
 

Aðalfundur SAMFOK var haldinn í Foldaskóla 
12. maí 2014. Stjórn SAMFOK 2014-2015 sem 
kjörin var á fundinum: 

Birgitta Bára Hassenstein, formaður, 
(Austurbæjarskóla), Hallgrímur Þór Gunnþórs-
son (Melaskóla), Nancy Lyn Jóhannsdóttir 
(Ingunnarskóla), Margrét Valgerður Helgadóttir 
(Ölduselsskóla), Sigríður Björk Einasdóttir 
(Hólabrekkuskóla), Sólrún Aspar (Ingunnar-
skóla), Ritawati      Effendy (Húsaskóla). 

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

Bryndís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri SAM-

FOK var kjörin áheyrnarfulltrúi foreldra í skóla
– og frístundaráð    Reykjavíkur og Margrét 
Valgerður Helgadóttir varaáheyrnarfulltrúi. 
Skoðunarmenn reikninga voru endurkjörnir 
Jón Hólmgeir Steingrímsson og Sigurlaug 
Hauksdóttir. 

Fjármál og rekstur 

SAMFOK hefur gert samstarfssamning við 
skóla– og frístundasvið Reykjavíkurborgar um 
að samtökin vinni að því að byggja upp öflugri 
tengsl foreldra og skóla með námskeiðum, 
fræðslufundum, ráðgjöf o.fl. Samningur þessi 
gerir samtökunum kleift að halda úti skrifstofu 
og starfsmanni. Starfsemin er einnig að litlum 
hluta fjármögnuð með árgjöldum frá 
foreldrafélögum grunnskólanna og oft er sótt 
um styrki annars staðar fyrir einstökum 
verkefnum.  Bryndís Jónsdóttir framkvæmda-
stjóri starfar í hlutastarfi á skrifstofu 
samtakanna sem er nú á nýjum stað, að 
Háaleitisbraut 13, 2.hæð. Stjórn SAMFOK er 
skipuð grunnskólaforeldrum í Reykjavík og 
þiggur stjórnin ekki laun fyrir störf sín. 

Fjárhagsár SAMFOK miðast við almanaksárið 
þar sem samstarfssamningur samtakanna við 
Reykjavíkurborg á við það tímabil.  Ársskýrsla 
þessi nær hins vegar yfir tímabilið milli aðal-
funda.   

Námskeið, fyrirlestrar og fundir á vegum SAMFOK 

SAMFOK býður þe im 
foreldrafélögum sem greiða 
árgjald til samtakanna upp á 
fræðslu fyrir  bekkjarfulltrúa 
og aðra sem starfa í 
foreldrastarfi úti í skólunum. 
Þetta skólaár var  meðal 
annars farið í Langholtsskóla, 
Laugarnesskóla, Húsaskóla  , 
Ölduselsskóla, Ingunnar-
skóla og Austurbæjarskóla.   

Á þessum námskeiðum er  
farið yfir uppbyggingu 
f o r e l d r a s a m s t a r f s  o g  
innbyrðis tengsl þeirra sem 
starfa í þágu foreldra og 
nemenda. Mikil áhersla er 
lögð á að skólaráðsfulltrúar 
foreldra  séu talsmenn allra 
foreldra í skólanum og að 
þeir þurfi að vera í góðum 
tengslum við sitt bakland til 
þess að geta talist trúverðugir 
fulltrúar foreldra.  

SAMFOK  heldur einnig opin 
námskeið í húsnæði sínu og 
var að þessu  sinni boðið upp 
á þrjú námskeið, eitt fyrir 
bekkjarfulltrúa, annað fyrir 
stjórnir foreldrafélaga og 

þriðja fyrir fullltrúa foreldra í 
skólaráði.  

Á haustdögum boðaði 
SAMFOK nokkra áhugasama 
feður sem starfað hafa í 
foreldrastarfi á fund. 
Tilgangurinn var að ræða með 
hvaða hætti má virkja feður 
betur í foreldrastarfinu en þeir 
eru þar í miklum minni hluta. 

