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INNGANGUR	
	
Allt	 frá	 stofnun	 SAMFOK	 árið	 1983	 hefur	 starf	 SAMFOK	 fyrst	 og	 fremst	 snúist	 um	 að	 styðja	 við	 foreldrastarf	 í	
grunnskólum	Reykjavíkur	og	hvetja	foreldra	til	virkrar	þátttöku.	SAMFOK	hefur	boðið	upp	á	vettvang	fyrir	samstarf	
foreldra	 og	 fræðslu,	 en	 jafnframt	 haldið	 á	 lofti	 áherslum	 foreldra	 gagnvart	 fræðsluyfirvöldum.	 Samtökin	 eru	
sjálfstæður	málsvari	foreldra.	Þau	eiga	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	 og	
ungmenna,	uppeldi	þeirra	og	menntun.		

Undanfarin	ár	hefur	það	verið	öllum	aðilum	skólasamfélagsins	áskorun	að	innleiða	ný	grunnskólalög	sem	gera	mikla	
kröfur	til	góðrar	samvinnu	aðila	skólasamfélagsins.	Aðalnámskrá	og	nýtt	námsmat	verður	áfram	í	brennidepli	því	á	
þessu	ári	eiga	grunnskólarnir	að	vera	búnir	að	 innleiða	ný	hæfniviðmið	fyrir	öll	námssvið	ekki	bara	fyrir	10.	bekk	
heldur	einnig	fyrir	4.	og	7.	bekk.		Aðalnámskrá	hefur	í	för	með	sér	gríðarlega	miklar	breytingar	á	skólakerfinu	sem	
mikilvægt	er	að	grunnskólarnir	kynni	vel,	og	sérstaklega	foreldrum	í	unglingadeildum.		
	

SAMFOK	hefur	síðastliðin	ár	fylgt	eftir	 innleiðingu		grunnskólalaga	í	anda	nýrrar	aðalnámsskrá	með	því	að	standa	
fyrir	 námskeiðum	 í	 einstökum	 hverfum	 borgarinnar.	 Áhersla	 hefur	 verið	 lögð	 á	 að	 styðja	 við	 lögbunda	 aðkomu	
foreldra	 að	 skólastarfinu	 og	mikilvægi	 nærsamfélagsins.	 Skólinn	 er	 ekki	 lengur	 einangruð	menntastofnun	heldur	
lifandi	lærdómssamfélag	þar	sem	allir	eiga	að	koma	að	mótun	þess.		Á	síðasta	starfsári	stóð	SAMFOK	fyrir	tveimur	
opnum	fundum	til	að	skapa	vettvang	fyrir	foreldra	og	nemendur	í	unglingadeildum	til	að	fræðast	og	ræða	þessar	
miklu	 breytingar.	 Annars	 vegar	 var	 fundur	 um	 nýtt	 námsmat	 við	 lok	 grunnskóla	 og	 hins	 vegar	 inngöngu	 í	
framhaldsskóla.	Aðkoma	 foreldra	og	nemenda	að	 skólasamfélaginu	 verður	 áfram	sem	 fyrr	 rauður	þráður	 í	 starfi	
SAMFOK.	Nú	beinum	sjónum	okkar	að	skóla	án	aðgreiningar	og	fræðslu	til	foreldra	af	erlendum	uppruna	í	samstarfi	
við		önnur	félagasamtök	og	grasrótarfélög	sem	starfa	að	málefnum	barna,		námi	þeirra	og	velferð.	
			
	 	

1.	STJÓRN	OG	STARFSMENN	SAMFOK	
	
1.1 STJÓRN	SAMFOK	
Stjórn	 SAMFOK	 var	 kosin	 á	 aðalfundi	 samtakanna	 í	
Norðlingaskóla	9.	maí	2016:	
	

Birgitta	Bára	Hassenstein,	formaður				
Foreldri	í	Austurbæjarskóla	
Sigríður	Björk	Einarsdóttir,	varaformaður	Formaður	
foreldrafélags	Hólabrekkuskóla	og	skólaráðsfulltrúi	
Sólrún	Aspar,	meðstjórnandi	
Foreldri	í	Sæmundarskóla		
Guðlaug	Karlsdóttir,	meðstjórnandi	
Foreldri	í	Húsaskóla	
Kristín	Helgadóttir,	meðstjórnandi	
Formaður	foreldrafélags	Árbæjarskóla	
Vassanta	Idmont,	varamaður	
Foreldri	í	Ísaksskóla	
	
1.2. STJÓRNAR-	OG		
FRAMKVÆMDARSTJÓRNARFUNDIR	
Stjórnarfundir	 eru	 haldnir	mánaðarlega	 á	 tímabilinu	
ágúst	-	júní.	Á	starfsárinu	2016-17	verða	þeir	haldnir	
fyrsta	mánudag	í		hverjum	mánuði	kl.	17.00	-	18.30.		

