsdóttir. 

Greinaskrif: 

”Skólaforeldrar í 
aðalhlutverki”. Margrét 
Valgerður Helgadóttir. Grein í 
Fréttablaðinu  

“Fær barnið þitt hollan og 
góðan skólamat?” Bryndís 
Jónsdóttir og Rósa 
Steingrímsdóttir. Grein í 
Fréttablaðinu. 

“Tölum saman.”  Margrét 
Valgerður Helgadóttir og 
Bryndís Jónsdóttir. Grein í 
Fréttablaðinu. 

Einnig voru sendar út 
fréttatilkynningar á fjölmiðla 
við hin ýmsu tækifæri. 

SAMFOK hefur gefið út 
bæklinginn Stoðir í skólastarfi 
í samvinnu við Menntasvið 
Reykjavíkur en í honum er að 
finna hagnýtar upplýsingar  
um foreldrastarf í skólum. 

Bæklingurinn var gefinn út á 
rafrænu formi að þessu sinni. 

SAMFOK er aðili að 
fulltrúaráði Heimilis og skóla. 
Það býður upp á tækifæri til 
samstarfs og samvinnu við 
foreldrasamtök víðs vegar 
um landið.Framkvæmdastjóri 
sótti fulltrúaráðsfund Heimilis 
og skóla  á vor– og 
haustönn. 

 

Að beiðni Skóla– og 
frístundaráðs var Hrönn 
Pétursdóttir, ráðgjafi, fengin 
til að skoða kosti og galla 
sameiningar við samtök 
leikskólaforeldra. Rýni þessi 
var gagnleg og leiddi í ljós 
samstarfsfleti sem vert er að 
skoða nánar.  Stjórn 
SAMFOK telur rök með 
sameiningu þó ekki vega svo 
þungt að stefna beri að 
sameiningu að svo stöddu.  

 

 

 

Stjórn SAMFOK tilnefnir á 

hverju ári fullltrúa í hina ýmsi 

starfshópa. Helstu vinnuhópar 

og nefndir sem SAMFOK átti 

fulltrúa í á starfsárinu: 

Áheyrnarfulltrúi í skóla– og 

frístundaráði –Bryndís 

Jónsdóttir  

Varamaður áheyrnarfulltrúa í 

skóla– og frístundaráði —

Margrét Valgerður Helgadóttir 

Starfshópar: 

Líðan og námsárangur 

stúlkna–Bryndís Jónsdóttir  

Börnin í borginni—Bryndís 
Jónsdóttir  

Hvatningarverðlaun Skóla– og 
frístundaráðs—Sigrún 
Theodórsdóttir 

 Aðkoma foreldra að 
ráðningum skólastjórnenda—
Bryndís Jónsdóttir 
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 Skóla– og frístundaráð Reykjavíkur 
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SAMFOK fagnaði 30 ára 
starfsmæli sínu  á árinu. Frá 
upphafi hafa samtökin verið 
drifin áfram af hugsjónafólki 
úr röðum foreldra í 
sjálfboðavinnu. Seinni árin 
hefur samstarfssamningur við 
Reykjavíkurborg þó gert 
samtökunm kleyft að ráð 
starfsmann í hlutastarf . 

Stjórn SAMFOK ákvað að 
fagna afmælisárinu með 
tvennum hætti, skrá þyrfti 
sögu SAMFOK og staðið yrði 
fyrir málþingi haustdögum 
2013.  

Unnur Halldórsdóttir, Guðni 
Olgeirsson og Bergþóra 
Valsdóttir tóku að sér að 

stikla á stóru í sögu SAMFOK 
í formi tímarits þar sem rætt 
var við ýmsa sem komið hafa 
að starfinu með einum eða 
öðrum hætti. Tímaritið var 
gefið út á afmælisdeginum 9. 
apríl og haldið afmælishóf í 
Ráðhúsi Reykjavíkur.  

Í hófinu voru Unni 
Hallldórsdóttur og Guðna 
Olgeirssyni afhent Fjöregg 

SAMFOK fyrir hugsjónastarf  
í þágu Reykvískra nemenda 
og skólaforeldra. 

Á vordögum var SAMFOK 
afhent sérstök viðurkenning 
fyrir að standa vörð um 
réttindi barna til menntunar 
og þroska í 30 ár en 
samtökin voru tilnefnd til 
Foreldraverðlauna Heimilis 
og skóla. 

Áheyrnarfulltrúi hefur í sínu 
starfi meðal annars að 
leiðarljósi starfsreglur sem 
samþykktar hafa verið á aðal-
fundi samtakanna. Þá er 
stuðst við afstöðu fulltrúaráðs 
í ýmsum málum og 
niðurstöður  könnunar á 
viðhorfum foreldra til skóla-
starfsins í Reykjavík. 

Áheyrnarfulltrúar mega leggja 
fram fyrirspurnir, tillögur og 
bókanir sem tengjast efni 
fundarins. 

Áheyrnarfulltrúi foreldra nýtti 

Foreldrar grunnskólabarna 
eiga áheyrnafulltrúa í skóla– 
og frístundaráði Reykjavíkur, 
sem kosinn er á aðalfundi 
SAMFOK.  