SAMFOK leggur sérstaka 
áherslu á að ná til skóla þar 
sem foreldrastarf stendur 
höllum fæti. Haldnir voru fundir 
með foreldrum í þremur skólum 
til að aðstoða þá við að koma 
foreldrastarfi í gang aftur eftir 
nokkurt hlé.  

Aðalfundur og stjórn 2014—2015 

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

Námskeið fyrir 

 Skólaráð 

 Stjórnir foreldrafélaga 

 Bekkjarfulltrúa 

Maí 2015  Ársskýrsla SAMFOK 

S T A R F S Á R I Ð  2 0 1 4  – 2 0 1 5  

Ársskýrsla SAMFOK 

FULLTRÚARÁÐ 2 

NEFNDARSTÖRF OG 
ANNAÐ SAMSTARF 

2 

SKÓLARÁÐSNÁMSKEIÐ 3 

FORELDRAR OG FOR-

VARNIR 

3 

SKÓLA– OG FRÍ-
STUNDARÁÐ 

3 

KVEÐJA FRÁ FORMANNI 4 

  



Húsnæði  

Sumarið 2014 flutti SAMFOK 
starfsemi sína að Háaleitis-
braut 13, 2.hæð. Samtökin 
leigðu áður skrifstofu af Barna
-heillum á Suðurlandsbraut 
en fylgdu þeim nú á nýjan 
stað í húsnæði ráðgjafar-
miðstöðvarinnar Sjónarhóls.   

Í húsinu starfa fjölmörg 
samtök og félög sem starfa 
að hagsmunum barna og 
ungmenna sem auðveldar 
samstarf og upplýsingaöflun. 

Fulltrúaráð SAMFOK er að 
kallað saman a.m.k. tvisvar á 
ári. Formenn foreldrafélaga og 
fulltrúar foreldra í skólaráðum 
í grunnskólum Reykjavíkur 
sitja sjálfkrafa í fulltrúaráðinu.  

Fulltrúaráð SAMFOK er 
tengiliður okkar út í skólana 
og mikilvægur vettvangur til 
þess að taka púlsinn á 
skólaforeldrum og heyra hvað 
brennur á foreldrum.   Í vetur 
var ákveðið að stofna 
Facebook síðu fyrir ráðið og 
hefur það auðveldað mjög  
upplýsingaflæði og skoðana-
skipti auk þess sem 
vettvangur skapaðist fyrir 
fulltrúana til að fá álit og 
hugmyndir hver frá öðrum án 
milligöngu SAMFOK. 

 

Fulltrúaráð og húsnæðismál 

Nefndarstörf  og annað samstarf, ráðstefnur, kynningar og erindi 
SAMFOK gefur út bæklinginn 
Stoðir í skólastarfi í samvinnu 
við Skóla—og frístundasvið 
Reykjavíkur en í honum er að 
finna hagnýtar upplýsingar  
um foreldrastarf í skólum. 
Bæklingurinn er gefinn út á 
rafrænu formi og má nálgast á 
heimasíðu SAMFOK. 

SAMFOK er aðili að 
fulltrúaráði Heimilis og skóla. 
Það býður upp á tækifæri til 
samstarfs við önnur foreldra-
samtök.  

 Kynningar og erindi: 

- Gildi foreldrasamstarfs á 
ráðstefnu Pólska skólans 

- Starfsemi SAMFOK og 
skólráðsnámskeið fyrir 
starfsfólk  í félagsmiðstöðvum. 

- Starfsemi SAMFOK fyrir 
starfsfólk Æfingastöðvar 
Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra. 