Starfsdagur	 var	 haldinn	 í	 september.	 Starfsáætlun	
2016-17	 og	 helstu	 áherslur	 í	 starfi	 2016-18,	
samþykktar	á	fundi	stjórnar	3.	október.		

Framkvæmdastjórn	 SAMFOK,	 sem	 skipa	 formaður,	
varaformaður	 og	 framkvæmdastjóri,	 fundar	 að	
lágmarki	 einu	 sinni	 á	 milli	 funda	 til	 að	 fylgja	 eftir	
ákvörðunum	stjórnar.		Annars	eins	og	þurfa	þykir.	

Enginn	stjórnarmanna	þiggur	laun	fyrir	störf	sín.	

	

	
	
1.3. FULLTRÚARÁÐ	SAMFOK	
Formenn	foreldrafélaga	grunnskólanna	í	Reykjavík	og	
skólaráðsfulltrúar	foreldra	skipa	fulltrúaráð	SAMFOK.	
Fulltrúaráðið	er	kallað	saman	amk.	tvisvar	á	ári.		

Á	starfsárinu	2016-17	verður	fyrri	fulltrúaráðsfundur	
SAMFOK	haldinn	19.	nóvember.	Elísabet	Gísladóttur	
lögfræðingur	hjá	Umboðsmanni	barna	og	Guðberg	K.	
Jónsson	verkefnastjóri	hjá	SAFT	fjalla	um	um	notkun	
foreldra	og	barna	á	snjalltækum,	réttindi	og	ábyrgð.	
Þá	 taka	 við	 almennar	 umræður,	 gagnkvæm	miðlun	
reynslu	 og	 upplýsinga	 um	 foreldrastarf.	 Síðari	
fulltrúaráðsfundur	SAMFOK	verður	haldinn	í	tengslum	
við	 aðalfund	 SAMFOK	 í	 vor.	 	 Boðað	 verður	 til	 auka	
fulltrúaráðsfunda	ef	þurfa	þykir.	

	
1.4. STARFSMENN	
Bryndís	 Jónsdóttir	 er	 framkvæmdastjóri	 í	 80%	
starfshlutfalli	 og	 hefur	 starfað	 hjá	 SAMFOK	 sl.	 7	 ár.	
Hún	 er	 varaáheyrnarfulltrúi	 foreldra	 í	 skóla-	 og	
frístundaráði.	 Bryndís	 er	 skólaráðsfulltrúi	 í	
Vatnsendaskóla	 í	 Kópavogi.	 Hún	 situr	 jafnframt	 í	
stjórn	Heimilis	og	skóla,	landssamtaka	foreldra.	
	
1.5. ÁHEYRNARFULLTRÚI	FORELDRA		
Birgitta	 Bára	 Hassenstein	 er	 áheyrnarfulltrúi	
grunnskólaforeldra	 í	 skóla-	 og	 frístundaráði	 á	
starfsárinu	 2016-17.	 	 Birgitta	 hefur	 verið	 hluti	 af	
fulltrúaráði	 SAMFOK	 frá	 2008.	 Birgitta	 er	 fyrrum	
formaður	 foreldrafélags	 Austurbæjarskóla	 og	
skólaráðsfulltrúi.	Hún	hefur	setið	í	stjórn	SAMFOK	frá	
2012,	var	kjörin	formaður	SAMFOK	2014.	



2.	STARFSEMI	OG	REKSTUR	
	
2.1			 HÚSNÆÐI		
SAMFOK	er	með	skrifstofu	á	Háaleitisbraut	11-13,	2.	
hæð	 og	 leigir	 húsnæði	 af	 Sjónarhól.	 SAMFOK	 hefur	
aðgang	að	 fundarherbergi	 og	 fundarsal.	Á	 skrifstofu	
SAMFOK	er	 veittar	 almennar	upplýsingar	og	 ráðgjöf	
vegna	 samskipta	 foreldra	 og	 skóla,	 um	 skólagöngu	
grunnskólabarna,	nám	og	velferð	barna.		

