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Inngangur 
 
 

 

Starfsáætlun Miðbergs 2016-2017 er unnin út frá stafsáætlun skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar, viðhorfskönnunum, könnunum R&G og gögnum úr ytra mati. Markmið og 

leiðir áætlunarinnar eru unnar af starfsmönnum Miðbergs en úfærslur og verkefni ásamt 

tímarömmum eru í vinnuskjölum forstöðumanna starfsstaða. Starfsáætlun Miðbergs er unnin af 

starfsfólki frístundamiðstöðvarinnar.  

 

Frístundamiðstöðin Miðberg starfar eftir leiðarljósum skóla- og frístundasviðs sem eru: Að öll 

börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun 

og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færi hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt 

fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu. 

Frístundamiðstöðin Miðberg stendur fyrir fjölbreyttu frístundastarfi fyrir börn og unglinga á 

aldrinum 6 – 25 ára í Breiðholti. Miðberg stendur einnig fyrir ýmsum verkefnum sem stuðla að 

betri félagsauð hjá íbúum hverfisins á öllum aldri. Hjá Miðbergi starfa um 120 starfsmenn en af 

þeim eru 25 í fullu starfi. Starfsstaðir Miðbergs eru sjö frístundaheimili og fjórar 

félagsmiðstöðvar.  

 

Starfsmannahópur Miðbergs er með fjölbreytta menntun, reynslu og ólíkan bakgrunn. Verkefni 

starfshópsins eru fjölbreytt og mörg verkefnanna kalla á sérhæfingu og sérþekkingu. 

 

Í starfi Miðbergs er lögð áhersla á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem 

hefur uppeldis- og menntunargildi sem tekur mið af aldri þeirra og  þroska. Miðberg styður við 

menningu og listsköpun barna og unglinga með smiðjum og viðburðum þar  sem unnið er með 

leiklist, tónlist, hönnun og kvikmyndagerð. Miðberg er virkt í ýmsum samstarfsverkefnum í 

hverfinu með áherslu á að styrkja félagsauðinn í hverfinu. Helstu samstarfsaðilarnir í hverfinu eru 

Þjónustumiðstöð hverfisins, grunnskólar, leikskólar og íþrótta- og félagasamtök í hverfinu. Eitt af 

markmiðum starfsáætlunar 2016-2017 er að auka þátttöku innflytjendabarna í öllu starfi 

frístundamiðstöðvarinnar. Einnig verður aukin áhersla á lista- og menningarstarf annarsvegar og 

heilsu og hreyfingu hinsvegar með þátttöku í verkefninu heilsueflandi Breiðholt.  

 

Miðberg leggur áherslu á lýðræðislega starfshætti og aðferðafræði reynslunáms í starfi með 

börnum og unglingum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Yfirlit yfir starfsstaði Miðbergs 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellirinn 
Börn með fötlun í 

almennum grunnskólum í 

Breiðholti, Árbæ og 

Norðlingaholti. 

 

Miðberg 
Frístundamiðstöð  

 
a 

eitis 

Rekstrar og  

mannauðs -

þjónusta 

Hverfastarf 

Unglingstarf 

Félagsmiðstöðvar 
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Frístundaheimili 

Hundrað&elle
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Hólmasel 
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Hraunheimar 
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Kvikmynda-
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Hverfa-

viðburðir 

Innflytjenda-

starf 

Félagsmiðstöð 

16+ 

Skólasel 

Sumarstarf 

Tímabundið 

hópastarf 
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Hlutverk Miðbergs 
  
Að stuðla að fjölbreyttu félags- og tómstundastarfi meðal barna og unglinga í hverfinu. 

Að styrkja félagsþroska, virkni, ábyrgð, sjálfsmynd og sjálfstæði barna og unglinga í hverfinu. 

Að efla og þróa fagumhverfi frítímaþjónustu í Breiðholti. 