Skólaárið 2012-2013 var 
Bryndís Jónsdóttir áheyrna-
fulltrúi foreldra en Margrét V. 
Helgadóttir varaáheyrnarfull-
trúi.   

Skóla– og frístundaráð 
fundar að jafnaði tvisvar í 
mánuði utan júlímánaðar en 
þess utan eru haldnir 
starfsdagar ráðsins af og til. 

sér þann rétt og lagði m.a. 
fram nokkrar bókanir og 
einnig tilllögu um 
sameiginlegt átak SAMFOK 
og skóla– og frístundasviðs til 
að skerpa á hlutverki 
skólaráðs og samvinnu þess 
við foreldrafélag og nemenda
-félag um málefni skólans. 
 
Leitast er við að veita Skóla– 
og frístundaráði og Skóla– og 
frístundasviði aðhald og 
koma sjónarmiðum foreldra á 
framfæri en jafnframt að 
hrósa fyrir það sem vel er 
gert.     

30 ára afmæli SAMFOK 

Skóla– og frístundaráð 

Foreldrar og forvarnir 
undirbúningi og framkvæmd 
árlegs verkefnis sem tengist 
skólalokum í 10. bekk og var 
foreldrum sent rafrænt bréf 
með hvatningu um 
áframhaldandi umhyggju og 
eftirlit.  . 

Á námskeiðum SAMFOK hefur 
framkvæmdastjóri bent  á 
mikilvægi foreldra í forvörnum. 
Foreldraröltið  hefur verið 
kynnt, bæði á námskeiðum og 
á fundum úti í skólunum. 

Í starfi SAMFOK er lögð 
áhersla á að forvarnir byrja 
heima og foreldrar eru 
lykilaðilar í öllu forvarnastarfi. 
Hvatt er til  eflingar tengslanets 
foreldra með því að halda 

reglulega samráðsfundi fyrir 
foreldra, innan bekkjardeilda, 
árganga eða skólans í heild. 
Það hefur ótvírætt  
forvarnargildi og er mjög 
mikilvægur hluti af starfi 
stjórna foreldrafélaga og 
bekkjar-fulltrúa.  

Forvarnir koma einnig inn á 
borð hjá skólaráðunum í 
gegnum forvarnaráætlanir 
skólanna. 

 

 

 

SAMFOK tekur þátt í starfi 
SAMAN-hópsins, sem er 
samstarfshópur um forvarnir 
sem stuðla að velferð og 
öryggi barna.  Eitt helsta 
markmið hópsins er að styðja 
og styrkja foreldra í 
uppeldishlutverkinu, minnna 
á útivistarreglur og 18 ára 
ábyrgð á börnum. Ennfremur 
að vekja athygli á þeim 
tímamótum þar sem líklegt er 
að börn hefji neyslu áfengis 
og annarra vímuefna. 
Fulltrúar  SAMAN-hópsins 
eru tæplega tuttugu talsins 
frá opinberum aðilum og 
félagasamtökum, sjá 
www.samanhopurinn.is.  

Framkvæmdastjóri tók þátt í 
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Suðurlandsbraut 24, 3. hæð 

108 Reykjavík 

   

Sími 562-7720 

Fax: 5535960 

Netfang: samfok@somfok.is 

www.samfok.is 

 

S A M F O K — S A M T Ö K  F O R E L D R A  G R U N N S K Ó L A B A R N A  Í  R E Y K J A V Í K  

Starfsemi samtakanna 

Starfsárið 2012-13 var skemmtilegt og viðburðaríkt.  Miklum tíma hefur verið varið í það undanfarin 
ár að styrkja bakland okkar sem eru fulltrúar foreldra í skólaráðum og formenn foreldrafélaga. 
Engin breyting varð á því þetta árið enda koma sífellt nýjir foreldrar til starfa  fyrir hönd foreldra.  
Haldnir hafa verið fundir úti í skólum og samráð haft um ýmis mál með öðrum hætti.   

SAMFOK fjármagnar starfsemi sína að litlum hluta með árgjöldum frá foreldrafélögum 
grunnskólanna en einnig hafa samtökin gert þjónustusamning við skóla– og frístundasvið 
Reykjavíkurborgar um að samtökin vinni að því að byggja upp öflugri tengsl foreldra og skóla með 
námskeiðum, fræðslu– og upplýsingafundum, ráðgjöf o.fl. Samningur þessi gerir samtökunum kleift 
að halda úti skrifstofu og starfsmanni. Bryndís Jónsdóttir framkvæmdastjóri starfar í hlutastarfi á 
skrifstofu samtakanna að Suðurlandsbraut 24, 3. hæð. 

Mikið af tíma framkvæmdastjóra fer í samstarf, fræðslu, upplýsingaöflun og upplýsingagjöf til þeirra 
foreldra sem taka þátt í foreldrastarfi. Þá reynir framkvæmdastjóri og stundum stjórnarmenn að 
sækja ráðstefnur og málþing um málefni sem snerta starf samtakanna.  Að mati stjórnar er mjög 
mikilvægt að framkvæmdastjóri taki þátt í ýmsum viðburðum sem hluta af upplýsingaöflun og 
tengslamyndun.  