Leigusalinn	Sjónarhóll	er	sjálfseignarstofnun.	Í	húsinu	
eru		m.a.	ADHD	samtökin,	Landsamtökin	þroskahjálp,	
Styrktarfélag	 lamaðra	 og	 fatlaðra,	 Umhyggja	 og	
Barnaheill.	 Í	húsinu	fer	fram	umfangsmikil	ráðgjöf	til	
m.a.	foreldra	barna	með	sérþarfir.	
	
2.2		 FÉLAGSAÐILD	
Foreldrar	grunnskólabarna	 í	Reykjavík	eiga	sjálfkrafa	
aðild	 að	 SAMFOK	 í	 gegnum	 foreldrafélög	
grunnskólanna.	Ekki	er	haldin	félagaskrá,	en	skrá	yfir	
fulltrúaráð	SAMFOK	er	uppfærð	árlega.	
	
2.3.		 SAMSTARFSSAMNINGUR	S.F.S.	OG	SAMFOK	
Samstarfssamningur	 Skóla-	 og	 frístundasviðs	 og	
SAMFOK	gildir	til	ársloka	2017.	Hann	var	undirritaður	
til	fjögurra	ára,	2013.	Samningur	felur	í	sér	8	milljóna	
fjárframlag	árlega	til	að	sinna	fjölþættri	þjónustu	við	
grunnskólaforeldra	í	Reykjavík	og	skólasamfélögin.	
	
	
	
3.	ÁRLEG	VERKEFNI			
	
3.1.	 RÁÐGJÖF	OG	UPPLÝSINGAR	
SAMFOK	veitir	foreldrum	upplýsingar	í	gegnum	síma,	
tölvupóst	og	á	skrifstofu,	í	því	skyni	að	auka	hlutdeild	
þeirra	 í	 skólastarfi	 barna	 sinna.	 SAMFOK	 leiðbeinir	
foreldrum	 um	 hlutverk	 þeirra	 og	 ábyrgð	 í	
skólasamfélaginu	og	hvert	má	leita	varðandi	úrlausn	
einstakra	 mála	 og	 málefna.	 Þetta	 verður	 með	
óbreyttum	hætti	og	stefnt	er	að	enn	betri	þjónustu	og	
upplýsingagjöf	með	endurbættri	heimasíðu.		
	
3.2.	 ÞJÓNUSTA	VIÐ	SKÓLASAMFÉLÖGIN	
SAMFOK	býður	árlega	upp	á	námskeið	 fyrir	bekkjar-
fulltrúa,	 stjórnir	 foreldrafélaga	 og	 	 skólaráðsfulltrúa	
með	 það	 að	 markmiði	 að	 efla,	 styðja	 og	 stuðla	 að	
góðu	 samstarfi	 foreldra	 og	 skóla.	 Einnig	 er	 farið	 í	
einstaka	skóla.	Þetta	verður	með	óbreyttum	hætti.		

Kerfisbundið	kynningarstarf	SAMFOK	hefur	skilað	sér	
í	 aukinni	 eftirspurn	 eftir	 fræðslu	 og	 er	 slík	 fræðsla	
orðin	 fastur	 liður	 í	mörgum	skólum.	Auk	þess	býður	
SAMFOK	 upp	 á	 stuðning	 til	 foreldrafélaga	 þar	 sem	
foreldrastarf	 stendur	 höllum	 fæti.	 	 Þetta	 öfluga	
samstarf	við	grasrótina	er	mikilvægur	vettvangur	fyrir	
SAMFOK	 til	 að	 vinna	 markvisst	 að	 því	 að	 efla	
foreldrastarf	 í	 borginni	 og	 taka	 púlsinn	 á	 foreldrum	
varðandi	málefni	sem	þeim	finnst	skipta	máli.		
	

	
	
	
Markmið	 með	 samstarfssamningnum	 er	 að	 styrkja	
starf	grunnskólanna	í	Reykjavík	á	jákvæðan	hátt	með	
öflugu	 og	 góðu	 samstarfi	 foreldra	 og	 skóla.	 Hver	
verkefni	 SAMFOK	 eru	 á	 grundvelli	 styrksins	 eru	
sérstaklega	 tiltekin	 í	 samstarfssamningnum.	 	 Þar	 er	
einnig	 kveðið	 á	 um	 verkefni	 sem	 S.F.S.	 og	 SAMFOK	
eiga	í	samstarfi	um.		