Að efla og þróa samstarf við aðra þá aðila sem þjónusta börn og unglinga í hverfinu. 

Gildi Miðbergs 
 
 

1. Góður starfsandi. Gleði, væntumþykja og jákvæðni. 

2. Virðing. Fögnum fjölbreytileika og berum virðingu fyrir náunganum. 

3. Samvinna. Grunnurinn að góðri samvinnu er heiðarleiki, traust og ábyrgð. 

4. Mannréttindi. Jafnrétti og lýðræði. 

5. Faglegt starf. Unnið með metnaði að faglegu starfi, forvörnum og frjálsum leik. 

6. Öryggi. Skapa öruggt umhverfi fyrir bæði starfsfólk og skjólstæðinga. 

7. Frumkvæði. Lögð áhersla á sköpun, virkni mannauðs og frumkvæði í starfi.  

 

  

Stutt greinargerð framkvæmdastjóra um starfið á síðasta ári (1. sept. 2015 

– 31. ágúst 2016) 

 

Frítímastarf á vegum Miðbergs hefur gengið ágætlega á starfsárinu. Mikil aukning þátttakenda 

hefur verið í öllu starfi. Fjöldi barna í frístundaheimilum hefur aldrei verið meiri en hlutfallsleg 

aukning er þó mest í 3.-4. bekk. Í Seljahverfi og efra Breiðholti hefur tilkoma 

safnfrístundaheimila fyrir 3.-4. bekk verið mikil hvatning fyrir starfsemina. Þátttaka í starfsemi 

félagsmiðstöðva hefur  einnig aukist hlutfallslega. 

 

Í barnastarfi voru menningartengd verkefni fest í sessi með viðburðum eins og Breiðholt Got 

Talent, leiklistarhátíð og kvikmyndasmiðju. Frístundaheimilin unnu að þematengdu heilsueflandi 

verkefni sem tókst vel, en Miðberg mun þróa þá vinnu í gegnum verkefnið heilsueflandi 

Breiðholt. 

 

Unglingastarf Miðbergs bauð upp á lífsleikniverkefni í 8. bekk í öllum grunnskólum í Breiðholti. 

Einnig var lögð áhersla á hópastarf fyrir unglinga með áhættuhegðun. 

 

Vel gekk að manna stöður að hausti í frístundaheimilum og í sértæka félagsmiðstöðvastarfinu og 

voru biðlistar í sögulegu lágmarki. Lítil starfsmannavelta var hjá stjórnendum Miðbergs og okkur 

tókst vel að halda í hlutastarfsfólk á milli ára. 

 

Samstarf við aðrar stofnanir SFS í Breiðholti hefur verið aukið og eru fjölmörg verkefni komin í 

gang og önnur í farvatninu. 
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Helstu áherslur í starfi frístundamiðstöðvarinnar 2016-2017  (1. sept. 2016 – 

31. ágúst 2017) 

  
Í starfsáætlun Miðbergs 2015-2016 voru mörg ný markmið og leiðir lagðar fram. Lögð var 

áhersla á umbótaþætti sviðsins. Flest þessara verkefna eru hafin en eru langtímaverkefni sem 

Miðberg heldur áfram að vinna með í starfsáætlun 2016-2017. 

Helstu áherslur eru áfram umbótaþættir SFS ásamt áhersluþáttum frístundahluta SFS: 

 

Málþroski, læsi og lesskilningur. 

Verk, tækni og listnám 

Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi 

Fjölmenning 

Foreldrasamstarf  

Lýðheilsa 

Mat á starfsemi frístundamiðstöðvarinnar og umbótaáætlun  
 
Innra mat frístundamiðstöðvarinnar 

 

Á tímabilinu 2015-2016 verða gerðar eftirfarandi kannanir til að meta framgang starfsins í 

Miðbergi.  

