
 

Aðalfundur SAMFOK var haldinn í 
Breiðholtsskóla 21. maí 2013 

Stjórn SAMFOK 2013-2014 sem kjörin var á 
fundinum, er þannig skipuð: 

Margrét Valgerður Helgadóttir, formaður 
(Ölduselsskóla), Birgitta Bára Hassenstein, 
varaformaður, (Austurbæjarskóla), Andres 
Zoran Ivanovic (Háteigsskóla), Ritawati      
Effendy (Húsaskóla), Sigrún Theodórsdóttir 
(Laugarnesskóla), Sólrún Aspar (Ingunnar-

skóla), Ævar Karlsson (Breiðholtsskóla) 

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

 

Á fundinum var Bryndís Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri SAMFOK kjörin áheyrnar-
fulltrúi foreldra í skóla– og frístundaráð    
Reykjavíkur og Margrét Valgerður Helgadóttir, 
formaður SAMFOK, varafulltrúi.  

 

Skoðunarmenn reikninga voru endur 
kjörnir Jón Hólmgeir Steingrímsson og 
Sigurlaug Hauksdóttir. 

  

Fjárhagsár SAMFOK miðast við alma-
naksárið enda miðast samstarfssamnin-
gur sam-takanna við Reykjavíkurborg 
við það tímabil.  Ársskýrsla þessi nær 
hins vegar yfir tímabilið milli aðalfunda. 
Ákveðið var að næsti aðalfundur yrði í 
maí 2014. 

  

Námskeið, fyrirlestrar og fundir á vegum SAMFOK 

Á starfsárinu voru haldin  
námskeið fyrir bekkjarfulltrúa 
og stjórnir foreldrafélaga. í 
nokkrum skólum, meðal 
annars Laugarnesskóla,  
Langholtsskóla, Vogaskóla, 
Foldaskóla, Ingunnarskóla og 
Breiðholtsskóla. Á þessum 
námskeiðum er  farið yfir 
uppbygg ingu  fo re ld ra-
samstarfs og  innbyrðis 
tengsl þeirra sem starfa í 
þágu foreldra og nemenda. 
Mikil áhersla var lögð á að 
skólaráðsfulltrúar foreldra 
væru talsmenn allra foreldra í 
skólanum og að þeir þyrftu 
að vera í góðum tengslum við 
sitt bakland til þess að geta 
talist trúverðugir fulltrúar 

foreldra.  

Áframhald varð á samstarfi 
SAMFOK við forsvarsmenn 
verkefnisins Tölum saman 
sem er fræðsla um heilbrigða 
kynhegðun og samræður 
foreldra og unglinga um kynlíf 
og var skólum boðið að panta 
fræðslu á vorönn 2014. 
SAMFOK styrkti 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 3 

foreldrafélög styrkt til að halda 
fræðsluna að þessu sinni.  

Aðalfundur og stjórn 2013—2014 

Öll námskeið á vegum SAMFOK 
eru auglýst á www.samfok.is 
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  Formenn foreldrafélaga í 
grunnskólum Reykjavíkur sitja 
sjálfkrafa í fulltrúaráði  
SAMFOK. Fulltrúaráðsfundur 
vorannar var haldinn í 
Breiðholtsskóla sama dag og 
aðalfundur samtakanna fór 
fram. Mæltist þetta vel fyrir og 
mættu tæplega fimmtán 
formenn á fulltrúaráðsfundinn, 
þáðu veitingar og sátu síðan 
aðalfund samtakanna.  

Fulltrúaráð er að jafnaði kallað 
saman a.m.k. tvisvar á ári. Í 
vetur fengum við fulltrúaráðið 
einnig til liðs við okkur til að 
unidrbúa námskeið í fjórum 
hverfum Reykjavíkur eins og 
greint er frá á næstu blaðsíðu.  

