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Eins og flestir vita hefur skóla- og frístundasvið eins og önnur fagsvið þurft að ráðast í sparnaðarað-
gerðir að undanförnu til að rétta við fjárhag borgarinnar.  Starf skóla- og frístundaráðs hefur því 
markast nokkuð af mótun og eftirfylgni hagræðingartillagna síðustu mánuði.  Það er aldrei skemmtilegt 
að þurfa að standa í slíkum aðgerðum og er ástæða til að þakka starfsfólkinu okkar á starfsstöðvum og 
skrifstofu sviðsins fyrir langlundargeð og útsjónarsemi í tengslum við þessar aðgerðir. En góðu 
fréttirnar eru þær að við erum að ráðast í aðgerðir sem munu bæta starfsskilyrðin í leikskólum, grunn-
skólum og frístundaheimilum borgarinnar þegar til lengri tíma er litið. Framundan eru stór útboð til að 
lækka innkaupsverð á ýmiss konar rekstrarvörum, þar með talið matvöru, aðgerðir sem munu draga úr 
húsnæðis-, orku- og tæknikostnaði að ógleymdri fækkun stöðugilda á miðlægri skrifstofu og yfirstjórn 
svo nokkur dæmi séu nefnd.   

18 mánaða börn í leikskóla 
Það er ánægjulegt að segja frá því að með stuðningi borgarráðs getum við nú í haust boðið öll 18 
mánaða börn og eldri velkomin inn á leikskóla borgarinnar. Þar með er náð mikilvægum áfanga á leið 
okkar til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Framundan er svo vinna við að kortleggja og 
greina hve hratt og hvernig við getum fjölgað leikskólaplássum svo bjóða megi enn yngri börnum leik-
skólavist. Stýrihópur skipaður fulltrúum allra flokka í borgarstjórn mun setjast yfir það mál og skila 

tillögum fyrir áramót ef að líkum lætur.  

Umbætur í skóla- og frístundastarfi 
Innleiðing umbótaþátta skóla- og frístundaráðs er hafin með áherslu fyrsta kastið á eflingu læsis og 
móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna. Við höfum tryggt fjármagn til að starfsstöðvarnar geti 
innleitt með sínum hætti umbótaþættina með eigin þróunarstarfi og verkefnum og er í fyrsta áfanga 
úthlutað fjármagni til grunnskóla borgarinnar í þessu efni. Stefnt er að því að leikskólar og frístund fylgi 
í kjölfarið á næstu misserum. 

Aukið fjármagn í efniskaup 
Eitt af helstu verkefnum okkar þessi misserin er að efla fjölbreytni skólastarfsins með því að auka vægi 
verk-, tækni- og listnáms í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Starfshópur hefur unnið að tillögum í 
því efni og við stígum jákvætt skref í haust með því að tvöfalda framlög til efniskaupa á leikskólum, en 
þau framlög hafa lækkað talsvert frá hruni.   

Skúli Helgason, formaður skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar. 

KREFJANDI TILTEKT MEÐ FRAMTÍÐ Í HUGA 
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Á Öskudagsráðstefnu grunnskólakennara í febrúar voru veitt  
hvatningarverðlaun fyrir nýbreytni í skólastarfi. Meðal þeirra sem þar 
fengu viðurkenningu var Guðrún Gísladóttir, myndmenntakennari í 
Vogaskóla, fyrir verkefnið Endurvinnsla og sköpun.   

Guðrún hefur unnið með nemendum sínum að skemmtilegum verk-
efnum þar sem áhersla er  lögð á að nota efnivið sem annars væri 
hent. Þá er markmið að tengja viðfangsefnið umhverfisvernd og 
náttúru og reynsluheimi nemandans til að gera það merkingarbærara. 
Jafnframt hafa nemendur kynnst listamönnum sem sækja sér efnivið 
í náttúruna og vinna að umhverfisvernd.   