 

 Foreldrakönnun lögð  fyrir alla starfsstaði Miðbergs 

o Unnin umbótaráætlun út frá niðurstöðum könnunarinnar 

 Viðhorfskönnun starfsmanna Miðbergs 

o Unnin umbótaráætlun út frá niðurstöðum könnunarinnar 

 

 Hafin verði vinna á að innleiða Innra – og ytra mat á starfsstöðum Miðbergs 

 Rannsókn og greining 

o Unnin umbótaráætlun út frá niðurstöðum könnunarinnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Lykiltölur Miðbergs 
 Raun 

2013  

Raun 

2014 

Raun 

2015 

Áætlun  

2016  

Starfsmannamál        

Fjöldi starfsmanna (meðaltal)  101 99 105 

Fjöldi stöðugilda (1.okt)  48 52 54 

Fjöldi starfsmanna (1.okt)  97 99 98 

- Karlar  41 42 40 

- Konur  56 57 58 

Útivist / Hverfastarf???        

 Skráð aðsókn …     

Frístundaheimili 6-9 ára        

Fjöldi barna á frístundaheimilum, haust (1. okt.) 370 507 559 610 

Fjöldi stuðningsbarna á almennum frístundaheimilum 

(samþykkt)   46 41 42 

Fjöldi skráninga í sumarstarf f. 6-9 ára 468 540 1190 758 

   - Stelpur  228 221 573  308 

   - Strákar 240 319 617 450 

Frístundaklúbbar 10-16 ára (börn með fötlun)     
Frístundaklúbbar fatlaðra 10-16 ára (1. okt)  11 13 14 

Fjöldi skráninga í sumarstarf  9 10 12 

   - Stelpur  5 6 4 

   - Strákar  4 4 8 

Félagsmiðstöðvastarf fyrir 10-12 ára     
Heildarþátttaka yfir árið   2783 3000 2743 

   - Stelpur  1245 1500 1235 

   - Strákar  1534 1500 1508 

   - Þar af yfir sumarið   184 250 284 

Félagsmiðstöðvar 13-16 ára     
Heimsóknir unglinga í félagsmiðstöðvar   21762 23000 20367 

   - Stelpur   10926 12500 10094 

   - Strákar  10836 12500 10273 

Þar af í sumaropnun   611 700 526 

Fjöldi ungs fólks sem tekur þátt í ungmennaráðum 

hverfanna (þar af í Reykjavíkurráði)  14 14 13 

   - Stelpur  8 7 8 

   - Strákar  6 7 5 

Fjöldi unglinga í félagsmiðstöðvarhópum og 

Vinnuskóla.   

  

   - Stelpur  31 20 16 

   - Strákar  25 20 15 
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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 

þverfaglegu 

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  

BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 
Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

 

 
 

 

STEFNUÞÁTTUR 

  

 

MARKMIÐ 

 

 

LEIÐIR 
    

 
Sterk 

sjálfsmynd 

og félagsfærni 

 
 

 

 

 

Sterk sjálfsmynd, 

samkennd og 

samskiptafærni. 

 Lífsleikni, leiksýning, sérhæft klúbbastarf (áhættuhegðun,félagslega 

einangraðir, innflytjendur), 16+ starf  

 Fjölmenningarlegt samfélag – að börn læri um og kynnist  menningu annarra 

barna. 

 Börnin verði stolt af sjálfum sér og sínum uppruna. Allir geta eitthvað        

enginn getur allt (F) 

 Leikir sem styrkja  sjálfsmynd og efla félagsfærni sbr. Actionary  

 Stofnað verði Alþingi á hverju frístundaheimili með ráðherrum og 

þingmönnum sem vinna með lýðræðið og hafa þannig bein áhrif á starfið  

 
 

Lýðræði  

Sterk sjálfsmynd, 

samkennd og 

samskiptafærni. 