Fulltrúaráð SAMFOK er 
tengiliður okkar út í skólana 
og mikilvægur vettvangur til 
þess að taka púlsinn á 
skólaforeldrum og heyra hvað 
brennur á foreldrum.  undirbúa 
fundina og standa  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. 

Stjórn SAMFOK setti í vetur á 
laggirnar eigin starfshópa 
skipaða einstökum stjórnar-
mönnum.  Einn hópur fjallaði 
um MENTOR og annar um 
málefni barna af erlendum 
uppruna. Leitað var 
samstarfs við aðila utan 
stjórnar til að afla upplýsinga 
og álita. 

Stjórn SAMFOK og stjórn 
Félags skólastjórnenda 
hittust á vinnufundi í janúar 
2014 sem er vonandi 
upphafið að góðu samstarfi. Í 
vetur snerist samstarfið 
annars vegar um námskeið 
um nýju menntalögin og hins 
vegar að gera sameiginlega 
gátlista fyrir foreldra og 
starfsfólk skóla til að skýra 
hlutverk hvers og eins í 
samstarfi heimila og skóla.  

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 er gefinn út á 
rafrænu formi. 

SAMFOK er aðili að 
fulltrúaráði Heimilis og skóla. 
Það býður upp á tækifæri til 
samstarfs og samvinnu við 
foreldrasamtök víðs vegar 
um landið.  

Greinaskrif: 

”Bingóstjóri”. Bryndís 
Jónsdóttir. Grein í 
Fréttablaðinu  

“Af jólasveinum” Bryndís 
Jónsdóttir. Grein í 
Fréttablaðinu. 

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

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 stúlkna og staðalmyndir 

kynjanna–Bryndís Jónsdóttir  

Börnin í borginni—Bryndís 
Jónsdóttir  

Hvatningarverðlaun Skóla– og 
frístundaráðs—Sólrún Aspar 
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SAMFOK bauð fulltrúum 
foreldra til fundar í 
Langholtsskóla í samstarfi 
við starfsfólk Skóla– og 
frístundasviðs. Fundurinn var 
vel sóttur og fundargestir 
ánægðir með fræðsluna. 

Á fundinum kynnti 
Steingerður Kristjánsdóttir 
verkefnastjóri fagskrifstofu 
foreldravef Skóla– og 
frístundaráðs en hann geymir 
hagnýtar upplýsingar fyrir 
foreldra sem snúa að námi 
og skólagöngu barna þeirra. 

Nanna Kristín Christiansen 
sem einnig er verkefnastjóri á 
fagskrifstofu SFS fjallaði um 
inngrip og úrvinnslu 
eineltismála hjá sviðinu.  

Guðbjörg Jónsdóttir ráðgjafi 
foreldra og skóla hjá SFS 
kynnti síðan verklagsreglur 
sviðsins varðandi úrlausnir 
fyrir grunnskólanemendur 
með fjölþættan vanda og 
kynnti leiðir fyrir foreldra í leit 
að stuðningi og lausnum.  

 



Skólaárið 2012-13 stóð 
Samfok fyrir námskeiðum fyrir 
foreldra í tveimur hverfum. 
Námskeiðið fjallaði um nýju 
menntalögin, skyldur, réttindi 
og ábyrgð foreldra. Helga 
Margrét Guðmunds-dóttir 
tómstunda– og félagsmála-
fræðingur sá um fræðsluhluta 
námskeiðsins.  

Á vorönn 2014 var ákveðið að 
halda námskeið í fjórum 
hverfum borgarinnar til 
viðbótar, Miðborg/Hlíðum,  
Grafarvogi, Vesturbæ og 
Árbæ/Grafarholti/Norðlinga-
holti og Úlfarsárdal. Vegna 
ábendinga frá þátttakendum 
veturinn áður var 

námsráðgjöfum, fulltrúum, 
skólastjórnenda, nemenda, 
þjónustumiðstöðva og 
frístundamiðstöðva einnig 
boðið að sitja námskeiðið. 
Námskeiðin voru haldin í 
samvinnu við Félag 
skólastjórnenda í Reykjavík. 