Starfsmaður ber ábyrgð á að afla upplýsinga um fulltrúa foreldra í skólaráðum grunnskólanna og 
stjórnarmenn foreldrafélaga. Hann ber einnig ábyrgð á miðlun upplýsinga til þeirra um mennta– og 
uppeldismál sem gætu komið að gagni í þeirra starfi.  

Námskeið fyrir bekkjarfulltrúa, stjórnir foreldrafélaga og fulltrúa foreldra í skólaráðum eru 
viðvarandi og mjög  mikilvæg verkefni framkvæmdastjóra.  Eftirfylgni og aðstoð í kjölfar 
námskeiðanna stendur foreldrafélögunum til boða. 

Foreldrar grunnskólabarna í Reykjavík eiga áheyrnarfulltrúa í skól– og frístundaráði Reykjavíkur. 
Framkvæmdastjóri SAMFOK sat sl. skólaár sem slíkur.  Áheyrnafulltrúi gætir þess að hafa 
hagsmuni barna og foreldra þeirra að leiðarljósi í samræmi við markmið samtakanna. Auk kannana 
skóla– og frístundasviðs Reykjavíkurborgar á viðhorfum foreldra tekur áheyrnarfulltrúi mið af þeim 
viðhorfum og skoðunum sem fram koma á fundum með foreldrum.   

Gjarnan er leitað til stjórnar SAMFOK um tilnefningu fulltrúa í ýmsa starfs– og vinnuhópa. Allt þetta 
starf fer fram á skrifstofutíma/vinnutíma foreldra og er ólaunað. Stjórn SAMFOK hefur stundum átt í 
erfiðleikum með að virkja foreldra grunnskólabarna í slík verkefni og eru margar ástæður fyrir því. 
Frekar en að afþakka möguleikann á að hafa áhrif hefur verið gripið til þess ráðs að fela 
framkvæmdastjóra að mestu að sitja í slíkum hópum á vegum samtakanna. Slíkir hópar gefa 
mikilsverð tækifæri til áhrifa og telur stjórn SAMFOK mikilvægt að taka þátt í þeim þannig að rödd 
foreldra heyrist þar sem rætt er um skólamál.  

Mikilvægur hluti starfs framkvæmdastjóra er að svara fyrirspurnum foreldra um rétt þeirra og barna 
þeirra gagnvart skólanum og leiðbeina þeim um öngstræti kerfisins.  Hafa fyrirspurnir dreifst 
nokkuð jafnt yfir árið. Foreldrar sem upplifa trúnaðarbrest milli þeirra og skólans hafa í gjarnan 
samband og fá ráðleggingar um næstu skref.  Framkvæmdastjóri SAMFOK hefur jafnvel mætt með 
foreldrum á fundi  til stuðnings og aðstoðar.  Slík aðstoð og ráðleggingar standa öllum foreldrum 
grunnskólabarna til boða.  

Oft snúast fyrirspurnir foreldra um  nemendur sem fá, að mati foreldra, ekki þá þjónustu eða viðmót 
sem þeir þarfnast. Nokkuð er um fyrirspurnir um allar tegundir eineltis, forvarnir gegn því og 
viðbrögð við einelti. Stundum koma fyrirspurnir vegna ástands húsnæðis og skólalóða og töluvert 
vegna skólamötuneyta. Ennfremur um gjaldtöku í skólastarfinu, t.d. hvað námsferðir varðar. Þá er 
spurt um skemmtileg verkefni og fræðslu í sambandi við foreldrasamstarf í skólum. Vegna 
langvarandi niðurskurðar í grunnskólum og nú sameiningarferla í nokkrum þeirra hafa foreldrar 
vaxandi áhyggjur af skólagöngu barna sinna. Fjölmörg erindi hafa borist SAMFOK vegna þessa. 

SAMFOK leitar alltaf nýrra leiða til að virkja foreldra í grunnskólum borgarinnar, veita þeim nýjustu 

og áreiðanlegustu upplýsingar hverju sinni um hvaðeina sem snýr að skólastarfi, og getur styrkt þá 

í sínu hlutverki.  Nýjasta framtak SAMFOK í þessum tilgangi er röð hverfafunda sem hófst á 

starfsárinu og verður haldið áfram með á því næsta. Heimasíða SAMFOK, samfok.is er notuð til 

upplýsingamiðlunar og auðvitað er SAMFOK á Facebook. Tölvupósturinn er öflugt tæki en ekkert 

kemur í stað þess að hitta foreldra augliti til auglitis.   

 

 

www.samfok.is 

Stjórn SAMFOK og 
framkvæmdastjóri þakka 

foreldrum 
grunnskólabarna í 

Reykjavík, og 
samstarfsaðilum öllum, 
ánægjuleg kynni og gott 
samstarf á starfsárinu. 

 

 

 

 

 

 

Snúðu andlitinu mót 
sólinni og þú munt ekki 

geta séð skuggana.  

Bryndís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri SAMFOK 