Samstarfssamningurinn	 gerir	 SAMFOK	 kleift	 að	 vera	
með	starfsmann	í	hlutastarfi.	Samtökin	reikna	með	að	
lágmarksrekstrarkostnaður	 SAMFOK	 sem	 hlutfall	 af	
styrktarupphæð	verði	árið	2016	um		91%	árið		og	95%	
árið	 2017.	 Þetta	 aukna	 svigrúm	 gefur	 samtökunum	
tækifæri	til	að	takast	á	við	ný	umfangsmikil	verkefni,	
sbr.	fræðslu	til	erlendra	foreldra.	
	
2.4.	 ÁRGJALD	OG	STYRKTARFÉ	
Foreldrafélögum	er	gefinn	kostur	á	að	greiða	árgjald	
til	 SAMFOK.	 En	 samtökin	 sækja	 jafnframt	 reglulega	
um	 styrki	 til	 einstakra	 verkefna	 sem	 samræmast	
tilgangi	samtakanna	og	áherslum.		
SAMFOK	á	 tvo	óráðstafaða	styrki,	 frá	Forvarnarsjóði	
Reykjavíkurborgar	 og	 Þróunarsjóði	 innflytjenda	 til	
verkefnis	sem	hófst	í	nóv	2015	og	og	á	að	ljúka	2017.				
	
	
	

	
	
3.3.	 SAMRÁÐSVETTVANGUR	FORELDRAFÉLAGA	
Fulltrúaráðsfundir	 SAMFOK	 er	 samráðsvettvangur	
foreldrafélaganna,	 þar	 sem	 fram	 fer	 gagnkvæm	
miðlun	reynslu	og	þekkingar.	Í	hópastarfi	er	fulltrúum	
oft	skipt	niður	eftir	hverfum	í	hópavinnu	til	að	koma	á	
tengslum	 innan	 skólahverfa,	 séu	þau	ekki	 til	 staðar.	
Undanfarin	 fjögur	 ár	 hefur	 SAMFOK	 staðið	 fyrir	
sérstökum	 námskeiðum	 í	 einstökum	 hverfum	 til	 að	
efla	 tengsl	 milli	 félaga	 í	 hverfinu.	 SAMFOK	 hvetur	
félögin	til	að	skilgreina	sameiginleg	verkefni	og	skapa	
sinn	eigin	samstarfsvettvang	innan	hverfa.		
		
3.4.	 STARFSHÓPAR	INNAN	SAMFOK	
SAMFOK	 myndar	 árlega	 sérstaka	 starfshópa	 í	
samræmi	 við	 langtímamarkmið	 og	 áherslur	 hvers	
starfsárs.		Starfshópar	sem	voru	stofnaðir	á	síðasta	ári	
vegna	 fræðslumyndbandagerðar,	 námsmats	 í	
grunnskólum,	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 ,,Allir	 með”	
sem	 er	 verkefni	 sem	 snýr	 að	 virkni	 foreldra	 af	
erlendum	 uppruna	 halda	 áfram.	 	 Og	 áfram	 verður	
unnið	að	málefnum	sem	lúta	að	daglegum	rekstri	og	
starfsemi	foreldrafélaganna	og	unnið	verður	áfram	að	
mats-	 og	 umbótaáætlun	 SAMFOK.	 Starfshópur	 um	
heimasíðu	 og	 kynningarmál	 SAMFOK	 heldur	 áfram	
störfum.



4.	ÁHERSLUR	SAMFOK	2016-18	
	
	

4.1.	 SKÓLI	ÁN	AÐGREININGAR	
SAMFOK	 mun	 halda	 áfram	 vinnu	 með	 	 öðrum			
félagasamtökum	sem	starfa	að	málefnum	barna,	um	
Skóla	án	aðgreiningar	og	börn	með	sérþarfir.	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.	 Haldið	 var	 málþing	 á	
vegum	 þessara	 samtaka	 á	 vordögum	 2016	 sem	 bar	
yfirskriftina	 ,,Börn	 sem	 passa	 ekki	 í	 kassann”.	
Málþingið	 var	 m.a.	 liður	 í	 eftirfylgni	 útsendrar	
áskorunar	 í	 byrjun	 árs	 2015	 til	 alþingis-	 og	
sveitarstjórnarmanna	 varðandi	 skort	 á	 þjónustu	 við	
börn	 með	 fjölþættan	 vanda.	 Hópurinn	 mun	 meðal	
annars	 senda	 spurningar	 varðandi	 málaflokkinn	 til	
frambjóðenda	í	komandi	alþingiskosningum.		
	