- Skólaráðsnámskeiðin fyrir 
skólastjórnendur í Reykjavík 

- Skólaráðsnámskeiðin fyrir 
fulltrúaráð Heimilis og skóla 

-Foreldrasamstarf út frá 
sjónarhóli foreldra á Austur-
bæjarfléttunni, samráðsvett-
vangur leikskóla, grunnskóla, 
frístundastarfs og þjónus-
tumiðstöðva í Laugardal, 
Háaleiti og Bústöðum-  

SAMFOK býður foreldrum og 
foreldrafélögum upp á ráðgjöf 
og stuðning í ýmiss konar 
málum sem tengjast 
samskiptum við skóla eða 
öðrum úrlausnarefnum 

Framkvæmdastjóri sækir eftir 
föngum ráðstefnur, málþing 
og fræðslufundi um málefni 
sem tengjast innra starfi 
SAMFOK. Hæst þennan 
veturinn bar málþing um 
lestrarnám og læsi, málþing 
Sjónarhóls og þátttaka í  
Norrænu NOKO ráðstefnunni. 
Ráðstefnan er haldin annað 
hvert ár og fjallaði að þessu 
sinni um jafnrétti í skólastarfi.   

Á starfárinu skilaði SAMFOK 
umsögn um eftirtalin verkefni/
skýrslur á vegum SFS:  

Viðmið og vísbendingar fyrir 
innra og ytra mat á gæðum 
frístundastarfs. 

Menntun í fremstu röð - sókn 
höfuðborgarsvæðisins 

Viðmið um gæði í skólastarfi 
fyrir ytra mat á grunnskólum   

Auglýsingar í skóla- og 
frístundastarfi  

Einnig eru samtökin gjarnan 
kölluð til þegar sjónarhorns 
foreldra er óskað inn í 
umræðu eða vinnu við tiltekin 
málefni.  

Stjórn SAMFOK tilnefnir á 

hverju ári fullltrúa í hina ýmsu 

starfshópa. Helstu starfshópar 

og nefndir sem SAMFOK átti 

fulltrúa í á starfsárinu: 

Áheyrnarfulltrúi í skóla– og 

frístundaráði –Bryndís Jóns-

dóttir . Varamaður —Birgitta 

Bára Hassenstein  (tók við af 

Margréti V. Helgadóttur) 

Starfshópar.  

Innritun í skóla oftar en einu 

sinni á ári–Bryndís Jónsdóttir  

Nemendamiðað skólastarf—
Bryndís Jónsdóttir 

Aukið vægi starfs– list og 
verknáms í grunnskólum Rvk
– Birgitta Bára Hassenstein   

Börnin í borginni—Sigríður 
Einarsdóttir 

Hvatningarverðlaun Skóla– og 
frístundaráðs—Sólrún Aspar 

Forvarnir:SAMAN-hópurinn—
Bryndís Jónsdóttir. 

Læsishópur Heimilis og skóla
– Birgitta Bára Hassenstein, 
Bryndís Jónsdóttir og Sigríður 
Einarsdóttir 

Fulltrúaráð Heimilis og skóla– 
Bryndís Jónsdóttir 
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 Fulltrúaráðið hittist í haust til 
að ræða  aðkomu foreldra að 
námi og skólagöngu barna 
með áherslu á á-in þrjú: 
áhugi, áhrif og ábyrgð. Í lok 
fundar var skipt í hópa eftir 
hverfum og umræðuefni gefið 
frjálst enda hefur komið í ljós 
að fulltrúarnir vilja gjarnan fá 
tíma og tækifæri til að ræða 
við aðra í sömu stöðu, læra 
af þeim, fá góð ráð og 
hugmyndir. Á vordögum 
2015 hittist fulltrúaráðið aftur 
fyrir aðalfund og var boðið 
upp á kynningu á 
verðlaunaverkefninu 
“Stefnumót í Vogaskóla” sem 
er foreldradrifið verkefni sem 
stuðlar að samvinnu og 
lýðræði í skólanum.  