Sjálfbærni er einn af grunnþáttum náms samkvæmt Aðalnámskrá 
grunnskóla. Eitt af markmiðum menntunar til sjálfbærni er að gera 
nemendum ljóst mikilvægi þess að vernda nánasta umhverfi sitt og 
jarðarinnar allrar. Þetta segir Guðrún að gera megi á margvíslegan 
hátt,  m.a. í gegnum endurvinnslu þar sem verðlaus eða verðlítill efni-
viður er nýttur á skapandi hátt í þágu umhverfisins. Því sé nauðsyn-
legt að nemendur hafi í skapandi starfi aðgang að ríkulegri efnisveitu. 

„Endurvinnsla og sköpun er því ekki einangrað viðfangsefni, segir 
Guðrún, heldur miðar það að því að unnin séu verkefni í list- og verk-
greinum og öllu skólastarfi sem beinlínis er menntun til sjálfbærni.“  

Meðal skemmtilegra verkefna sem nemendur í Vogaskóla hafa gert er 
að smíða gæludýr úr trjáafgöngum, búa til litríka fugla himinsins úr 
pappamassa og vírafgöngum og sauma ýmsan varning úr endur-
nýttum plastpokum.   
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NEMENDAMIÐAÐ 

SKÓLASTARF 

Einn af áhersluþáttunumm í 
stefnu og starfsáætlun skóla– 
og frístundasviðs er að 
nemendur hafi áhrif á nám sitt 
og námsumhverfi. Samofið 
þeirri hugmynd er nauðsyn þess 
að hafa fjölbreytt námsframboð 
og lýðræðislega kennsluhætti.  

Á Öskudagsráðstefnu grunn-
skólakennara í febrúar var 
nemandinn sem virkur skipu-
leggjandi eigin náms í aðal-
hlutverki. Meðal annars var þar 
sýnt myndband um 
nemendamiðað skólastarf í 
Norðlingaskóla sem skýrir inn-
tak þessarar hugmyndafræði. 
Það sýnir m.a. hvernig nota má 
Harry Potter bækurnar og Star 
Wars sem kveikju að námi í 
hinum ýmsu greinum, gildi 
bekkjarfunda, nemendaráða  
og samstarfs.  

Sjá myndbandið.  

https://vimeo.com/156542159


Fulltrúar í Reykjavíkurráði 
ungmenna funda árlega með 
borgarstjórn og mæla þá fyrir 
tillögum um málefni sem á 
þeim brenna. Þegar ráðið 
fundaði í fimmtánda sinn með 
borgarstjórn nú á vormisserinu 
komu fram átta tillögur sem 
allar voru samþykktar og settar 
í ferli hjá fagsviðunum. Ein 
þeirra tillagna sem vísað var til 
skóla– og frístundasviðs til 
frekari umfjöllunar sneri að því 
að bæta kynþroskafræðslu í grunnskólunum.  
 
Karitas Bjarkardóttir fulltrúi í ungmennaráði Grafarvogs mælti fyrir 
þeirri tillögu og sagði m.a. í ræðu sinni að fræðsla um tíðir og tíða-
hringinn væri mjög ábótavant á miðstigi grunnskóla og það endur-
speglaðist aðallega í fáfræði krakka þegar þeir kæmu á unglingastig.  
„Þegar ég var í 7. bekk var bekknum mínum sagt að við værum að 
fara í kynfræðslu. Strákarnir voru settir í eitt herbergi og stelpurnar 
í annað, þar sem okkur var kennt um kynþroskaskeiðið. Strákunum 
var kennt um allt sem væri að fara að gerast í þeirra líkama á 
komandi árum, og okkur var kennt um hvað kæmi fyrir okkur. Ég 
var 12 ára á þeim tíma, búin að vera á túr í 2 ár og búin að ganga í 
gegnum flest það sem var verið að kenna okkur, og það sama gilti 
um margar bekkjarsystur mínar. Þetta var fyrirtaks fræðsla en hún 
kom 2-3 árum of seint.“ 

Karitas leggur  til að kynþroskafræðsla verði tekin upp fyrr á skóla-
göngunni og að hún verði ekki kynjaskipt. Einnig að hreinlætisvörur 
fyrir stúlkur á blæðingum verði aðgengilegar í grunnskólunum. Þá 
segir í tillögunni að sniðugt væri ef bæði smokkar og túrvörur væru 
aðgengilegar í félagsmiðstöðvum. Lagt er til að þessar vörur séu 
keyptar inn rétt eins og bréfþurrkur og salernispappír.  

