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INNGANGUR 

Starfsáætlun Gufunesbæjar 2016-2017 er unnin út frá stefnu og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar 2016, Starfsskrá frístundamiðstöðva SFS og sérstökum áherslum í frístundastarfinu 

fyrir veturinn sem eru lýðræði, lýðheilsa og foreldrasamstarf. Einnig er tekið mið af lögum og 

reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á 

stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlun þessi tekur gildi 1. september 2016 og gildir til 31. 

ágúst 2017. 

Starfsáætlun Gufunesbæjar er unnin af starfsfólki frístundamiðstöðvarinnar. Hugmyndir og útfærslur 

eru settar fram í deildum og er tekið mið af upplýsingum um þátttöku í starfi Gufunesbæjar auk þess 

sem niðurstöður viðhorfskannana s.l. árs eru nýttar. Nánari útfærslur á leiðunum ásamt 

tímarömmum er að finna í vinnuskjölum hjá ábyrgðaraðilum. 

Undir Gufunesbæ heyra átta frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn og fimm félagsmiðstöðvar fyrir 10-16 

ára, þar af ein félagsmiðstöð með sértækt starf. Starfsskrá frístundamiðstöðva SFS er leiðarljós í starfi 

Gufunesbæjar en mikil áhersla er lögð á að tryggja gott uppeldisumhverfi og auðvelda aðgengi að 

uppbyggilegu frístundastarfi. Í því sambandi er mikilvægt að aðstaða til frístundaiðkunar sé góð og í 

takt við kröfur samfélagsins. Frístundamiðstöðin byggir starfsemi sína á öflugu tengslaneti í 

Grafarvogi  og samstarfi við fjölmarga aðila innan sem utan hverfis. Sérstök áhersla er lögð á gott 

samstarf við foreldra.  

Fjölbreytt starfsemi fer fram í Frístundagarðinum við bæinn en Gufunesbær hefur  umsjón með 

starfsemi garðsins. Áhersla hefur verið lögð á að þjónusta hópa, bæði innan sem utan SFS, auk þess 

að skipuleggja viðburði og stuðla að áframhaldandi uppbyggingu svæðisins.  Gufunesbær hefur sett 

fram hugmyndir um stofnun þekkingarstöðvar í útivist og útinámi fyrir SFS og eru þær hugmyndir í 

skoðun hjá sviðinu.  

Frístundamiðstöðin tekur þátt í og skipuleggur fjölbreytt hverfastarf m.a. í formi viðburða og 

skemmtana. Boðið er upp á frístundatilboð fyrir fjölskyldur í Grafarvogi og stuðlað er að þróun 

samstarfs við félagasamtök og stofnanir í hverfinu. Frístundamiðstöðin hefur, í samstarfi við íþrótta- 

og tómstundasvið Reykjavíkur,  umsjón með þremur skíðabrekkum í borginni í Húsahverfi, Ártúni og 

Seljahverfi.  
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MEGIN VERKEFNI OG ÁHERSLUR Í STARFI 2016 - 2017 

Barnastarf 6 – 9 ára 

Þann 1. október 2015 voru 676 börn skráð í frístundaheimilin. Hér fyrir neðan má sjá þátttökuhlutfall 

barna í 1. – 4. bekk í frístundaheimilum Gufunesbæjar.   

 

Mynd 1 Sýnir hlutfallslega þátttöku á frístundaheimilum 

Fjöldi skráðra barna í frístundaheimilin jókst um 9% milli ára en þann 1. október 2014 voru 616 börn 

skráð. Fjölgunin er fyrst og fremst í 3. bekk en fjöldi barna í 4.bekk hefur staðið í stað. Farið verður í 

að greina og meta möguleika til þess að auka hlutfall fjórðu bekkinga í starfi frístundaheimilanna og 

gera aðgerðaáætlun um leiðir og umbætur til þess að efla það starf.  

 

Frístundaheimilin munu halda áfram að nýta viðmið og vísbendingar um gæðastarf í frístundastarfi 

SFS til þess að meta valda þætti starfsins í umbótaskyni. Gerð verður áætlun til þriggja ára og í 

framhaldinu framkvæmt samræmt mat út frá völdum atriðum þessa starfsárs. Auk þess mun 

starfsmannahópur hvers frístundaheimilis velja þætti sem hann telur brýnt að skoða í starfseminni og 

vinna að umbótum sem byggja á þeim niðurstöðum. Áfram verður leitað leiða til þess að innleiða 

markvissa fræðslu um Barnasáttmálann og finna henni stað í starfinu.  

Notkun spjaldtölva hefur fest sig í sessi í flestum frístundaheimilunum eftir að iPad þróunarverkefni 

lauk. Stefnt er að því að halda áfram samráði og miðlun þekkingar milli frístundaheimilanna sem 

skapaðist í gegnum það verkefni.  

