
    

 
 

Reykjavík, 5. sept. 2017 
        

MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi:  Borgarstjórn 

Sendandi:   Skúli Helgason 

Efni: Ósk um samþykkt á Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025 

Í samstarfssáttmála meirihluta baorgarstjórnar Reykjavíkur 2014-2018 er kveðið á um að lögð verði 
áhersla á jafnan aðgang barna að fjölbreyttu og skapandi frístundastarfi og að mótuð verði stefna um 
hlutverk Reykjavíkur í frístundaþjónustu og félagsstarfi, með sérstaka áherslu á börn og unglinga. 

Stýrihópur sem borgarstjóri skipaði á vorönn 2015 skilar hér tillögu að stefnu um frístundaþjónustu í 
Reykjavík. Stýrihópinn skipuðu Sóley Tómasdóttir, Skúli Helgason og Marta Guðjónsdóttir. 
Starfsmaður hópsins var Sigrún Sveinbjörnsdóttir. Að auki fékk stýrihópurinn til liðs við sig fulltrúa 
frá ÍTR, VEL, SFS og MOF.  

Leiðarljós stefnunnar er að Reykjavíkurborg bjóði upp á fjölbreytta og heilsueflandi 
frístundaþjónustu sem hvetur til virkrar þátttöku, sköpunar og betra samfélags. 

Í Reykjavík verði í boði skemmtileg og þroskandi frístundaþjónusta sem stuðlar að félagslegri velferð 
og er farvegur óformlegrar menntunar, menningar, uppeldis og lýðræðislegrar þátttöku. 
Frístundaþjónustan miði að því að efla félagsauð hverfanna með því að stuðla að félagslegri þátttöku 
almennings og samstarfi hagsmunaaðila í hverfum. Frístundaþjónustan í Reykjavík byggi á góðu 
samstarfi fjölmargra aðila með mismunandi áherslur. Reykjavíkurborg veiti tiltekna grunnþjónustu og 
félagasamtök, menntastofnanir og fleiri veiti aðra þjónustu í málaflokknum. Starfsemi á vegum 
Reykjavíkurborgar og styrkir borgarinnar til  félaga og samtaka miði að því að stuðla að almennri 
þátttöku og  jöfnu og fjölbreyttu aðgengi að grunnþjónustu. Í öllu frístundastarfi verði leitast við að 
efla sjálfsmynd einstaklinga með því að gefa þeim tækifæri til að blómstra í því sem þeir eru góðir í og 
þjálfa upp nýja færni í samræmi við áhugasvið hvers og eins. Frístundastarf verði án aðgreiningar. 
Sérstaklega verði hugað að því að virkja til þátttöku einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og 
stuðning vegna félagslegra aðstæðna eða fötlunar og stuðlað að því að þeir hafi jöfn tækifæri á við 
aðra. Leitast verði við að styðja við fólk á öllum aldri sem vill hrinda eigin hugmyndum í framkvæmd. 
Í Reykjavík verði gert ráð fyrir fjölmenningarlegu frístundastarfi þar sem tillit er tekið til 
margbreytileikans, mismunandi fjölskyldugerða og breytilegra aðstæðna í samfélaginu. Skipulagt 
frístundastarf er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem leitast er við að stuðla að heilbrigðum lífsstíl. Í 
Reykjavík verði leitast við að nýta þekkingu tómstunda- og félagsmálafræðinga og annarra 
sérfræðinga í frístundastarfi fyrir fólk á öllum aldri. 

Undirritaður óskar eftir að stefnan verði samþykkt í borgarstjórn 5. september 2017. 

 

 

_________________________________________ 

Skúli Helgason, formaður stýrihópsins 