Tillagan fékk góðan hljómgrunn í borgarstjórn. Sóley Tómasdóttir 
forseti borgarstjórnar sagði m.a. að aukin fræðsla um kynþroskann 
gæti leitt til betri sjálfsþekkingar og sjálfsvirðingar barna og 
unglinga. „Auðvitað ber okkur að haga fræðslu þannig að unglingar 
geti tekið fagnandi  þeim breytingum sem eiga sér stað í líkama 
þeirra.  Og að sjálfsögðu eiga bindi og tappar að vera á öllum 
almenningssalernum og því hef ég lagt til að innkauparáði verði  
falið að skoða hvernig því verði best komið í kring, í grunnskólum 
og félagsmiðstöðvum í það minnsta.”  
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 Vissir þú að… 62% fulltrúa í 

ungmennaráðum borgarinnar telja ráðin sterkt afl fyrir 
málefni ungs fólks. Um 80% þeirra fannst að borgaryfir-
völd hlustuðu vel á tillögur og hugmyndir 
ungmennaráðanna.  

FRÆÐSLA UM 
KYNLÍFS-
MENNINGU OG 
KLÁMVÆÐINGU 

Jafnréttisskóli Reykjavíkur 
býður upp á ýmis konar 
fræðsluerindi fyrir starfsfólk 
leik- og grunnskóla, 
frístunda- og félagsmiðstöðva 
borgarinnar.  

Kynlífsmenning ungmenna, 
áhrif kynlífs- og klám-
væðingar er eitt af þeim 
fræðsluerindum sem starfs-
staðir geta óskað eftir að fá 
bæði fyrir starfsfólk og 
nemendur á unglingastigi. 
Þessi fyrirlestur er tilvalinn 
sem kveikja að umræðum 
milli starfsfólks og ungmenna 
um kynferðisleg málefni.  

Erindið sem Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir,  verkefna-
stýra Jafnréttisskólans flytur 
er létt og skemmtilegt og 
byggir á ljósmyndum og 
spjalli. Kolbrún hefur rann-
sakað kynlífsmenningu 
ungmenna og byggir erindið 
m.a. á niðurstöðum 
rannsókna sinna.   
Hugtökunum kynlífsvæðingu 
og klámvæðingu eru gerð skil 
og rætt um með hvaða hætti 
þau hafa áhrif á kynlífsmenn-
ingu ungs fólks.  
 
Fræðsluerindi Jafnréttis-
skólans eru starfsstöðum 
skóla- og frístundasviðs að 
kostnaðarlausu og eru stjór-
nendur eindregið hvattir til að 
nýta sér þetta góða tilboð.  

BETRI KYNÞROSKAFRÆÐSLU! 



ÓSVIKIN GLEÐI  Í SKÖTUVEISLU OG KASSABÍLARALLÝ 
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UNGLINGAR SEMJA SÖGUR FYRIR 

LEIKSKÓLABÖRN  

Undanfarin 6 ár hafa nemendur í 10. bekk í Hagaskóla 
farið og lesið frumsamdar barnasögur fyrir leikskólabörn í 
hverfinu. Verkefnið felst í því að semja og myndskreyta 
barnasögur og hafa nemendur unnið saman í litlum 
hópum. Þeir hafa lært að ýmislegt megi gera til þess að 
færa sögur í skemmtilega frásögn, t.d. teikna myndir, 
koma með brúður, hluti eða búninga, syngja, spjalla, nota 
grímur eða andlitsliti o.s.frv. 
 
Söguverkefnið kom til í tengslum við dag íslenskrar tungu 
en í vetur var breytt út af venjunni og nemendur sömdu 
jólasögur á aðventunni. Leikskólabörnin hafa endurgoldið 

heimsóknirnar með því að koma og syngja með nemendum Hagaskóla. Þetta skemmtilega verk-
efni fékk hvatningaverðlaun skóla– og frístundaráðs 2016.   

Frístundamiðstöðin Frostaskjól stóð fyrir líflegu 
kassabílarallý fyrir 700 börn á Ingólfstorgi  20. maí. 
Þessi árlegi viðburður barna á frístundaheimilum í 
Vesturbænum hófst með því að rúta flutti alla 
krakkana að Hallgrímskirkju þaðan sem þau ganga  
fylktu liði niður á Ingólfstorg.   