Gerð verður breyting á samstarfi milli frístundaheimila og unnið sérstaklega með 3. bekk annars 

vegar og 4. bekk hins vegar út frá ólíkum áherslum og viðfangsefnum. Þá verður lögð aukin áhersla á 

að skapa eldri börnunum sérstakan vettvang til þess að koma hugmyndum sínum í framkvæmd og 

bera aukna ábyrgð á framkvæmdinni. Tilraun verður gerð með útivistarklúbba í samstarfi við 

útivistardeild Gufunesbæjar og Útilífsmiðstöð skáta á Úlfljótsvatni.   

Samstarf  við knattspyrnu- og fimleikadeild íþróttafélagsins Fjölnis um sumarnámskeið verður metið 

auk þess sem niðurstöður foreldrakönnunar verða nýttar til umbóta.  
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Unglingastarf 10 – 16 ára 
Í könnun Rannsóknar & greiningar sem lögð var fyrir unglinga í 8. – 10. bekk vorið 2016 mættu 

rúmlega 49% unglinga í Grafarvogi reglulega á opið hús í félagsmiðstöðinni sinni en meðaltalið fyrir 

Reykjavík var 40%.  Um 23% unglinga tóku reglulega þátt í hópa- eða klúbbastarfi Gufunesbæjar og er 

það fækkun frá fyrri árum. Út frá þessum niðurstöðum er nauðsynlegt að reyna að átta sig á orsök 

þessarar fækkunar og að leita leiða til að auka aðsókn á nýjan leik. Í þessu sambandi verður nýtt 

innskráningarkerfi innleitt sem gerir starfsfólki félagsmiðstöðva kleift að hafa betri yfirsýn varðandi 

þátttöku unglinga í starfinu og geta brugðist við út frá þeim upplýsingum sem kerfið gefur. Einnig 

verður farið í umfangsmikla hugmynda- og greiningarvinnu með öllu starfsfólki félagsmiðstöðvanna 

og niðurstöður sem þar koma fram nýttar til umbóta.  

Starfsfólk félagsmiðstöðvanna hóf formlega vinnu með Viðmið og vísbendingar um gæði í 

frístundastarfi á síðasta ári með því að gera fimm ára matsáætlun. Í ár verður sérstaklega unnið með 

þrjá umbótaþætti en þeir eru: að innleiða verklagsreglur um foreldrasamstarf, markviss vinna með 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og bjóða upp á aðgengilegri vettvang fyrir unglinga til að hafa 

áhrif á starfið. 

Farið verður í endurskoðun á starfi fyrir 10-12 ára börn og leitað leiða til að efla það enn frekar. Þá er 

stefnt á að auka starf sameiginlegra klúbba fyrir allar félagsmiðstöðvarnar í hverfinu. Einnig verða í 

vetur keyrð ný verkefni á borð við Rokkbúðir Gufunesbæjar auk fleiri spennandi verkefna.  

Sumarstarf fyrir unglinga verður endurskoðað og skipulaginu breytt, m.a. verður rýnt í hvernig dreifa 

megi hlutverkum og ábyrgð betur milli starfsfólks, opnunartími endurskoðaður og velt verður 

vöngum yfir hvernig efla megi starfið sjálft. Stefnt verður að auknu samstarfi sértæku félags-

miðstöðvarinnar Hallarinnar við aðrar félagsmiðstöðvar og nýir verkferlar innleiddir í þessu sambandi.  

Framþróun og varðveisla þekkingar er eitt af markmiðum vetrarins. Félagsmiðstöðvastarf 

Gufunesbæjar hefur verið öflugt í gegnum tíðina en mikilvægt er að sú þekking sem byggst hefur upp 

í  gegnum árin varðveitist í Gufunesbæ. Ýmsir verkferlar verða því endurskoðaðir og fyrirkomulagið á 

þeim formfest auk þess að endurskipulagt verður hvernig og hvar gögn um starfið eru varðveitt á 

miðlægum „server“.  

Frístundagarður og Hlaðan 
Í haust skilaði erindisbréfahópur skýrslu um útilíf, afþreyingu og menningu í Gufunesbæ. Skýrslan var 

kynnt Skóla- og frístundaráði þar sem hún fékk góðar viðtökur. Hafin er vinna við innleiðingu á 

tillögum hópsins þar sem m.a. verður lögð sérstök áhersla á þróun útináms og útivistarmöguleikum 

tengdum Gufunesbæ. Stefnt er að því að flytja hluta af verkefnum Náttúruskóla Reykjavíkur til 

Gufunesbæjar og vinna að því að koma á fót þekkingarstöð í útilífi og útinámi fyrir stofnanir SFS.  