Á vorönn 2015 stóð Samfok 
fyrir námskeiðum fyrir skóla-
ráð, stjórnir foreldrafélaga, 
stjórnir nemendafélaga, 
félagsstarfskennara og starfs-
fólk félagsmiðstöðva sem 
vinnur með nemendum, 
Námskeiðin voru haldin á á 
fimm stöðum í borginni. 
Miðborg, Hlíðar og Vesturbær 
hittust í Hlíðaskóla, Grafar-
vogur og Kjalarnes í 
Hlöðunni, Árbær, Grafarholt 
og Norðlingaholt í Ingunnar-
skóla, Laugardalur, Háaleiti 
og Bústaðir í Hæðargarði og 
Breiðholt í Gerðubergi.  
 
Helga Margrét Guðmunds-
dóttir tómstunda– og 
félagsmálafræðingur sá um 
fræðsluhluta námskeiðsins. 
Ásamt henni komu Birgitta B 

Hassenstein, formaður 
SAMFOK, Bryndís Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri SAMFOK 
og Eygló Rúnarsdóttir, 
verkefnastjóri á Skóla– og 
frístundasviði Reykjavíkur-
borgar að undirbúningi 
námskeiðsins. 
Félag skólastjórnenda í 
Reykjavík hvatti til þátttöku í 
verkefninu. 
Nokkrir fulltrúar frá hverjum 
skóla (4 nemendur og 1-2 
starfmenn skóla eða félags-
miðstöðva) sátu undirbúnings
-fundi áður en námskeiðið var 
haldið. Tilgangurinn var að 
kveikja áhuga á efni 
námskeiðsins og fela þeim 
verkefni. 
Fulltrúi umboðsmanns barna 
kom með á undirbúnings-
fundina til að fylgjast með og 

svara spurningum um réttindi 
barna og fleira. 
Námskeiðin voru byggð upp 
á kynningum nemenda, 
fyrirlestrum umræðum og 
hópvinnu.  Í hópum voru 
þátttakendur beðnir um að 
ræða hvernig mætti virkja 
skólaráðsfulltrúana betur og 
tryggja tengsl þeirra við 
bakland sitt. Þá var óskað 
eftir hugmyndum um 
fyrirkomulag skólaráðsfunda 
og málefni sem þátttakendur 
töldu að væri mikilvægt að 
nemendur og foreldrar fengju 
að koma að í umræðu og 
ákvarðanatöku. 
Niðurstöður hópanna voru 
síðan sendar til allra 
skólastjórnenda og annarra 
þátttakenda til frekari 
úrvinnslu. 

stuðst við afstöðu fulltrúaráðs 
í ýmsum málum og 
niðurstöður  kannana á 
viðhorfum foreldra til skóla-
starfsins í Reykjavík.  

Áheyrnarfulltrúi tekur þátt í 
umræðum, getur lagt fram 
tillögur, fyrirspurnir og bókanir  
en hefur ekki atkvæðisrétt á 
fundum ráðsins. 

Áheyrnarfulltrúi foreldra lagði 
m.a. fram bókanir varðandi  
ráðningar skólastjórnenda, 
biðlista eftir greiningum, breyt-
ingar á forgangi nemenda úr 

Foreldrar grunnskólabarna 
eiga áheyrnafulltrúa í skóla– 
og frístundaráði Reykjavíkur. 
Skólaárið 2014-2015 var 
Bryndís Jónsdóttir áheyrna-
fulltrúi foreldra en Birgitta 
Bára Hassenstein til vara. 

Skóla– og frístundaráð 
fundar að jafnaði tvisvar í 
mánuði utan júlímánaðar. 

Áheyrnarfulltrúi hefur í sínu 
starfi meðal annars að 
leiðarljósi starfsreglur sem 
samþykktar hafa verið á aðal-
fundi samtakanna. Þá er 

Háaleitisskóla (Hvassaleiti) í 
Réttarholts-skóla og  
umfjöllun um áskorun um 
umbætur vegna barna með 
fjölþættan vanda sem yfir 
þrjátíu félagasamtök skrifuðu 
undir ásamt SAMFOK og 
sendu stjórnvöldum. 
 