4.2.	 HEIMASÍÐA	SAMFOK		OG	KYNNINGARMÁL	
Vinna	er	hafin	við	endurnýjun	á	heimasíðu	SAMFOK.		
Farið	 verður	 í	 gagngerar	 breytingar	 á	 útliti,	
uppsetningu	 og	 innihaldi	 og	 verður	 lögð	 sérstök	
áhersla	 á	 að	 gera	 upplýsingar	 aðgengilegri	 fyrir	
foreldra.	Stefnt	er	að	því	að	heimasíðan	verði	tilbúin	
um	eða	upp	úr	áramótum.	
	
4.3.	 ERTU	KLÁR	?		AÐALNÁMSKRÁ	OG	
NÁMSMAT	Í	GRUNNSKÓLUM	
SAMFOK	 mun	 á	 starfsárinu	 2016-17	 fylgja	 eftir	
umræðu-	og	fræðslufundunum	síðasta	starfsárs	sem	
báru	 yfirskriftina	 ERTU	 KLÁR	 ?	 Það	 er	mikilvægt	 að	
grunnskólarnir	upplýsi	foreldra	um	þær	breytingar	og	
þróun	 í	 skólastarfi	 sem	 aðalnámskrá	 grunnskóla,	 ný	
hæfniviðmið	og	námsmat	hafa	í	för	með	sér.	SAMFOK	
vill	 stuðla	 að	 því	 að	 þessar	 breytingar	 og	 útfærsla	
hvers	 skóla	 verði	 vel	 kynnt	 fyrir	 nemendum	 og	
foreldrum	í	unglingadeild.			
	
	
	
	

5.	SAMSTARF	2016	–	17		
	
5.1.	STARFSHÓPAR	REYKJAVÍKURBORGAR	 	
Börnin	í	borginni		(Sigríður	Björk	Einarsdóttir)	
Ábyrg	notkun	upplýsingatækni	(Bryndís	Jónsdóttir)	
Skil	milli	skólastiga	(Birgitta	Bára	Hassenstein)	
Gerð	Handbókar	fyrir	skólaráð	(Bryndís	Jónsdóttir)	
	
5.2.	 AÐRIR	STARFSHÓPAR	
Samanhópurinn		(Bryndís	Jónsdóttir)	
Uppbygging	svæðasamtaka	foreldra,		fulltrúaráð	
Heimilis	og	skóla	(Birgitta	Bára	Hassenstein)	
Skóli	án	aðgreiningar,	börn	með	fjölþættan	vanda	
(Bryndís	Jónsdóttir	og	Sigríður	Björk	Einarsdóttir)	
	

	

	
	
	

4.4.	 ALLIR	MEÐ	-	FÓKUS	Á		ERLENDA	FORELDRA		
Í	 nóvember	 2015	 hófst	 undirbúningur	 málþinga	 og	
námskeiða	undir	vinnuheitinu:	“Allir	með,		um	nám	og	
velferð	 barnanna	 okkar.	 Áhugi,	 ábyrgð	 og	 áhrif	
grunnskólaforeldra	með	fókus	á	foreldra	af	erlendum	
uppruna.”	 	 Halda	 á	 málþing/námskeið	 á	 helstu	
tungumálunum	 á	 árunum	 2016	 og	 2017	með	 virkri	
þátttöku	 foreldra	 af	 erlendum	 uppruna.	 Efnt	 hefur	
verið	 til	 víðtæks	 samstarfs	 til	 að	 standa	 að	
undirbúningi	og	framkvæmd	þessa	verkefnis,	en	það	
hefur	 verið	 í	 undirbúningi	 og	 fjármögnun	 frá	 byrjun	
árs	2014.		SAMFOK	vonast	til	þess	að	geta	fjármagnað	
annað	 verkefni	 þessu	 tengt	 sem	 hefur	 vinnuheitið:	
”Verkfærakista	 foreldra	 í	 fjölmenningar-legu	
foreldrastarfi”.	 Niðurstöður	 málþinganna	 myndu	
nýtast	við	vinnslu	verkfærakistunnar.		
	