 

 Leikir sem styrkja sjálfsmynd og efla félagsfærni sbr, Actionary 

 Stofnað verði Alþingi á hverju frístundaheimili með ráðherrum og 

þingmönnum sem vinna með lýðræði og hafa þannig bein áhrif á starfið 

   

 

Jöfn tækifæri þar 

sem hugað er að 

velferð allra. 

 Lífsleikni, dagskrá og ráð opin öllum, unglingalýðræði, leiksýning þar sem 

allir fá jöfn tækifæri á mismunandi sviðum. 

 Börnin fái áframhaldandi kennslu í að koma sér sjálf á milli staða  með 

strætó og öruggum strætóleiðum. (3.-4.bekkur) (V) 

 Börnin hafi tækifæri til þess að nýta sér bókasafnið í hverfinu/bókabíllinn 

(M) 

 Fjölmenningartengt þemaverkefni  (F) 

 

STEFNUÞÁTTUR 

  

MARKMIÐ 

 

LEIÐIR 
    

 
Öryggi, 

heilbrigði, 

vellíðan  

og gleði 

 

Heilbrigður 

lífsstíll. 

 Minna sælgæti í boði og hafa alltaf val á milli sælgætis og ávaxta 

 Innleiða meiri hreyfingu í dagskrá með raunhæfum leiðum. Hreyfing í öllu 

hópastarfi. 

 Stefna á a.m.k. 2 dagskráliði í hverjum mánuði tengdum hreyfingu. 

 Vatnsbrunn í félagsmiðstöðvar. 

 Íþróttavika – kynning verði á ýmsum íþróttum og svo verði íþróttadagar í lok 

vikunnar þar sem börnin prófa mismunandi íþróttir 

 Kenndur verði einn nýr útileikur í mánuði 

 Kynning á framandi ávöxtum og grænmeti í gegnum fjölmenningarlegt 

samfélag /Ávöxtur mánaðarins.  

 Börnin verði frædd um mikilvægi slökunar og svefns.  

 Vinaliðaleikur (L) 

 Miðberg verði virkur þátttakandi í heilsueflandi Breiðholti. 
   

 

Öruggt umhverfi 

þar sem unnið er  

markvisst gegn 

áhættuhegðun. 

 Sérhæft hópastarf 

 Auka samstarf við foreldra varðandi öryggisbúnað unglinganna á 

vespum/hjólum/skíðum/hjólabrettum. 

 Eineltisfræðsla til barna  

 Leiklistar-og/ eða kvikmyndaklúbbur með áherslu á eineltisfræðslu 

 Vinahópar (L) 

 Netkennsla og fræðsla um símanotkun til barnanna  
   

 Komið er   Leiksýning, sérhæft hópastarf eftir áhugasviðum  
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til móts við  

ólík áhugasvið. 

 Fjölbreytt dagskrá sem er byggð á unglingalýðræði. 

 Mannauður starfsmanna sé markvisst nýttur til þess að kenna börnunum 

ólíka hluti/klúbba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STEFNUÞÁTTUR 

  

MARKMIÐ 

 

LEIÐIR 

 
Víðtæk  

þekking, 

 færni og 

árangur 

 
 

 Aukin gæði í öllu 

starfi í þeim 

tilgangi að efla 

þekkingu, færni 

og árangur. 

 Fræðsla fyrir starfsfólk reglulega. 

 Miðberg taki þátt í gæðamati. 

 Umhverfislæsi – börnin læri að þekkja og virða umhverfið sitt. 

 Boðið verði upp á upplestur á öllum frístundaheimilum og spjall. 

   

 

Læsi í víðum 

skilningi, 

gagnrýnin hugsun 

og samræða. 

 

 Smiðjur og örkynning um framkomu og t.d. leiklist  í Lífsleikni (Börnin 

verði upplýst um net – og símanotkun og virðingu. ATH símareglur í 

skólum. 

 Sameiginleg verkefni séu unnin í tölvustofu s.s. fréttabréf o.fl. 

