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Aðalfundur

Bekkjarfulltrúar

Niðurstöður eftir
Allir með málþingin

Aðalfundur SAMFOK verður haldinn þriðju-
daginn 21. maí kl. 20 í Húsaskóla. Allir  
foreldrar grunnskólabarna í Reykjavík eru 
hvattir til að mæta á fundinn. 

Nú að vorið væri gott að velja nýja bekkjar-
fulltrúa fyrir næsta vetur. Starf bekkjarfulltrúa 
felur fyrst og fremst í sér að vera leiðtogar 
í hópi foreldra í bekknum, fremstir meðal 
jafningja. Æskilegt er að bekkjarfulltrúarnir 
séu tveir í hverjum bekk.
Við teljum vænlegast til árangurs að ljóst sé 
að vori hver taki að sér að vera bekkjarfulltrúi 
næsta skólaár. Þetta fyrirkomulag við val 
á bekkjarfulltrúa stuðlar frekar að því að  
for eldrar mæti á foreldrafundi í skólanum en 
sitji ekki heima af ótta við að „lenda í“ að vera 
bekkjarfulltrúar. 

Bekkjafulltrúar:
• Gegna hlutverki verkstjóra sem hafa 

jákvæða hvatningu að leiðarljósi.
• Halda utan um dagskrá sem er ákveðin á 

sameiginlegum fundi foreldra í bekknum 
að undangenginni athugun á viðhorfum og 
óskum barnanna. Mikilvægt er að taka mið 
af áhugasviði barna og foreldra og nýta þau 
tækifæri sem þar gefast.

• Eru jafnframt tengiliðir bekkjarins við stjórn 
foreldrafélags, skólaráð, skólastjórnendur 
og umsjónarkennara.

• Halda utan um gögn er varða bekkinn og 
starf foreldrafélagsins, bæði á rafrænu 
formi og á pappír

• Stuðla að því að foreldrar velji nýjan fulltrúa 
þegar þeir láta af störfum.

Í fyrra stóð SAMFOK fyrir málþingaröðinni 
Allir með – tölum saman um skólamenningu 
á Íslandi þar sem haldin voru 10 málþing á 
10 tungumálum. Veturinn fór í að taka saman 
niðurstöður eftir málþingin og einnig í að kynna 
niðurstöðurnar og hafa þær verið kynntar m.a. 
fyrir Skóla- og frístundaráði Reykjavíkur, Teymi 
um málefni innflytjenda, á Menntakviku HÍ og 
fleiri aðilum. Niðurstöðurnar hafa verið teknar 
saman í grein sem birtist hér: Skólavarðan, 
veftímarit um skóla- og menntamál.

Starfsemi Samfok
SAMFOK eru samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík. Hlutverk  
samtakanna er að styðja við foreldrastarf í grunnskólunum í borginni og miðla 
fræðslu og upplýsingum til skólaforeldra. 
Við hvetjum foreldra til að hafa samband við okkur ef þið hafið einhverjar 
spurningar.

Ábyrgð foreldra

Í upphafi skólaársins kom í ljós að þrennt virtist vera foreldrum ofarlega í 
huga. Neysla og forvarnir gegn henni, símanotkun ungmenna og klám og 
stafrænt ofbeldi. Eitthvað af þessu, ef ekki allt, kom upp á hverju námskeiði 
og fundi sem við áttum með foreldrum í vetur. Til eru ýmsar leiðir til að vinna 
með alla þessa hluti og eru foreldrar mikilvægur hlekkur í þeim öllum. 
Í vetur höfum við í SAMFOK hitt nokkrar sendinefndir frá Danmörku sem 
hafa hingað komið til að kynna sér íslenska módelið. Starfið sem varð til 
þess að Ísland náði nánast að útrýma unglingadrykkju og reykingum. Það 
sem þykir merkilegt er hversu stóran hlut foreldar áttu í þessum árangri. Í 
raun virðist sem fólk í öðrum löndum viti betur af því en við hér á Íslandi, við 
erum kannski búin að gleyma hvernig ástandið var og hvað var gert til að 
sporna við því. Frá árunum 1998-2007 fækkaði nemendum í 10. bekk sem 
höfðu drukkið áfengi um 50% og nemendum sem höfðu reykt sígarettur um 
58% og hass um 60%. 
Þessi árangur er ekki sjálfsagður og honum verður að halda við. Og 
þar kemur ábyrgð foreldra inn. Við foreldrar erum nefnilega stærsti 
áhrifavaldurinn í lífi barnanna okkar. Það að taka virkan þátt í skólastarfi  
barnanna, taka þátt í foreldrarölti, virða útivistartímann, leyfa ekki eftirlitslaus 
partý, hvetja börnin til tómstundaiðkunnar og setja skýrar reglur um 
skjáhegðun er eitthvað sem við getum gert til að styðja við börnin okkar og 
nærumhverfi þeirra. 
SAMFOK fékk á dögunum styrk frá Lýðheilsusjóði til að útbúa 
forvarnarnámskeið fyrir foreldrar og verður boðið upp á það næsta vetur. 
Við hlökkum mikið til og vonumst til að sjá sem flesta foreldra þar. 
Að lokum þökkum við fyrir veturinn og hvetjum fjölskyldur til að njóta 
sumarsins SAMAN. 

http://samfok.is/adalfundur-2019
http://samfok.is/verkefni-samfok/allir-med
http://samfok.is/verkefni-samfok/allir-med
http://skolavardan.is/raddir/%E2%80%8BAllir-med-%E2%80%93-tolum-saman-um-skolamenningu-a-Islandi?fbclid=IwAR0nIjojLmmCOk0Yc7FHJtjUz0R8SEGX95DP9SZb8SRfH4jaByHTF3npcsg
http://skolavardan.is/raddir/%E2%80%8BAllir-med-%E2%80%93-tolum-saman-um-skolamenningu-a-Islandi?fbclid=IwAR0nIjojLmmCOk0Yc7FHJtjUz0R8SEGX95DP9SZb8SRfH4jaByHTF3npcsg
mailto:samfok@samfok.is
http://www.rannsoknir.is/is/islenska-modelid/
http://www.rannsoknir.is/wp-content/uploads/2015/06/Substance-use-prevention-for-adolescents-the-Icelandic-Model.pdf
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item36936/uthlutun-ur-lydheilsusjodi-2019

