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FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR SAMKÓP 

  Síða 1 

  
 

 

Dags. Fundar Tími Staður 

Álfhólsskóli við Álfhólsveg 27. maí 2019 19:30 

Fundarritari: Anna Rós Sigmundsdóttir 
Fundarstjóri: Marta Kr. Sigurjónsdóttir 

Fundarmenn: Anna Rós Sigmundsdóttir (Kársnesskóli), Jóhannes Birgir Jensson (Smáraskóli), Elísabet 
Þorvaldsdóttir (Lindaskóli), Hákon Davíð Halldórsson (Lindaskóli), Linda Björk Hilmarsdóttir (Hörðuvallaskóli), 
Marta Kr. Sigurjónsdóttir (Hörðuvallaskóli), Karl Einarsson (Álfhólsskóli), Þorvar Hafsteinsson (Vatnsendaskóli) 
og Arnar Björnsson (Hörðuvallaskóli). 
Fjarverandi: Á ekki við. 

 

 

Dagskrá 

1. Skipan fundarstjóra og fundarritara 
2. Skýrsla stjórnar varðandi verkefni liðins starfsárs 
3. Umræður um skýrslu stjórnar 
4. Ársreikningur samtakanna fyrir liðið starfsár lagður fram til samþykktar, ásamt 

áritun skoðunarmanna. 
5. Lagabreytingar. 
6. Kosningar  
7. Árgjald ákveðið. 
8. Önnur mál. 

 

 

Fundargerð 

1. Skipan fundarstjóra og fundarritara 
Þorvar Hafsteinsson setti fundinn og stakk uppá Mörtu Kr. Sigurjónsdóttur sem fundarstjóra 
og Önnu Rós Sigmundsdóttur sem fundarritara og var það samþykkt. Marta tók við 
fundarstjórn. 
 

2. Skýrsla stjórnar varðandi verkefni liðins starfsárs 
Þorvar fór yfir skýrslu stjórnar sem er meðfylgjandi fundargerð. Ársskýrslan var samþykkt. 
 

3. Umræður um skýrslu stjórnar 
Þorvari voru þökkuð góð og óeigingjörn störf. 
 
Rætt var um að stjórnarfundir hafi verið þannig að einn fulltrúi úr hverjum skóla hefur verið 
boðinn á alla stjórnarfundi. Þannig hafi fulltrúar hvers skóla í raun starfað eins og kjörnir 
stjórnarmenn og tekið þátt í ákvarðanatökum stjórnar þó þeir hafi í raun ekki verið kosnir í 
stjórn SAMKÓP. Rætt um drög að lagabreytingatillögum til að aðlaga lög SAMKÓP að 
þessu vinnulagi og að stjórn yrði skipuð einum fulltrúa úr hverjum skóla. Leggja þarf slíka 
lagabreytingatillögu fram tímanlega fyrir næsta aðalfund SAMKÓP. 
 
Kynna þarf erindi Rannsóknar og greiningar betur að ári enda var um fróðlegt og gott erindi 
að ræða. 
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Leiðir til að fá fleiri foreldra til að taka þátt í foreldrastarfi skólanna eru t.d. að upplýsa, 
auglýsa, kynna o.s.frv. 
 

4. Ársreikningur samtakanna fyrir liðið starfsár lagður fram til samþykktar, ásamt áritun 
skoðunarmanna. 
Ársreikningur var samþykktur og undirritaður af stjórn. 
 

5. Lagabreytingar. 
Engar lagabreytingatillögur bárust fyrir aðalfundinn. 
 

6. Kosningar  
Formaður:  
Jóhannes Birgir Jensson (Smáraskóli) var kosinn formaður SAMKÓP til tveggja ára. 
 
Aðalmenn í stjórn SAMKÓP:  
Karl Einarsson (Álfhólskóli) var kosinn aðalmaður í stjórn SAMKÓP til tveggja ára á 
aðalfundi SAMKÓP árið 2018 og mun hann því starfa áfram sem aðalmaður næsta árið. 
 