Börnin hafa á vormánuðum smíðað og skreytt kassa-
bíla í frístundastarfinu og kynntu þá stolt til leiks. 
Veitt voru verðlaun í nokkrum flokkum, svo sem fyrir 
flottasta bílinn, besta stuðningsliðið og hrað-
skreiðasta bílinn. Því fóru allir heim sem sigurvegarar 
með farandbikar því til sönnunar. Að keppni lokinni 
var börnum og gestum boðið upp á skemmtiatriði og 
hressingu.  

Þessi líflegi viðburður, 
sem nú fór fram í tólfta 
sinn, vekur ávallt mikla 
lukku í miðbænum. 

Verslunareigendur og borgarbúar flykkjast út og margir fylgjast með 
keppninni og taka þátt í gleði barnanna.  

27. maí standa unglingar í félagsmiðstöðinni Frosta svo fyrir Skötu-
veislu á Ingólfstorgi, þar sem 12-16 ára hjólabrettakappar koma 
saman. Skötuveislan var haldin í fyrsta skipti í fyrra og fór  þátttaka 
fram úr björtustu vonum, en rúmlega 30 þátttakendur spreyttu sig á 
hjólabrettum á torginu í blíðskaparveðri. Nánari upplýsingar og 
skráningarskjal má finna á facebooksíðu viðburðarins og hvetja 
skipuleggjendur stelpur jafnt sem stráka til að skrá sig til leiks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1042914779132120/


Í leikskólanum Geislabaugi í Grafarholti hefur verið unnið 
skemmtilegt þróunarverkefni til að efla jafnréttismenntun. Verk-
efnið fór af stað á árinu 2011 og voru aðalmarkmið þess:  

 Að gera kennara leikskólans  meðvitaðri um mikilvægi jafn-
réttis í uppeldi barnanna.  

 Að skoða hvort leikskólinn væri að veita stelpum og strákum 
jöfn tækifæri til náms.  

 Að skoða hvernig börnin, stelpur og strákar, tala saman og 
greina undirliggjandi viðhorf þeirra hvort til annars.  

 Að skoða hvernig leikskólinn mætir mismunandi þörfum 
stelpna og stráka . 

 Að auka meðvitund kennara um viðhorf sín og hvernig þeir 
koma þeim á framfæri í orðum og gjörðum. 

 
Töluverð greiningarvinna fór fram í leikskólanum þar sem starfs-
fólkið kannaði leikföng, bókakost, leiksvæði og leiki barnanna og 
hvernig kynin komu fram við hvort annað.  Skráð var hvaða leik-
svæði kynin völdu sér, hvernig efnivið á hverjum stað og hvernig 
leikföng þau höfðu með sér á dótadegi.  Einnig var rýnt í eigin 
barm og skoðað hvort munur væri á framkomu, tilsvörum og 
orðanotkun starfsfólks þegar drengur og stúlka áttu í hlut.  

Margt gagnlegt kom í ljós í þessari greiningarvinnu, m.a. um 
mikilvægi þess að börn hefðu fyrirmyndir sem fara yfir 
hefðbundin kynjalandamæri. Þá kom í ljós að skapa þarf 
aðstæður fyrir drengi til að leika sér meira í umönnunarleikjum 
og fyrir stelpur til að æfa kjark og þor og trú á eigin getu. Síðast 
en ekki síst skilaði verkefnið starfsfólkinu dýrmætri reynslu sem 
hefur nýst til að setja ný markmið í jafnréttisstarfinu.  

Sjá skýrslu um verkefnið.   

NÚ SKAL SEGJA AF JAFNRÉTTI Í LEIKSKÓLA 
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Reykjavíkurborg hefur á síðustu árum útbúið gæðaviðmið um starfsemi 
leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Í fyrra var 
svo ráðist í að skilgreina gæðaviðmið fyrir daggæslu í heimahúsum og 
tóku fulltrúar dagforeldra þátt í þeirri vinnu. Í vor taka nokkrir dag-
foreldrar þátt í tilraunaverkefni og munu þeir skoða sína þjónustu út frá 
þessum gæðaviðmiðunum. 