Haldið verður áfram með þróun og uppbyggingu á frístundagarðinum í Gufunesi. Gert er ráð fyrir  

nokkurri uppbyggingu á þessu starfsári. Vatnsleiktæki fyrir börn verður sett upp í nágrenni 

Álfahólsins. Einnig er gert ráð fyrir að „Petounqe“ völlur verði byggður sunnan við Hlöðu (Petounqe 

svipar til boccia leiksins) og mögulega farið af stað með hönnun og framkvæmd á setbrekku sunnan 

Hlöðu. Haldið verður áfram með þéttingu  gróðurs og almenna gróðursetningu. Þá verða gerðar 

minniháttar breytingar á gróðri í kringum strandblaksvöllinn. Gert er ráð fyrir að byrjað verði á vinnu 

við að slétta  grasflötina á milli Gufunesbæjar og Hlöðu og grasflötina á fjölskyldusvæðinu. 
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Uppbygging á útinámssvæðum Gufunesbæjar verður haldið áfram m.a. með því að hanna 

langeldstæði, tryggja aðgengi að vatni, uppfæra öryggismál, fara í grisjun og fleira.  

Hlaðan hefur verið mjög vel nýtt það sem af er ári og hún er vel bókuð næstu mánuði. Talsverð 

aukning var á nýtingu Hlöðunnar árið 2015 og þá sérstaklega meðal starfseininga Gufunesbæjar. 

Reynsla Gufunesbæjar í að reka fjölnota sal er orðin mikil, verkferlar eru skýrir og stöðugleiki í 

starfsmannahaldi. Unnin var handbók fyrir Hlöðuna veturinn 2015-2016 þar sem verklag varðandi 

bókanir, þrif, starfsmannamál o.fl. er nú aðgengilegt á einum stað. Að auki voru unnin  

námskeiðsgögn vegna þjálfunar starfsmanna en þar sem nokkuð stór hópur starfsmanna í Hlöðunni 

hefur orðið langa reynslu hefur reynst betur að starfsmaður sem er að hefja störf í Hlöðunni sé 

nokkur skipti með mjög vönum starfsmanni í stað þess að sitja námskeið.  

Fjöldi hópa sem heimsækja frístundagarðinn fjölgar ár frá ári auk þess sem margir aðilar nýta sér 

góða aðstöðu í Hlöðunni fyrir frístundastarf, fundi, starfsdaga o.fl. Myndirnar hér að neðan sýna m.a. 

fjölgun hópa og gesta sem heimsækja frístundagarðinn í skipulögðu starfi á vegum SFS. Fjölgunin á 

milli ára er á öllum fagsviðum úr leik- og grunnskólum og frístundinni. Eins og gefur að skilja þá er 

mesta aðsóknin frá starfseiningum SFS í Grafarvogi en markmiðið er að halda áfram að fá fleiri hópa 

úr öðrum borgarhlutum til þess að heimsækja svæðið.  

 
Mynd 2 Súluritin sýna fjölda gesta / hópa á útivistarsvæðið við Gufunesbæ 

 

Skíðasvæði innan borgarmarkanna  
Gufunesbær heldur utan um starfsemi skíðasvæðanna í Ártúnsbrekku, í Breiðholti við Jafnasel og í 

Grafarvogi við Dalhús. Engar stórar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á starfsárinu en gert er ráð fyrir að 

lagfæra húsnæði við Ártúnsbrekku og endurnýjun á búnaði og viðhaldi á lyftum á svæðunum. Einnig 

verða gerðar tilraunir með snjógirðingar. Á síðasta skíðatímabili fengu skíðasvæðin snjótroðaratæki 

sem kom mjög vel út og gert er ráð fyrir að þeirri tilraunastarfsemi verði haldið áfram. Einnig gefur 

þetta tæki möguleika á lagningu gönguskíðabrauta og er samstarf þegar hafið við skíðagöngufélagið 

Ull.   

Vogin - hverfasamstarf og samþætting 
Gott samstarf er milli Gufunesbæjar og leik- og grunnskóla í Grafarvogi. Fulltrúar stjórnenda SFS í 

Grafarvogi hittast reglulega til samráðs og skipulagningar undir starfsheitinu „Vogin“. Búið er að 



Starfsáætlun Gufunesbæjar 2016 - 2017 
 

9 
 

samræma dagatal stofnana fyrir veturinn 2016 – 17 þar sem m.a. er gert ráð fyrir sameiginlegri vinnu 

og skipulagningu milli leik- og grunnskóla og frístundastarfs. Gufunesbær stefnir ávallt að því að vera í 

fararbroddi í samstarfi og hafa frumkvæði að því að efla það enn frekar í framtíðinni.  

Gildi Gufunesbæjar 
Gildi Gufunesbæjar eru FJÖLBREYTILEIKI – GLEÐI – FAGMENNSKA.  Á komandi vetri verður sett fram 

áætlun um hvernig eigi að vinna með gildin á öllum starfstöðum Gufunesbæjar og hvernig þau eigi að 

endurspeglast í starfseminni.  

Markaðs- og kynningarátak 
Hjá Gufunesbæ er starfræktur markaðshópur sem samanstendur af fulltrúum forstöðumanna í 

barna- og unglingastarfi auk deildarstjóra útivistar, fjármálastjóra og framkvæmdastjóra 

Gufunesbæjar. Hlutverk hópsins er að samræma markaðs- og kynningarmál frístundamiðstöðvarinnar 

og leggja fram tillögur um hvernig efla megi  kynningu á starfi Gufunesbæjar, inn á við sem og út á 

við, til allra markhópa sem tengjast starfseminni. Hópurinn kortlagði hvaða markaðs- og 

kynningaráherslur eiga að vera í hverjum mánuði og komandi vetur verður nýttur til að samræma 

ýmiskonar efni sem nýtt er til kynningar bæði hvað varðar innihald og útlit.  

