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Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd (RBF)
er rannsókna- og fræðslustofnun sem er starfrækt við

félagsráðgjafardeild háskóla Íslands.
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að vera víðtækur vettvangur rannsókna á sviði félagsráðgjafar, einkum 
öllu því er lýtur að stefnumörkun, þróun og þjónustu í barna- og 
fjölskylduvernd sem spannar allt lífsskeiðið frá æsku til efri ára

að miðla vísindalegri þekkingu um félagsráðgjöf og laða fræðimenn til 
starfa á þessu sviði

Hlutverk RBF er að auka og efla rannsóknir í félagsráðgjöf á sviði barna- og 
fjölskylduverndar, meðal annars með því að: 

eiga frumkvæði að og sinna rannsóknum á sviði félagsráðgjafar,
efla tengsl félagslegrar þjónustu á vettvangi við rannsóknir

sinna rannsóknartengdum þjónustuverkefnum á sviði félagsráðgjafar 

efla tengsl rannsókna og kennslu og samhæfa rannsóknir á sviði barna- og 
fjölskylduverndar  

hafa samstarf við innlendar og erlendar rannsóknastofnanir og fræðimenn í 
félagsráðgjöf og efla tengsl við atvinnu- og þjóðlíf

veita nemendum í rannsóknanámi aðstöðu og búnað til rannsóknastarfa og 
veita nemum þjálfun og reynslu í vísindalegum vinnubrögðum með því að  
gefa þeim kost á að vinna rannsóknastörf á vegum stofnunarinnar eftir því  
sem unnt er

kynna niðurstöður rannsókna, m.a. með útgáfu ritsmíða, gangast fyrir faglegum 
námskeiðum, fyrirlestrum og ráðstefnum á sviði félagsráðgjafar      
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Samstarfs- og styrktaraðilar utan hÍ

Stjórn RBF er skipuð sjö einstaklingum til tveggja ára í senn. 

Félagsráðgjafardeild tilnefnir tvo kennara í stjórn og skal annar þeirra vera  
formaður. Velferðarráðneyti skipar sinn fulltrúa og einn er tilnefndur af 
öðrum samstarfsaðilum. Félagsráðgjafafélag Íslands tilnefnir einn fulltrúa í 
stjórn og forseti Félagsvísindasviðs tilnefnir  einn fulltrúa Háskóla Íslands, 
utan félagsráðgjafadeildar.

Ritröð um rannsóknaverkefni á sviði félagsráðgjafar, 
(gefið út í samstarfi við Ís-Forsa), skýrslur, bækur, fræðigreinar o.fl. 
Upplýsingar um útgáfu RBF og dæmi um íslensk og erlend tímarit má sjá  
á www.rbf.is
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HUSK
Jafnréttisstofa
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