Elísabet Þorvaldsdóttir (Lindaskóli) var kosin aðalmaður í stjórn SAMKÓP til tveggja ára á 
aðalfundi SAMKÓP árið 2018. Elísabet óskaði eftir að vera leyst frá störfum sem aðalmaður 
í stjórn SAMKÓP. Anna Rós Sigmundsdóttir (Kársnesskóli) var kosin í stjórn SAMKÓP í 
stað Elísabetar og er hún því kosinn í stjórn til eins árs. 
 
Þorvar Hafsteinsson (Vatnsendaskóli) var kosinn í stjórn SAMKÓP til tveggja ára. 
 
Hákon Davíð Halldórsson (Lindaskóli) var kosinn í stjórn SAMKÓP til tveggja ára. 
 
Varamenn í stjórn SAMKÓP: 
Elsba Dánjalsdóttir (Hörðuvallaskóli) var kosin sem varamaður í stjórn SAMKÓP til eins árs. 
 
Skoðunarmenn reikninga 
Marta Kr. Sigurjónsdóttir (Hörðuvallaskóli) var kosin skoðunarmaður reikninga SAMKÓP til 
tveggja ára á aðalfundi SAMKÓP árið 2018 og mun hún því starfa áfram sem 
skoðunarmaður reikninga næsta árið. 
 
Árni Árnason (Smáraskóli) var kosin skoðunarmaður reikninga SAMKÓP til tveggja ára. 
 
Vara skoðunarmenn reikninga 
Elísabet Þorvaldsdóttir (Lindaskóli) var kosin vara skoðunarmaður reikninga til eins árs. 
 
Arnar Björnsson (Hörðuvallaskóli) var kosin vara skoðunarmaður reikninga til eins árs. 
 
 
Aðalfulltrúi foreldra í skólanefnd Kópavogs 
Jóhannes Birgir Jensson (Álfhólsskóli) var kosinn sem aðalfulltrúi foreldra í skólanefnd 
Kópavogs til eins árs. 
 
Varafulltrúi foreldra í skólanefnd Kópavogs 
Hákon Davíð Halldórsson (Vatnsendaskóli) var kosinn var kosinn sem varafulltrúi foreldra í 
skólanefnd Kópavogs til eins árs. 
 
Allir ofangreindir sem buðu sig fram voru sjálfkjörnir þar sem ekki bárust fleiri framboð. 
 

7. Árgjald ákveðið. 
Lagt var til að árgjald SAMKÓP verði óbreytt. Hvert foreldrafélag greiðir 10 krónur til 
SAMKÓP vegna hvers nemenda á grunnskólastigi í grunnskóla í Kópavogi. 
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8. Önnur mál. 
Fjárhagur: Fjárhagur SAMKÓP hefur verið þröngur stakkur búinn. Lagt til að borið verði 
saman hvert framlag Kópavogsbæjar til SAMKÓP sé til samanburðar við framlag 
Reykjavíkurborgar til SAMFOK sé m.v. fjölda nemenda í grunnskólum sveitarfélaganna. 
 
Aðstaða og aðstoð: Kanna þarf hvort Kópavogsbær geti styrkt félagið t.d. með eftirfarandi 
hætti: 

• Útvega verkefnastjóra sem gæti verið starfsmaður Kópavogsbæjar. Hlutverk hans 
gæti verið að boða til funda, senda út reikninga, sjá um auglýsingar o.s.frv. 

• Útvega fundaraðstöðu og skáp til að geyma skjöl og eigur SAMKÓP. 

Spjaldtölvuverkefni: SAMKÓP er búið að óska eftir því að Kópavogsbær geri formlega 
úttekt á spjaldtölvuverkefninu. SAMKÓP mun óska eftir að þetta verði tekið upp á næsta 
fundi samráðshóps menntasviðs Kópavogsbæjar og SAMKÓP. 

Fundi var slitið. 

 

 
 

Fundi slitið kl: 20:55 

 