 

Þróunarverkefni 

Styrkur fékkst úr Þróunarsjóði SFS til að fara í samstarf við rathlaupsfélagið Heklu um þýðingu á 

rathlaupskennsluefni, kortagerðar fyrir tvo skóla ásamt námskeiðum. Samstarfsskólar verkefnisins 

eru Hamraskóli og Rimaskóli. Gert er ráð fyrir að verkefninu ljúki á vorönn 2017.  

Félagsmiðstöðvarnar eru að vinna að mörgum skemmtilegum þróunarverkefnum í vetur. Farið verður 

í samstarf við starfsemi skíðabrekkna innan borgarmarkanna þar sem boðið verður upp á sérstaka 

opnun fyrir félagsmiðstöðvarnar og tilraun verður gerð með nýtt form á skráningu í 10-12 ára smiðjur 

þar sem stuðst verður við skráningarforritið Völu-frístund. Unnið verður að því að innleiða verkferla 

sem miða að því þjónustuþegar í Höllinni sæki í og aðlagist starfi almennu félagsmiðstöðvanna í 

Grafarvogi og síðan er ætlunin að útfæra nýjar leiðir til að efla klúbbastarf félagsmiðstöðvanna.  

Haustið 2016 verður tekið í notkun nýtt skráningakerfi um mætingar unglinga í 

félagsmiðstöðvastarfið. Markmiðið er að hafa betri yfirsýn varðandi mætingu í starfið, hverjir eru að 
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mæta og hverjir ekki. Með þessu móti  verður auðveldara að meta hvaða áherslur þurfa að vera í 

starfinu  til að koma til móts við ólíkar þarfir þjónustuþeganna.  

Þróunarsjóður SFS styrkti samstarfsverkefni frístundaheimilanna Hvergilands og Brosbæjar, 

félagsmiðstöðvarinnar Dregyn og Vættaskóla um starfsnám unglinga í frístundaheimili. Verkefnið 

gekk vel og hefur fest sig í sessi í vali nemenda. Stefnt er á að innleiða það á fleiri starfstaði í 

Grafarvogi.  

Frístundaheimilin hafa átt gott samstarf við útivistardeild Gufunesbæjar um heimsóknir barna á 

svæðið. Í vetur mun það samstarf verða formgert enn frekar og skipulagðar reglubundnar heimsóknir 

allra frístundaheimila á svæðið á þann hátt að í hverri viku kemur eitt heimili með hóp á svæðið. 

Viðfangsefnin verða skipulögð út frá áherslum í starfsskrá frístundamiðstöðva SFS um virka þátttöku, 

félagsfærni og umhyggju og völdum vísbendingum um sömu þætti í bæklingnum Viðmið og 

vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs. 
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STEFNUKORT SFS  

Verklag 
Nám og starf án 

aðgreiningar við 

hæfi hvers og eins  

Samstarf byggt  

á lýðræði og 

fjölbreytni 

Flæði á milli 

skólastiga, náms-

greina og skóla 

og frístundastarfs 

Umbætur, mat 

og nýbreytni 

 

Mannauður Fagleg forysta 

Eftirsóknarvert, 

vinsamlegt og 

hvetjandi 

starfsumhverfi 

Hæft og áhuga-

samt starfsfólk 

með metnað til 

árangurs 

Lærdóms-

samfélag sem 

byggir á þverfag-

legu samstarfi 

Auðlindir Hagkvæm  

nýting fjármagns 

Skilvirk 

upplýsingatækni 

Góður 

aðbúnaður 

Barnið, 

nemandinn, 

ungmennið 

Öryggi, 

heilbrigði, 

vellíðan og gleði 

Víðtæk þekking, 

færni og árangur 

Samfélagsleg 

ábyrgð, virkni  

og víðsýni 

Sterk  

sjálfsmynd og 

félagsfærni 
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 STEFNUÞÆTTIR, MARKMIÐ OG LEIÐIR 

Hér að neðan eru settar fram leiðir sem miða að því að ná fram markmiðum út frá stefnukorti skóla- 

og frístundasviðs Reykjavíkur. Eins og áður segir þá er sérstaklega unnið út frá áherslum í lýðræði, 

lýðheilsu og foreldrasamstarfi auk fjölmargra annara áherslurþátta sem viðkemur starfi frístunda-

miðstöðvarinnar.  

BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 

Sameiginlegar leiðir 

Leiðir í barnastarfi 

Leiðir í unglingastarfi 

Leiðir í útivist og útinámi 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

 
Sterk 

sjálfsmynd 
og félagsfærni 

 

 

Sterk sjálfsmynd, 
samkennd og 

samskiptafærni. 