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.     

Skólaráðsnámskeið  - Vó, hvað er í gangi? 

Skóla– og frístundaráð 

Foreldrar og forvarnir 
árlegs verkefnis sem tengist 
skólalokum í 10. bekk. Þá sat 
framkvæmdastjóri í starfshópi 
sem sá um að láta hanna 
nýjan ískápssegul og 
kynningarefni til að vekja 
athygli á breytingum á 
útivistartíma barna og unglina. 

Á námskeiðum SAMFOK 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. 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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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  

Kveðja frá formanni SAMFOK 

Starfsárið hefur verið annríkt, en gjöfult og lærdómsríkt. Eins og síðastliðin ár hefur SAMFOK 
lagt áherslu á að efla bakland sitt sem eru foreldrafélög grunnskólanna í borginni, stjórnir 
foreldrafélaga og skólaráðsfulltrúar. Haldnir hafa verið fulltrúaráðsfundir og námskeið hjá okkur 
á Háaleitisbrautinni, úti í skólunum og í hverfum borgarinnar. SAMFOK hefur mætt á fundi með 
foreldrum, tekið þátt í málþingum, starfsdögum, starfshópum, veitt umsagnir og sent út áskoranir 
í samstarfi við önnur félög og samtök sem sinna málefnum barna og foreldra.  SAMFOK hefur 
leitast við að vera sjálfstæður málsvari foreldra gagnvart stjórnvöldum og beitt sér fyrir auknum 
áhrifum foreldra á skólastarf.   

Í lok þessa starfsárs kann ég Bryndísi Jónsdóttur sem hefur verið framkvæmdastjóri SAMFOK 
sl. 5 ár mínar bestu þakkir fyrir vel unnin störf og stjórn SAMFOK fyrir gott samstarf.  Ég þakka 
einnig öllum þeim fjölmörgu foreldrum, nemendum, starfsfólki og stjórnendum grunnskóla og 
frístundamiðstöðva sem hafa lagt okkur lið í vetur og tekið þátt í verkefnum okkar og þeim 
Guðlaugu Erlu Gunnarsdóttur formanni skólastjórnenda í Reykjavík, Eygló Rúnarsdóttur, 
verkefnastjóra unglingastarfs hjá SFS og Umboðsmanni barna fyrir veitta ráðgjöf og aðstoð.  Að 
lokum vil ég þakka sérstaklega Helgu Margréti Guðmundsdóttur verkefnisstjóra fyrir ómetanlegt 
framlag hennar til námskeiða SAMFOK um skólaráð og lýðræðislega aðkomu nemenda og 
foreldra í hverfum borgarinnar  

Sem formaður SAMFOK tel ég eitt brýnasta verkefnið í dag vera að styðja við lögbundna 
aðkomu foreldra og nemenda að skólanum.  Skólinn á ekki að vera einangruð menntastofnun, 
heldur lifandi samfélag þar sem allir koma að mótun þess. Í dag er litið bæði til heimilis og skóla 
sem vettvang náms og uppeldis. Hefðbundin hlutverk hafa breyst.  Lögbundin og lýðræðisleg 
aðkoma foreldra og nemenda að skólastarfinu er tryggð í grunnskólalögum með stofnun 
skólaráða. Skólastjórar bera ábyrgð á stofnun lögbundinna félaga nemenda og foreldra. Félögin 
eiga að setja sér starfsreglur, m.a um val sinna fulltrúa í skólaráð þar sem allir sitja við sama 
borð skólastjóri, foreldrar, starfsfólk, nemendur, kennarar auk fulltrúa grenndarsamfélagsins. 
Þetta kallar á alveg ný vinnubrögð.  