Námskeiðin voru byggð upp 
á fyrirlestri, umræðum og 
hópvinnu.  Í hópum voru 
þátttakendur beðnir um að 
viðra hugmyndir sínar um 
þær áherslur sem þeir vilja 
sjá í foreldrastarfi og einnig 
hugmyndir um aukið samstarf 

innan hverfis.  

Tveir fulltrúar frá 
hverjum skóla sátu 
undirbúningsfundi 
áður en námskeiðið 
var haldið Niður-
stöður hópanna voru 
síðan sendar til 
þátttakenda til frekari 
úrvinnslu. 

starfsdagar ráðsins af og til. 

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 

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

Skólaárið 2013-2014 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 

fundarins. 

Áheyrnarfulltrúi foreldra nýtti 
sér þann rétt og lagði m.a. 
fram nokkrar bókanir um 
ýmis málefni auk þess að 
taka virkan þátt í umræðum 
um málefni grunnskólans. 
 
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 

Námskeið í hverfum 

Skóla– og frístundaráð 

Foreldrar og forvarnir 

árlegs verkefnis sem tengist 
skólalokum í 10. bekk og var 
foreldrum sent rafrænt bréf 
með hvatningu um 
áframhaldandi umhyggju og 
eftirlit við lok grunnskóla og 
upphaf framhaldsskólagöngu  . 

Á námskeiðum SAMFOK er 
foreldrum bent á mikilvægi 
aðkomu þeirra að forvörnum, 
m.a. eru foreldrar fræddir um 
mikilvægi þess að leggja 
áherslu á að efla bekkjaranda 
og skólabrag í samstarfi við 
skólann enda hefur slík vinna 
ótvírætt forvarnargildi.. 
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 bekkjarfulltrúa.  

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

 

 

SAMFOK á fulltrúa í  SAMAN
-hópnum, 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 
undirbúningi og framkvæmd 
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Suðurlandsbraut 24, 3. hæð 

108 Reykjavík 

   

Sími 562-7720 

Fax: 5535960 

Netfang: samfok@somfok.is 

www.samfok.is 
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Starfsemi samtakanna 

Starfsárið 2013-2014var skemmtilegt og viðburðaríkt að venju 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. Starfsmaður hefur rekið sig á að þessar upplýsingar koma oft seint og 
illa inn á heimasíður skólanna og er það miður, ekki síst í ljósi þess að ef nöfn og netföng 
skólaráðsfulltrúa foreldra og stjórnar foreldrafélags eru ekki aðgengileg þá eiga foreldrar í 
skólanum ekki greiðan aðgang að fulltrúum sínum. Það gerir starfsmanni SAMFOK einnig erfitt fyrir 
varðandi miðlun upplýsinga til fulltrúa foreldra 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 skóla– 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. Það starf 
fer oftast fram á skrifstofutíma/vinnutíma foreldra og er ólaunað. Því er oft erfitt að virkja foreldra 
grunnskólabarna í slík verkefni. 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 samta-
kanna en einnig hafa stjórnarmenn tekið sæti í einstökum starfshópum. 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.  Fyrirspurning dreifast yfirleitt 
nokkuð jafnt yfir árið. Foreldrar sem upplifa trúnaðarbrest milli þeirra og skólans hafa í gjarnan 
samband og fá ráðleggingar um næstu skref. 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.  

SAMFOK leitar alltaf nýrra leiða til að virkja foreldra og, 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 haldið var áfram með á þessu 

starfsári og hefur heppnast afar vel. Samvinna við bakland okkar skiptir samtökin miklu máli og er 

okkur mikilvægt að heyra raddir foreldra til að geta verið sem bestur málsvari þeirra. 

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 

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.  

Margrét Valgerður Helgadóttir formaður SAMFOK 

Bryndís Jónsdóttir framkvæmdastjóri SAMFOK 