 Börnin taka þátt í að merkja staði og hluti  sjónrænt með myndum og 

orðmyndum. 

 Búa til borðspil á hverju frístundaheimili. 
  

 

 Færni í tölvu- og 

upplýsingatækni 

og nýsköpun. 

 Kvikmyndaklúbbur. 

 Eineltisfræðsla í gegnum kvikmyndaklúbb (3 og 4 bekkur ) (L) 

 
 

 

  

 

 

 
Víðtæk  

þekking, 

 færni og 

árangur 

(frh.) 
 

 

Aukin þekking  

á listum og 

menningu  

og færni  

til sköpunar. 

 Leiksýning 

 Valinn verður einn listamaður á mánuði og boðið upp á klúbb þar sem að 

börnin kynna sér listamanninn, verk eftir hann og vinna svo verkefni sjálf 

(V) 

 Búið verður til verk fyrir Barnamenningarhátíð.  

 Farið í vettvangsferðir á listasöfn / styttugarða.  

 Gönguferðir um hverfið, styttur í hverfinu kortlagðar og teknar myndir. 

    

  

Aukin 

umhverfisvitund 

og menntun 

 til sjálfbærni. 

 Halda áfram skilvirkri flokkun og hafa flokkun vel sýnilega. 

 Klára innleiðingu á grænum skrefum. 

 Haustferð þar sem að sótt er efni í náttúruna og unnin verkefni með því.  

 Pappír sé endurnýttur og flokkunartunnur á öllum stöðum. 

 Pappír endurnýttur í verkefni á frístundaheimilinu. 

 Nýta plastílát í verkefni. 
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Samfélagsleg 

ábyrgð,  

virkni  

og víðsýni 

 

Aukin þekking á 

grunngildum 

samfélagsins og 

mannréttindum. 

 Lífleikni- áhersla á sérstaka þætti. 

   

 

Samfélagsleg 

ábyrgð og 

lýðræðisleg 

þátttaka. 

 Auka samstarf við foreldra með foreldrafacebook, mentor og með öðrum 

leiðum. 

 Barnalýðræði á öllum starrfsstöðum. 

 Læra virðingu fyrir sínu dóti á frístundaheimilunum – börnin séu ábyrg – 

reglur og verkefni 

 Alþingisverkefnið á öllum frístundaheimilum.  

 Nefndir, ráð, klúbbar, lífsleikni. 

 Auka samstarf við nemendaráð skólanna til þess að auka unglingalýðræði. 



 12 

 

VERKLAG 
Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

STEFNUÞÁTTUR 
 

MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 
Nám og  

starf án 

aðgreiningar, 

við hæfi  

hvers og eins 

 

 Koma til móts við 

ólíkar þarfir með 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

viðfangsefnum. 

 Betra samstarf við þjónustumiðstöð. 

 Stuðningur við börn og unglinga í Hellinum og önnur börn með fatlanir til 

þátttöku í almennu frístundastarfi í félagsmiðstöðvum hverfisins. 

 

   

   

 
Stuðningur og 

ráðgjöf tryggi 

góðar aðstæður til 

náms og leiks og 

bestan mögulegan 

árangur og líðan. 

 Öll börn verði með virkar einstaklingsáætlanir. 

 Reynt verði að efla stuðning við börn sem þarfnast stuðnings í 5.-10. bekk. 

 

 
Samstarf  

byggt á  

lýðræði og 

fjölbreytni 

 

 Öll börn, 

nemendur og 

ungmenni séu 

virkir 

þátttakendur í 

lýðræðislegu 

samstarfi. 

 Barna og unglingalýðræði verði í öndvegi. 

 Auka samstarf við nemendaráð skólanna til þess að efla unglingalýðræði. 

Endurskoða ráð og nefndir, samrýma ráð félagsmiðstöðva og skólanna.  

 Unglingalýðræði verði haft að leiðarljósi í öllum helstu ákvörðunum. 

