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Í stjórn SAMFOK eru: 

Margrét Valgerður Helgadóttir, 

formaður, Ölduselsskóla 

 

Andres Zoran Ivanovic, Háteigsskóla 

Birgitta B Hassenstein, 

Austurbæjarskóla 

Ritawati Effendy, Húsaskóla 

Sigrún Theodórsdóttir, 

Laugarnesskóla 

Sólrún Aspar, Ingunnarskóla 

Ævar Karlsson, Breiðholtsskóla 

 

Starfsmaður á skrifstofu: Bryndís 

Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 

 

 

 Góð ráð til foreldra 
 

Gerum okkur far um að 

kynnast börnunum í bekk 

barnsins okkar og foreldrum 

þeirra. Þannig sköpum við 

traust og eigum auðveldara 

með að leysa úr vandamálum. 

Foreldrar eru fyrirmyndir.  

Hvernig tölum við um og við 

annað fólk í návist barnanna 

okkar? 

Berum hag allra barna í 

bekknum fyrir brjósti,  

stöðvum óæskilega hegðun, 

látum vita ef við höldum að 

barn búi við erfiðar aðstæður 
eða líði illa. 

 

 

 

SAMFOK heldur úti síðu á 

Facebook þar sem bent er á 

fréttir, greinar og fleira sem 

tengist grunnskólunum. 

Fylgstu með  

Námskeið fyrir bekkjarfulltrúa 
Af hverju ættum við að taka þátt? Hvert er hlutverk bekkjarfulltrúa? Hvernig virkjum við aðra?  

 

Fimmtudaginn 10. október kl. 19.30-21.00  ef næg þátttaka næst. Upplýsingar 

ogskráning á samfok@samfok.is, skráningu lýkur á hádegi daginn fyrir fundardag.  

 

Fyrri fulltrúaráðsfundur vetrarins hjá SAMFOK  
Formenn foreldrafélaga og fulltrúar foreldra í skólaráði hittast og ræða málin, læra hver af öðrum 

og fá hagnýtar upplýsingar. Léttar veitingar. 

 

Mánudaginn 21. október kl. 19.30-21.30 . Upplýsingar ogskráning á 

samfok@samfok.is, skráningu lýkur á hádegi daginn fyrir fundardag. 

 

Námskeið fyrir stjórnir foreldrafélaga 
Hlutverk foreldrafélaga, skipulagning starfsins, verkaskipting, mikilvægi þess að virkja sem flesta 

og mögulegar leiðir til þess verða áhersluatriði á námskeiðinu. 

 

Fimmtudaginn  31. október  kl. 17.30-19.00  ef næg þátttaka næst. Upplýsingar 

ogskráning á samfok@samfok.is, skráningu lýkur á hádegi daginn fyrir fundardag. 

 

Lögð verður  sérstök áhersla á að þátttakendur fái tækifæri til fyrirspurna og umræðna. 

 

sárara en að vera sá sem ekki er boðið 

eða enginn mætir til. Gætum þess að 

ávallt sé einhver fullorðinn heimavið. 

Heppilegt getur verið að bekkjarfélagar 

sem eiga afmæli á svipuðum tíma slái 

saman í afmælisboð  

- Internetið. Ræðum við krakkana 

um allar hætturnar á internetinu. 

Brýnum fyrir þeim að allt sem fer 

út á netið er komið þangað til að 

vera og ekki er hægt að 

afturkalla neitt sem sett er 

þangað, hvorki myndir eða 

skilaboð. Við eigum að geta 

treyst því að börnin okkar fái ekki 

að horfa á bannaðar myndir eða 

fara í bannaða tölvuleiki þegar 

þau heimsækja vini sína. 

-  

Foreldrastarf í öndvegi 
Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur, 

hvatning og áhugi foreldra á námi barna 

sinna er mikilvægasta breytan þegar 

kemur að árangri og líðan skólabarna.   

 

Taktu þátt í foreldrastarfinu í vetur  

 

 
    

   

 

Bekkjarfundir í upphafi skólaárs  

 SAMFOK vill hvetja bekkjarfulltrúa til að 

kalla foreldra í hverjum bekk á fund 1-

3svar sinnum á vetri þar sem 

vetrarstarfið er skipulagt, skipt niður 

verkum og uppeldisleg gildi rædd.   

Hvað tölum við um á bekkjarfundum? 

- Gerum lista yfir verkefni 

vetrarins, bekkjarkvöld, 

foreldrarölt, vinahópar, verkefni 

á vegum foreldrafélagsins, 

fjáraflanir. Skiptum í hópa og 

allir foreldrar taka þátt í 

bekkjarstarfinu. 

- Ræðum útivistartímann 

- Gætum að svefni og næringu 

- Afmælisboð. Bjóðum öllum 

bekknum eða öllum af sama 

kyni. Gætum hófs í veitingum 

og gjöfum Sendum afmælisboð 

líka til foreldra í gegnum 

Mentor. Gætum þess að enginn 

sé skilinn útundan eða 

hundsaður. Það  er ekkert  
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