 

 

Meta stöðu virkrar þátttöku og lýðræðis í starfi hvers frístundaheimilis út frá 

Viðmiðum og vísbendingum fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs. 

(Lýðræði) 
 

Þróa klúbbastarf sem fer fram á skólatíma með áherslu á bætta sjálfsmynd 

unglinga og útivist. Klúbbastarfið yrði metið sem valfag í skólunum.(Lýðheilsa) 
 

Haldið verði námskeið fyrir ungar stúlkur sem einblínir á að vinna með sterka 

sjálfsmynd og líkamsvirðingu.(Lýðheilsa)  
 

   

 
 

Jöfn tækifæri þar 
sem hugað er að 

velferð allra. 

 

 

Kortleggja hvaða tungumál eru töluð inn á frístundaheimilunum og leita leiða til 

að nýta það í starfinu. (Fjölmenning) 
 

Greina og nýta markvisst upplýsingar sem hafa safnast saman við skráningu á 

hópum sem hafa komið á útivistarsvæðið við Gufunesbæ  til að þróa starfið áfram.  

 

   

  

Aukið sjálfstæði, 
frumkvæði, 
metnaður  
og ábyrgð. 

 

 

 

Efla lýðræðisvinnu barna t.d. með  heimsóknum á milli frístundaheimila þar sem 

börnin skipuleggja ferðina/starfið. (Lýðræði) 
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BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

 
Öryggi, 

heilbrigði, 
vellíðan  
og gleði  

 

Heilbrigður 
lífsstíll. 

 

Áframhaldandi þróun á heilsunefnd starfsmanna Gufunesbæjar.(lýðheilsa) 
 

Stefnt verði að því að Gufunesbær verði heilsueflandi frístundamiðstöð. 

(Lýðheilsa) 
 

Kortlagning á því hvernig frístundaheimilin eru að vinna að heilsueflingu í 

starfinu. (Lýðheilsa) 
 

Halda sameiginlega heilsuviku frístundaheimilanna með sérstakri áherslu á 

hreyfingu og útiveru. (Lýðheilsa) 
 

Setja myndrænar leiðbeiningar um handþvott við handlaugar. (Lýðheilsa) 

 

Kortlagning á því hvernig félagsmiðstöðvarnar eru að vinna með heilsueflingu í 

starfinu.(Lýðheilsa) 
 

Bjóða upp á hjólaklúbb í samstarfi við Hjólakraft. (Lýðheilsa)  
 

Útivistardeildin bjóði upp á útilífssmiðju/r fyrir unglinga á landsmóti Samfés. 

(Lýðheilsa) 
 

   

 

Komið er  
til móts við  

ólík áhugasvið. 

 

Markvisst unnið að því að miðla ólíkri þekkingu starfsmanna milli starfsstaða / 

deilda. 

 

Sameiginlegt klúbbastarf félagsmiðstöðva Grafarvogs með áherslu á 

jaðaráhugamál unglinga.(Lýðheilsa)  
 

 

Útivistardeildin leiti leiða til að auka fjölbreytni viðfangsefna í frístundagarðinum. 

(Fjölmenning) 

 

Útivistardeildin bjóði félagsmiðstöðvaklúbbum í Reykjavík upp á stutt 

útivistartengd námskeið/ferðir. (Lýðheilsa) 
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BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

 
Sterk 

sjálfsmynd og 
félasfærni 

 
Læsi í víðum 

skilningi, 
gagnrýnin hugsun 

og samræða. 
 

 

Bjóða upp á fjölbreytta lestrarklúbba og tengja þá við hina ýmsu möguleika í 

upplýsingatækni til úrvinnslu 
 

Orð mánaðarins valið og unnið með það á fjölbreyttan hátt. 
 

Auka merkingar á stöðum,  hlutum og leikföngum til að ýta undir læsi og skilning 

fyrir alla. 

 

   

 

 
Færni í tölvu- og 
upplýsingatækni 

 

Kenna börnunum leiðir til að nýta ipad og myndavélar frístundaheimilanna 

m.a. í mynd- og myndbandavinnslu.  

 

Börnin taki þátt í að ákveða myndefni sem birt er t.d. á netmiðlum 

frístundaheimilanna og í Grafarvogsblaðið í þeim tilgangi að fá æfingu í að rýna 

til gagns.  
 

 

Skapa vettvang fyrir unglinga til að koma starfi og dagskrá félagsmiðstöðva 

Grafarvogs  á framfæri í gegnum fjölmiðla. (Lýðræði)  
 

 

   

 

Tækifæri til að 
vinna að 

nýsköpun. 

 

Útbúa námskeið fyrir starfsfólk félagsmiðstöðva Grafarvogs um notkun á 
hljóðveri Fjörgynjar með það að markmiði að allir geti nýtt sér það í starfi með 
unglingunum. 

 

Bjóða upp á námskeið þar sem unglingar geta komið saman, búið til tónlist og 
prófað sig áfram á hin ýmsu hljóðfæri. 

 

   

 
Aukin þekking  

og færni  
í raunvísindum. 