 

  

 Foreldrar séu 

virkir 

þátttakendur, 

ábyrgir og 

upplýstir 

samstarfsaðilar. 

 Allar heimasíður séu uppfærðar í minnsta lagi tvisvar í mánuði. 

 Auka samstarf við foreldra með foreldrafacebook, mentor og eftir öðrum 

leiðum 

   

 Markviss, 

samræmd 

upplýsingamiðlun 

og fræðsla til 

foreldra og 

barna/nemenda/ 

ungmenna. 

 Foreldrafræðsla -einu sinni á önn. Kynning á  okkar starfi á foreldrafræðslu 

á haustönn. 

 Samstarf við foreldraráð skólanna í byrjun hausts varðandi foreldrafræðslu 

okkar. 

 8. bekkjar foreldra kynning á haustönn. 
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STEFNUÞÁTTUR 
 

MARKMIÐ LEIÐIR 

 

 
Flæði  

á milli 

skólastiga, 

námsgreina  

og skóla-  

og frístunda-

starfs 

 Starfsstaðir þrói 

aðferðir til að 

auka samstarf, 

sveigjanleika, 

flæði og samfellu í 

skóla- og 

frístundastarfi. 

 Auka samstarf við nemendaráð skólanna til þess að efla unglingalýðræði. 

Endurskoða ráð og nefndir, samrýma ráð félagsmiðstöðva og skólanna 

 

  

 

 

Umbætur, 

mat og 

nýbreytni 

   

   
 

Ytra og innra mat 

á starfsemi sem 

nýtt er til umbóta. 

 Eitt frístundaheimili og ein félagsmiðstöð fari í mat. 

 Verður tekið til innleiðingar á tveimur frístundaheimilum haustið 2015. 

 Verður tekið til innleiðingar í tveimur félagsmiðstöðvum. 

 
    

 

Umbætur, 

mat og 

nýbreytni 

(frh.) 

 Stöðugt sé fylgst 

með stefnum og 

straumum um 

uppeldis- mennta- 

og tómstundamál 

og áhersla lögð á 

þróun og 

nýbreytni. 

 Starfsdagar Samfés, menningarferðir erlendis, ráðstefnur o.fl. 

   
 

Tilrauna-, 

þróunar- og 

umbótastarf byggi 

á rannsóknum og 

árangurinn 

metinn. 

 Miðberg standi að könnun um hagi barna og unglinga í tengslum við innra og 

ytra mat. 

 Gerð verði viðhorfskönnun hjá börnum í frístundaheimilum. 

 Könnun fyrir nemendur (t.d. í lífsleikni) þar sem við getum kortlagt hverjir 

eru að mæta og hvers vegna sumir mæta ekki.  

 Hafa kannanir eftir stóra viðburði eða ákveðinn tíma  á google docs þar sem 

unglingar svara nafnlaust og koma með ábendingar. 
   

   

 Ábyrg 

skjalastjórnun og 

stjórnsýsla, virkt 

gæðakerfi og innra 

mat. 

 Miðberg taki þátt  og innleiði innra mat. 

 Vista allt á innri vef-miðlæg. 
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Mannauður 
Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

STEFNUÞÁTTUR 
 

MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 
Fagleg  

forysta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsækin stjórnun  

þar sem stefna,  

hlutverk og markmið  

eru skýr. 

 Allir hafi skýra og skriflega starfslýsingu. 

 Endurskoða verkferla. 

 Allar starfseiningar Miðbergs hafi virka aðgerðaráætlun út frá starfsáætlun 

Miðbergs. 

   

 Stjórnendur og 

starfsmenn leitast 

stöðugt við að efla 

starf og bæta 

árangur. 

 Námskeið, ráðstefnur, og menningaferðir þar sem nýtt og annað starf er 

skoðað. 

   

 

Stjórnun  

einkennist af jákvæðu 

viðhorfi og virku 

upplýsingastreymi. 