Dagforeldrar geta nýtt sér gæðaviðmiðin við að skipuleggja starfið eða 
meta hvar þeirra daggæsla stendur. Foreldrar geta nýtt sér viðmiðin til 
að skilja betur hver markmið með daggæslu í heimahúsum eru og hvaða 
atriði er mikilvægt að hafa í huga við leit að dagforeldri fyrir barnið.  
 
Á foreldravefnum eru ítarlegar upplýsingar um gæðaviðmiðin og dag-
gæslu í heimahúsum.  

GÆÐI Í STARFI DAGFORELDRA 

http://www.geislabaugur.is/images/nu_skal_segja_throunarverkefni_i_leikskolanum_Geislabaugi.pdf
http://reykjavik.is/foreldravefurinn/dagforeldrar
http://reykjavik.is/foreldravefurinn/dagforeldrar


LEIÐ ÞÍN UM LÍFIÐ 

Verkefni Önnu Kristínar Jörunds-
dóttur kennara við Rimaskóla „Leið 
þín um lífið“ var eitt af þeim verk-
efnum sem fékk hvatningar-
verðlaun nú á vormisserinu sem 
framúrskarandi kennsluverkefni.  
Um er að ræða lífsleiknikennslu,  
valáfanga fyrir nemendur í 8. – 10. 
bekk, sem Anna Kristín setti saman 
fyrir þetta skólaár og hefur notið 
vinsælda meðal nemenda á 
unglingastigi í vetur.  

Markmið áfangans er að byggja upp sjálfstraust, samskiptahæfni og nú-
vitund nemenda og stuðla að betri líðan. Nemendum eru kenndar að-
ferðir til slökunnar og þeir velja sér lokaverkefni þar sem þeir geta látið 
gott af sér leiða í nærumhverfi sínu. Meðal þess sem þeir hafa gert er að 
fara í leikskólann Laufskála og bjóða börnunum upp á danskennslu, 
sögulestur og fleira.  
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Skóla– og frístundasvið tekur 
þátt í átaksverkefni um allt 
land í menntun skólafólks í 
upplýsingatækni sem kallast 
SAMSPIL.  

Það byggir á námskeiðum og 
menntabúðum auk 
upplýsingamiðlunar á Face-
book, Twitter, Pinterest og 
Instagram.  

 
Í lok námskeiðs fyrir kennara 
nú á vormisserinu voru 
haldnar hönnunarbúðir þar 
sem kennarar veltu fyrir sér 
hvernig nýta megi samfélagið 
sem hefur myndast í Samspili 
til að stuðla að áframhaldandi 
fræðslu í notkun upplýsinga-
tækni og meiri nýsköpunar í 
kennsluháttum.  

 
Hönnunarbúðirnar fóru fram 
samtímis í Reykjavík, Akur-
eyri, Egilsstöðum og Bol-
ungarvík. 

Sjá glærur frá menntabúðum 
og hönnunarsmiðju.   

SAMSPIL  Í 

UPPLÝSINGA-

TÆKNI 

 
Hafsteinn Vilhelmsson, verkefnastjóri í 
frístundamiðstöðinni Miðbergi, hefur verið frum-
kvöðull í því að kynna kvikmyndagerð fyrir 
börnum og unglingum í Breiðholtinu. Hann 
hefur haft umsjón með  kvikmyndaklúbbum á 
frístundaheimilum og í félagsmiðstöðvum, staðið 
fyrir kvikmyndahátíðum og einnig hæfileika-
keppninni Breiðholt got talent.  Fyrir allt það 
góða starf fékk hann á dögunum hvatningar-
verðlaun skóla– og frístundaráðs.   
 
Þrjú önnur verkefni fengu hvatningarverðlaun fyrir framsækið 
frístundastarf; Frístundaheimilið Neðstaland við Fossvogsskóla fyrir 
leiklistarstarf, unglingastarfið í Miðbergi fyrir verkefnið Tómstunda-
menntun og frístundamiðstöðin Kampur fyrir ritsmiðjur og útgáfu 
bókarinnar Eitthvað illt á leiðinni er.   

Meira um hvatningarverðlaun fyrir frístundastarf.  