 

Setja upp stærðfræðileg viðfangsefni í vali og frjálsum leik til að auka læsi talna, 

nýta leikfangapeninga, búðakassa og reiknivélar.  
 

 
 
 

   

 
Aukin þekking  

á listum og 
menningu  
og færni  

til sköpunar. 

 

Stefnt sé að því að Gufunesbær sæki um menningarfána Reykjavíkurborgar 
haustið 2017. 

 

Nýta markvisst söfn borgarinnar og fjölbreytta dagskrá menningarstofnana. 
 

Auka samstarf við Borgarbókasafn í Spönginni. 

 
 

   

 

Aukin 
umhverfisvitund 

og menntun 
 til sjálfbærni. 

 

Halda áfram þróun á starfi útivistarklúbba og bjóða upp á þá í öllum 

frístundaheimilum.(Lýðheilsa)  
 

Hvert frístundaheimili heimsæki svæðið við Gufunesbæ einu sinni í 

mánuði.(lýðheilsa) 

 

Útivistardeildin vinni að því að bjóða ungmennum upp á aðstöðu, aðstoð og 
fræðslu við grænmetisræktun.  (Verknám) 

 

Skipulögð verði dagskrá fyrir leik- og grunnskóla, frístundaheimili og 
félagsmiðstöðvar sem stuðlar m.a. að umhverfisvitund og sjálfbærni. 
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BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

 
Samfélagsleg 

ábyrgð,  
virkni  

og víðsýni  

 

Aukin þekking á 
grunngildum 

samfélagsins og 
mannréttindum. 

 

Hafa frumkvæði að kortlagningu mannréttindafræðslu, með sérstaka áherslu á 

Barnasáttmálann, þvert á starfsstöðvar SFS í hverfinu m.a. í gegnum Vogina.  
 

Vinna áætlun um innleiðingu Barnasáttmálans í starfinu og hvernig unnið er með 

hann í hverjum aldurshópi. (Lýðræði) 
 

Skapa vettvang þar sem fjallað er um  mannréttindi og bjóða upp á fræðslu um 

þetta viðfangsefni fyrir ungmenni. 
 

   

 

Samfélagsleg 
ábyrgð og 

lýðræðisleg 
þátttaka. 

 

Gufunesbær kortleggi og samþætti lýðræðislega vinnu með börnum og unglingum 

í starfi frístundaheimila og félagsmiðstöðva.(lýðræði)  
 

Útbúa og innleiða verklagsreglur til að tryggja að allir unglingar geti haft áhrif á 

félagsmiðstöðina sína.(Lýðræði) 

 

Vinna markvisst með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í 

félagsmiðstöðvastarfinu.(lýðræði) 
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VERKLAG 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

 
Nám og  
starf án 

aðgreiningar, 
við hæfi  

hvers og eins 
 

 
 

Koma til móts við 
ólíkar þarfir með 

fjölbreyttum 
aðferðum og 

viðfangsefnum. 
 

 

 

Skoða möguleika á að bjóða upp á starf/þjónustu/dagskrá á útivistarsvæði 

Gufunesbæjar á opnunartíma félagsmiðstöðva. (lýðheilsa) 
 

   

  

Tryggja jafnræði 
allra einstaklinga 

til virkrar þátttöku 
í daglegu starfi. 

 

 

 

Virkja verklagsreglur um samstarf sértæku félagsmiðstöðvarinnar Hallarinnar við 

hinar félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar með það að leiðarljósi að gera öllum kleift 

að taka þátt í félagsmiðstöðvastarfi. 

 
 

    

 
Samstarf  
byggt á  

lýðræði og 
fjölbreytni 

 

  

Foreldrar séu 
virkir 

þátttakendur, 
ábyrgir og 
upplýstir 

samstarfsaðilar. 
 

 

 

Auka boð til foreldra um þátttöku í starfinu, t.d. með stofnun foreldraráðs og 

viðburðum. (Foreldrasamstarf) 

 

Foreldrasamstarf aukið til muna í samræmi við verklagsreglur.(foreldrasamstarf) 

 

 

   

 
 

Markviss, 
samræmd 

upplýsingamiðlun 
og fræðsla til 
foreldra og 

barna/nemenda/ 
ungmenna. 

 

 

Lokið við gerð markaðsdagatals Gufunesbæjar. 

 

Endurskoða leiðir til að upplýsa foreldra verðandi fyrstu bekkinga um starfsemi 

frístundaheimila áður en börnin hefja dvöl. (Foreldrasamstarf) 
 
 
 

   

  

Öflugt samstarf 
við atvinnulífið og 

háskóla-
samfélagið. 

 

 
 

Þátttaka útivistardeildar í framkvæmd á meistaraverkefninu Outdoor journeys  
fyrir Menntavísindadeild Háskóla Íslands. (Lýðheilsa) 

 

   

  

Starfsstöðvar SFS 
séu virkir 

þátttakendur í 
hverfasamstarfi. 