SAMFOK hefur lengi talið brýnt að koma af stað vitundavakningu um skólaráð og stuðla að betri 
starfsháttum sem lúta að þátttöku og aðkomu bæði foreldra og nemenda að skólastarfinu. 
Síðastliðin tvö ár hefur SAMFOK farið þá leið að halda námskeið með þátttöku foreldra, 
nemenda og þeim sem koma að uppeldi og menntun barna í hverfum borgarinnar. Markmiðið 
hefur verið að stuðla að sameiginlegum skilningi á ólíkum hlutverkum okkar og ábyrgð,  og 
mikilvægi góðs samstarfs innan skóla og hverfis.   

Það hvílir mikil ábyrgð á fræðsluyfirvöldum í Reykjavík að sinna eftirlitshlutverki sínu. Mér finnst 
embættismenn og kjörnir fulltrúar í Reykjavík oft vera að hlutast til um mál sem skólarnir hafa 
umsagnar eða ákvörðunarrétt um sjálfir skv. lögum og aðalnámskrá. Það er oft litið framhjá 
mikilvægu hlutverki skólaráða. Í grunnskólalögum segir: “Skólaráð eiga að fá til umsagnar allar 
áætlanir um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg 
ákvörðun um þær er tekin.”  Sem dæmi er ráðning skólastjóra meiriháttar breyting á skólahaldi. 
Þrátt fyrir ákvæði laganna hefur mikill tími farið í að ræða hvernig má auka aðkomu foreldra að 
ráðningu skólastjóra, fremur en að horfa til þess að uppfylla skilyrði gildandi laga. Nú hefur þessi 
ákvörðun verið færð fjær fólkinu. Kjörnir fulltrúar í Reykjavík afsöluðu sér nýlega aðkomu sinni 
að ráðningu skólastjóra til embættismanna með tilvísun í fagleg sjónarmið og sveitarstjórnarlög. 
Í nýjum sveitarstjórnarlögum er hins vegar mjög mikil áhersla á samráð við íbúa. Það er slæmt 
að færa með þessum hætti ákvörðunarvaldið til enn færri aðila, í þessu tilviki embættismanna án 
þess að tryggja umsagnarrétt þeirra er málið varðar. Það er ekki í samræmi við gildandi lög, né 
yfirlýsta stefnu stjórnvalda.  

Viðhorf til aukinnar aðkomu foreldra og nemenda að skólanum eru misjöfn. Það gengur því 
misvel að virkja þá til samstarfs í skólastarfi og gefa þeim hlutverk í verkefnum 
skólasamfélagsins eins og kveðið er á um í grunnskólalögum. Þekkingu og skilningi á 
markmiðum grunnskólalaga og aðalnámskrá er ábótavant. Skort hefur á eftirfylgni, ráðgjöf og 
stuðning til skólastjórnenda og þeirra sem vinna með nemendum að þeirra hagsmunamálum.  
Kjörnum fulltrúum, embættismönnum og fleirum sem fara með ákvarðanatöku um skólastarf 
hefur sumum þótt misráðið að hafa nemendur með í skólaráðum.  Ég tel nauðsynlegt að vinna 
gegn neikvæðum viðhorfum til þátttöku foreldra og nemenda.  Þá og ekki fyrr er foreldrum og 
nemendum gert kleift að taka þátt.  Starfið má ekki vera bara til málamynda. Ef við viljum ala 
upp ungmenni sem ábyrga borgara og virka lýðræðisþegna og framtíðarkjósendur, hvaða leið er 
þá betri en virk þátttaka í lýðræðislegu starfi í grunnskólanum.  Veita þeim aðkomu að 
ákvörðunum um mál sem þau varða,  fela þeim ábyrgð og áhrif.  Virk og vel skipulögð skólaráð 
efla skólasamfélagið og samfélagið í heild, við fáum ábyrgari og áhugasamari foreldra og 
nemendur.  
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