4.5.	 VÓ,	HVAÐ	ER	Í	GANGI?		
SAMFOK	 hélt	 samnefnd	 námskeið	 um	 lýðræðislega	
aðkomu	 nemenda	 og	 foreldra	 að	 skólahaldinu	 á	
skólaárinu	 2014-15.	 Eftirfylgd	 með	 námskeiðunum	
hefur	meðal	annars	falist	í	því	að	SAMFOK,	í	samstarfi	
við	 Umboðsmann	 barna	 og	 Heimili	 og	 skóla,	 hefur	
látið	 gera	 hreyfimyndir	 sem	 taka	 á	 helstu	 þáttum	 í	
lögbundnu	 samstarfi	 innan	 skólasamfélags-ins.	
Myndbönd	 um	 skólaráð	 og	 nemendafélög	 voru	
frumsýnd	 í	 október	 2016.	 Á	 starfsárinu	 2016-17		
verður	 lokið	 við	myndbandið	 um	 foreldrafélög.	 Allir	
sem	 starfa	 með	 þessum	 aðilum	 skólasamfélagsins	
geta	nýtt	sér	myndböndin	til	fræðslu.		
	
4.6.	 AUÐVELDUM	OKKUR	VERKIN	
Áfram	verður	unnið	að	málum	sem	lúta	að	daglegum	
rekstri	 og	 starfsemi	 foreldrafélaganna	 með	 það	 að	
markmiði	að	auðvelda	okkur	öll	verkin.	Unnið	verður	
áfram	 að	 mats-	 og	 umbótaáætlun	 SAMFOK	 með	
sérstakri	 áherslu	 á	 skólasamfélög	 þar	 sem	
foreldrastarf	 	 og	 foreldrafélög	 standa	 höllum	 fæti.	
Útbúnir	gátlistar	og	viðmið	um	gott	foreldrasamstarf.	

	

	

	
5.3.		 SAMSTARFSAÐILAR	2016-17	
Foreldrafélög	grunnskólanna	og	skólaráðsfulltrúar	
Heimili	og	skóli,	landssamtök	foreldra	
Umboðsmaður	Barna	
Freyja	hreyfimyndagerð	
Móðurmál,	félag	tvítyngdra	barna	
Félag	kvenna	af	erlendum	uppruna	
Halldór	Árni	Sveinsson,	netsamfelag.is	
Sjónarhóll	og	félagasamtökin	í	húseigninni		
FFLR,	félag	foreldra	leikskólabarna	í	Reykjavík	
Reykjavíkurborg	



 
	

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



Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609 og SAMFOK (Samtök foreldra 
grunnskólabarna í Reykjavík), kt. 551184-0729 gera með sér svofelldan  

 
 
 

SAMSTARFSSAMNING 
 
 

1.gr. 
Markmið 

 
Markmið þessa samnings er að styrkja starf grunnskólanna í Reykjavík á jákvæðan hátt með öflugu og góðu 
samstarfi foreldra og skóla. Mikilvægt er að foreldrar séu í góðu samstarfi við  grunnskólana, séu virkir 
þátttakendur í námi og starfi barna sinna og eigi þess kost að eiga hlutdeild í mótun bekkja- og skólabrags. 
Að því skal unnið með því að:  

 
a.  Miðla fræðslu og upplýsingum til skólaforeldra í því skyni að auka hlutdeild þeirra í 

skólastarfi barna sinn.  
b.  Efla og styðja við starf bekkjarfulltrúa.  
c.  Efla og styðja starf foreldrafélaga.  
d.  Efla og styðja starf foreldra sem sæti eiga í skólaráðum.  
e.  Efla og auka samstarf milli skólastjórnenda og foreldra.  

 
 
 

2.gr. 
Samstarf 

 
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar lítur á SAMFOK sem samstarfsaðila og fulltrúa stjórna 
foreldrafélaga og fulltrúa foreldra í skólaráðum í grunnskólunum í Reykjavík. SAMFOK tekur að sér að 
starfa í samræmi við fyrstu grein þessa samnings. Sérstök áhersla verði lögð á skóla þar sem 
foreldrasamstarf stendur höllum fæti skv. skilgreiningu beggja aðila samningsins.  