 

 
 

Hafa frumkvæði að auknu samstarfi við leikskóla og grunnskóla í gegnum 

Vogina, t.d. um viðfangsefni í heimsóknum leikskólabarna í frístundaheimili. 
 
 
 

  

 
 

Flæði  
á milli 

skólastiga 
námsgreina  

og skóla-  
og frístunda-

starfs  

  

Starfsstaðir skóla- 
og frístundasviðs 

þrói nýjar aðferðir 
til að auka flæði 
milli skólastiga, 

námsgreina/náms-
sviða og skóla og 

frístunda. 
 

 
 

Efla samstarf á milli 4.bekkjar og félagsmiðstöðva.  

 
 

Boðið verði upp á námskeið um útinám og útilíf fyrir starfsfólk í leik- og 

grunnskólum og frístundamiðstöðvum SFS. (Lýðheilsa) 
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VERKLAG 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

 
Umbætur, mat 

og nýbreytni 

 Stöðugt sé fylgst 
með stefnum og 
straumum um 

uppeldis- mennta- 
og tómstundamál 
og áhersla lögð á 

þróun og 
nýbreytni. 

 
 

Hvert frístundaheimili skoðar möguleika á þróunar/umbótaverkefnum út frá 

völdum þáttum í starfinu. 

 

 

   

 Tilrauna-, 
þróunar- og 

umbótastarf byggi 
á rannsóknum og 

árangurinn 
metinn. 

 
 

Setja tölfræði gagnvart starfi þekkingarstöðvar og frístundagarðs í aðgengilegra 
form þannig að auðveldara sé að vinna úr gögnunum.   
 
 

   

 

Ábyrg 
skjalastjórnun og 
stjórnsýsla, virkt 

gæðakerfi og 
innra mat. 

 
 

Gera áætlun til þriggja ára um hvernig innra mati verður háttað út frá Viðmiðum 

og vísbendingum fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs.  

 

Innleiða þátttökuskráningarkerfi í starfi félagsmiðstöðva.  

 
Endurskoða verklag og gátlista varðandi umgengni og frágang í húsnæði 
félagsmiðstöðva og innleiða þá í starfinu. 

 

Halda áfram vinnu við áhættumat á útivistarsvæðinu í frístundagarðinum í 
Gufunesi og þeirri starfssemi sem þar fer fram.  
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MANNAUÐUR 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

 
Fagleg  
forysta 

 

 Framsækin 
stjórnun  

þar sem sýn,  
gildi og markmið  

eru skýr. 

 

Vinna markvisst með leiðir sem settar voru fram með gildum Gufunesbæjar. 
 

 

Klára markmiðssetningu þekkingarstöðvar útilífs og útivistar og frístundagarðs, 

skilgreiningu á verkefnum, hlutverki og heildarsýn.  
 

   

 

Stjórnendur og 
starfsmenn leitast 
stöðugt við að efla 

starf og bæta 
árangur. 

 

Nýta enn frekar niðurstöður kannana og leita leiða við að bæta þá þætti sem gefa 

tækifæri til að ná meiri árangri í starfi.  
 

Endurskoða fræðslu og upplýsingagjöf til starfsmanna varðandi laun og kjaramál. 

 

Unnið verði markvisst að því að auka samráðningar með grunnskólum í 

Grafarvogi. 
 

Meta og þróa áfram samstarf við Fjölni varðandi tilboð í sumarstarfi. 
 

Áfram verði leitað leiða í samstarfi við Fjölni og Strætó til þess að koma 

frístundaakstri á laggirnar. 

 

Mánaðarlegar kannanir (starfsheiti: Samfélagspúlsinn) um líðan og hagi 

starfsfólk félagsmiðstöðva Gufunesbæjar.  
 

Leita leiða til að jafna álag starfsmanna í sumarstarfi félagsmiðstöðva. 

 

Þátttaka í alþjóðlegu í Erasmus+ verkefni: Improving education for sustainable 

development through development of school culture (ECORoad).  (Lýðheilsa) 

 

   

 Stjórnun  
einkennist af 

jákvæðu viðhorfi 
og virku 

upplýsingastreymi. 

 

Auka upplýsingastreymi um fjármál og rekstur til stjórnenda frístundaheimila og 

félagsmiðstöðva.  
 

Útbúa handbók fyrir rekstur skrifstofu Gufunesbæjar. 

 

   

 

Eftirsóknarvert, 
vinsamlegt  

og hvetjandi 
starfsumhverfi 

 

Heilsueflandi  
og öruggt 

starfsumhverfi. 

 

Stefnt að því Gufunesbær verði heilsueflandi frístundamiðstöð í samræmi við 
leiðbeiningar / handbók frá landlækni. (lýðheilsa) 

 

Halda starfsdag með stjórnendum Gufunesbæjar þar sem lagðar verða línur 
hvernig auka megi útilíf í starfi Gufunesbæjar.(lýðheilsa) 

 

Skoða síðdegishressingu út frá lýðheilsumarkmiðum. (Lýðheilsa) 

 
 

 
   

 
Hæft og 

áhugasamt 
starfsfólk með 

metnað til 
árangurs 

 

 Allir starfsmenn 
taki þátt í 

símenntun við 
hæfi. 