FRUMKVÖÐULL FÆR VIÐUR-

KENNINGU 

http://www.rimaskoli.is/index.php/13-skolaviebureir/751-lokaverkefni-nemenda-a-leikskolanum-laufskalum#!IMG_0013
http://www.rimaskoli.is/index.php/13-skolaviebureir/751-lokaverkefni-nemenda-a-leikskolanum-laufskalum#!IMG_0013
http://samspil.menntamidja.is/
https://sway.com/%09uBOCWGBUMcFh2MmI
https://sway.com/%09uBOCWGBUMcFh2MmI
ritsmiðjur%20sem%20leiddu%20til%20útgáfu%20samnefndrar%20bókar%20vorið%202015.
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SUMARSTARF FYRIR BÖRN OG UNGLINGA 
Í sumar verður fjölbreytt afþreying og fræðsla í boði  fyrir börn og unglinga. Upplýsingar um sumarstarfið 
er á frístundavefnum www.fristund.is, s.s. um starf frístundamiðstöðva, siglinganámskeið, sumarbúðir, 
íþróttanámskeið, reiðnámskeið og margt fleira.  
 
Skráning í sumarstarf frístundaheimila (sumarfrístund), sértækt félagsmiðstöðvastarf, siglinganámskeið í 
Siglunesi og á dýranámskeið í Húsdýragarðinum hófst  25. apríl en skráning í sumarsmiðjur fyrir börn 
sem eru að ljúka 5.-7. bekk hófst 18. maí. 

STÓRI LEIKSKÓLADAGURINN  

Í UPPSIGLINGU 

ÁBYRG MIÐLANOTKUN  

 

 

Handbókin Börn og miðlanotkun er  
ætluð foreldrum barna á grunn-
skólaaldri. Í henni má finna leið-
beiningar og hugmyndir sem styðja 
foreldrar til að hefja umræðu við 
börnin sín um hinar ýmsu hliðar 
miðlanotkunar. 

    

 
SAFT – Samfélag, fjölskylda og 
tækni, er vakningarátak um örugga 
og jákvæða tölvu- og nýmiðlanotkun 
barna og unglinga á Íslandi. 
Á vef SAFT er að finna heilræði og 
hagnýtt efni fyrir heimili og skóla 
um örugga miðlanotkun barna. 

Þegar við sjáum Brúðubílinn á ferð um 
bæinn þá vitum við að sumarið er komið. 
Forsýning Brúðubílsins  verður 
mánudaginn 6. júní í Hallargarðinum við 
Fríkirkjuveg 11 kl. 14:00. Frumsýning 
verður svo daginn eftir á Árbæjarsafni á 
sama tíma. Sýningarnar eru ókeypis og 
miðast við yngstu kynslóðina.  

Í sýningum Brúðubílsins er lögð áhersla 
á gleði, skemmtun og fræðslu. Inntak 
sýninganna er: Göngum vel um náttúru-
na, verum góð við blóm, dýr og börn og sérstaklega við hvert annað. 
Stjórnandi Brúðubílsins til 36 ára er Helga Steffensen. Nánari up-
plýsingar um sýningar Brúðubílsins í sumar er að finna á 
www.fristund.is og www.brudubillinn.is.  

BRÚÐUBÍLLINN FER Á STJÁ 

Stóri leikskóla-
dagurinn verður 
haldinn í áttunda 
sinn föstudaginn 
27. maí 2016, í 
Ráðhúsi Reykja-
víkur og Tjarnar-
bíói.  Þetta er 
stærsti fagvett-
vangur leikskóla-
starfsfólks á 
landinu. Sett 

verður upp sýning á  margvíslegum verkefnum leikskólanna 
og haldnir fyrirlestrar um nýbreytni í fagstarfinu. Þá verða 
veitt hvatningarverðlaun fyrir framúrskarandi leikskólastarf. 
Dagskrá verður allan daginn frá kl. 8:30-16:00. Allt áhuga-
fólk um metnaðarfullt leikskólastarf eru boðið velkomið!   
Sjá dagská.  

http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2015/02/HS_midlalaesi.pdf
http://www.saft.is/
http://www.fristund.is
http://www.brudubillinn.is
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/stori_leikskoladagurinn_2016_0.pdf