 
SAMFOK leggur fram starfsáætlun í samræmi við stefnu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar fyrir 
1. október ár hvert, þar sem fram komi stefnumarkandi skref á árinu. SAMFOK skal kynna stöðu verkefna 
á fundi með skóla- frístundasviði tvisvar á ári. Annars vegar með yfirliti yfir stöðu verkefna áður en seinni 
greiðsla ársins er greidd 15. júní ár hvert og hinsvegar með ársskýrslu fyrir liðið ár eigi síðar en 1. maí ár 
hvert.  
 
 
 

3.gr. 
Fjárhæð styrks 

 
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar styrkir SAMFOK um 8,0 mkr. árið 2014. Skal styrkurinn 
greiddur með tveim jöfnum greiðslum, í síðasta lagi 15. janúar og 15. júní að öllum skilyrðum samningsins 
uppfylltum. Greitt er inn á bankareikning SAMFOK, reikningsnúmer 334-26-8008. 
 
Áður en seinni greiðslan er innt af hendi skal SAMFOK kynna stöðu verkefna í starfsáætlun sinni. 
 
 
 

4. gr. 
Verkefni SAMFOK á grundvelli styrksins eru að: 

 
a. Veita upplýsingar öllum þeim grunnskólaforeldrum í Reykjavík sem óska leiðbeiningar og ráðgjafar 
hvort sem er í síma eða í gegnum tölvupóst.  
b. Annast fræðslu og ráðgjöf til fulltrúa grunnskólaforeldra hvort sem er bekkjarfulltrúa, stjórna 
foreldrafélaga eða fulltrúa í skólaráðum, m.a. með námskeiðum og fræðslufundum.  
c. Veita foreldrafélögum og skólastjórnendum ráðgjöf og stuðning, sérstaklega þar sem foreldrasamstarf 
stendur höllum fæti.  
d. Annst gerð og uppfærslu netfangalista yfir foreldrafélög og skólaráð í grunnskólum í Reykjavík í 
samvinnu við skóla- og frístundasvið.  



e. Taka þátt í stefnumótun Reykjavíkurborgar sem varðar skóla- og frístundamál þegar þess er óskað og 
koma sjónarmiðum foreldra á framfæri við yfirvöld.  
f. Efla samvinnu á milli foreldrafélaga í einstökum hverfum með því að koma á tengslum innan skólahverfa 
og skapa foreldrum samstarfsvettvang þar sem miðlað er reynslu og þekkingu.  
g. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar sendir tölvupóst til foreldra fyrir SAMFOK tvisvar á ári, í 
september til að kynna vetrardagskrá og í maí til að boða aðalfund.  
h. SAMFOK gerir áætlun í samstarfi við fulltrúa skóla- og frístundasviðs um fræðslu til skólaráða í 
Reykjavík, sbr. samþykkt í skóla- og frístundaráði á 30. fundi, þann 21.11.2012.  
 
 
 

4.gr. 
Vanefndir 

 
Skóla- og frístundasvið áskilur sér rétt til að rifta samningnum, afturkalla styrkloforð og/eða krefjast 
endurgreiðslu ef sannanlega er um forsendubrest eða vanefndir að ræða af hálfu samningsaðila.  

 
 
 

5. gr. 
Reglur, gildistími og uppsögn 

 
Um samninginn gilda reglur Reykjavíkurborgar um styrki samþykktar í borgarráði 9. september 2004, sbr. 
breytingar samþykktar í borgarráði 3. júní 2010.  
 
Samningur þessi gildir fyrir árið 2014. Samningurinn framlengist sjálfkrafa um eitt ár í senn, næstu þrjú 
árin þar á eftir, ef veitt verður fé til verkefnisins í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Fjárhæð styrksins er 
háð fjárveitingum Reykjavíkurborgar.Samningurinn rennur út 31. desember 2017.  
 
Samningurinn er uppsegjanlegur hvenær sem er á tímabilinu af hálfu beggja samningsaðila með 6 mánaða 
fyrirvara miðað við næstu mánaðamót eftir uppsögn.  
 
Óski annar hvor samningsaðila eftir áframhaldandi samningi eftir að gildistíma lýkur skal hann koma því á 
framfæri hið minnsta þremur mánuðum áður en samningurinn rennur út þann 31. desember 2017.  

 
 
 
 
 

 
Reykjavík, 20. desember  2013  

 
 
 
_____________________________                         _________________________________  
f.h. skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar         f.h. SAMFOK 
 
 
 
 
Vottar að réttri dagsetningu, undirritunum 
og yfirlýsingu aðila um fjárræði sitt. 
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