 

Leita leiða til þess að finna símenntun við hæfi reyndra frístundaleiðbeinenda.  
 

Stuðningsstarfsmenn fái fræðslu frá ráðgjafarteymi. 
 

 

   

 Starfsmenn geta 
beitt 

matsaðferðum  
og nýtt sér leiðir til 

umbóta. 

 
 

Fara nýjar leiðir í miðlun þekkingar starfsfólks milli starfsstaða.  
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AUÐLINDIR 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

 
Hagkvæm 

nýting 
fjármagns 

 

 Stöðug rýning 
tækifæra til 
endurskipu- 

lagningar. 

 

Útbúin uppgjörsskjöl fyrir félagsmiðstöðvar og frístundaheimili Gufunesbæjar. 
 

 

   

 

Bæta fjárhagslegt 
eftirlit og ráðgjöf. 

 

 Mánaðalegt innlegg frá fjármálastjóra á deildafundum um málefni sem tengjast 
rekstri. 

 
 

    
 

Skilvirk 
upplýsinga-

tækni  

 

Virk stefna í 
upplýsinga- og 

samskiptatækni. 

 

 

Gera upplýsingar um þekkingarstöð útilífs og útináms aðgengilegar og sýnilegar, í 

gegnum fréttabréf, heimasíðu og app.  
 

Gera upplýsingar um frístundagarðinn aðgengilegar og sýnilegar, í gegnum 

heimasíðu og app.  
 

    

 
Góður 

aðbúnaður 
 

 

Aðstaða sem 
hæfir fjölbreyttu 

starfi. 

 

 

Finna leiðir til þess að bæta aðstöðu  Galdraslóðar og Tígrisbæjar.  
 

Leita áfram leiða til að bæta aðstöðuna í klifurturninum.  
 

Bæta aðstöðu til útináms á útivistarsvæði Gufunesbæjar.    
 

   

 
Tækjabúnaður 

sem hæfir 
fjölbreyttu starfi. 

 
 

Tryggja netaðgang og  síma til þess að frístundaheimilin geti nýtt Völu 

skráningarkerfi og miðlað áfram myndefni úr starfinu.  
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Lykiltölur 

  
Raun 
2012 

Raun 
2013 

Raun 
2014 

Raun 
2015 

Starfsmannamál         

Fjöldi stöðugilda (1.okt) 68,5 66,7 68 61,5 

Fjöldi starfsmanna Gufunesbæjar (1.okt) 130 134 121 109 

-          Karlar 76 49 50 40 

-          Konur 63 86 71 57 

Útivist og hlaða         

Skráð aðsókn að útivistarsvæði og hlöðu 
Gufunesbæjar (ekki innifalið einstaklingar og hópar 
sem nýta sér svæðið án sérstakrar pöntunar).  

17368 23061 31823 26535 

Frístundaheimili 6-9 ára         

Fjöldi barna á frístundaheimilum, haust (1. okt.) 594 620 637 676 

Fjöldi stuðningsbarna á almennum frístundaheimilum 
(samþykkt)  

57 46 44 44 

Fjöldi skráninga í sumarstarf f. 6-9 ára 736 721 789 965 

   - Stelpur  331 285 350 452 

   - Strákar 405 436 439 513 

Frístundaklúbbar 10-16 ára (börn með fötlun)         

Frístundaklúbbar fatlaðra 10-16 ára (1. okt) 21 14 18 19 

Fjöldi skráninga í sumarstarf 108 95 72 84 

   - Stelpur 28 17 12 24 

   - Strákar 80 78 60 60 

Félagsmiðstöðvastarf fyrir 10-12 ára         

Heildarþátttaka yfir árið  6763 8491 5314 4874 

   - Stelpur 3451 4019 2752 2558 

   - Strákar 3377 4472 2562 2316 

   - Þar af sumarsmiðjur 894 1184 574 390 

          

  
Raun 
2012 

Raun 
2013 

Raun 
2014 

Raun 
2015 

Félagsmiðstöðvar 13-16 ára         

Heimsóknir unglinga í félagsmiðstöðvar  23147 21944 19674 16688 

   - Stelpur  11410 10186 9185 7568 

   - Strákar 11618 10186 10489 9120 

Þar af í sumaropnun  1034 1019 718 404 

Fjöldi ungs fólks sem tekur þátt í ungmennaráðum 
hverfanna (þar af í Reykjavíkurráði) 

14 10 8 14 

   - Stelpur 9 6 6 8 

   - Strákar 5 4 2 6 

Fjöldi unglinga í félagsmiðstöðvarhópum og 
Vinnuskóla. 

21 5 17 27 

   - Stelpur 11 2 5 12 

   - Strákar 10 3 12 15 

          

Annað starf fyrir börn, unglinga og ungmenni         

Börn á smíðavöllum 35 47 58 49 

 