 Bæta upplýsingastreymi. Setja upp sameiginlegt viðburðadagatal barna- og 

unglingastarfs. Fara yfir viðburðadagatal á hverjum húsfundi. Nefndir fyrir 

sameiginlega viðburði barna-og unglingastarfs, t.d sumardaginn fyrsta, 

Halloween og fleira. 

 Facebook síður verði vel nýttar til þess að auka upplýsingaflæði. 

 Sérstök Facebook upplýsingasíða fyrir starfsfólk frístundaheimila. 

 Markvissari fundir og fundargerðir á starfsstöðum. 

   

 

Heilsueflandi  

og öruggt 

starfsumhverfi. 

 Fastir reglulegir fundir öryggisvarða og öryggisfulltrúa.   

 Samið verði við mötuneyti í Gerðubergi um aðgang starfsmanna Miðbergs 

að mötuneyti.  

 Starfsmenn Miðbergs taki þátt í heilsueflandi Breiðholti. 

 

 
 

  

 

Hæft og 

áhugasamt 

starfsfólk með 

metnað til 

árangurs 
 

 
 

 

Allir starfsmenn taki 

þátt í símenntun við 

hæfi. 

 Markþjálfun. 

 Sjálfsstyrkingarnámskeið. 

 Kynnisferðir,  námskeið, endurmenntun, ráðstefnur 
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Auðlindir 
Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

STEFNUÞÁTTUR 
 

MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 
Hagkvæm 

nýting 

fjármagns 

 
 

 

 

Útgjöld allra  

stofnana séu  

innan fjárheimilda  

miðað við þá 

 þjónustu sem veita á. 

 Þriggja mánaða uppgjör allra starfseininga Miðbergs. 

   

   

 Bæta fjárhagslegt 

eftirlit og ráðgjöf. 

 Meiri fjármagnsstjórnun til unglinganna. Þau fái meiri tilfinningu fyrir 

fjárveitingu og dagskrágerð í takt við það. 

   

   

 

Raunkostnaður við 

þjónustuþætti verði 

aðgengilegur. 

 Setja upp spjald með fjármagn félagsmiðstöðvarinnar og alltaf sett inn ef 

þarf að kaupa nýtt húsgagn eða hluti- gefa unglingum meiri tilfinningu 

fyrir verðmæti hluta og húsgagna og dagskráliða. Efla vitund þeirra um 

hvert fjármagnið fer. 

 

 
 

  

 
Skilvirk 

upplýsinga-

tækni 

 

Virk stefna í 

upplýsinga- og 

samskiptatækni. 

 Skoða árlega hvað virkar best hverju sinni. sbr. Snapchat betra en 

facebook núna fyrir unglinga. 

 Mentor fyrir foreldra. Bæta inn enskum texta fyrir aftan en ath. hverjir 

vilja fá á ensku. 

 Fréttabréf mánaðarlega á mentor. 

    

 

Góður 

aðbúnaður 
 

 
 

 
Aðstaða, tæki og 

búnaður sem hæfa 

fjölbreyttu starfi. 

 Uppfæra vinnusíma. 

 Þarf að yfirfara og bæta skrifstofu aðstöðu unglingastarfs. 

 
  

 

Aukin samnýting á 

húsnæði og búnaði. 

 Skrifstofa upp eða stúdíó niður o.s.frv. Þarf að ræða og skoða. 

 Þyrfti að innrétta almennilegt stúdíó fyrir allt hverfið. Nýta þá annað 

„stúdíóherbergið“ sem aukið skrifstofurými fyrir unglingastarf. 
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Jafnréttisáætlun Miðbergs 
 

Í samræmi við ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 skuldbindur 

frístundamiðstöðin sig til að fara eftir Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. 

Stefnan skal kynnt öllu starfsfólki á hverju hausti og vera sýnileg á heimasíðu 

frístundamiðstöðvarinnar.  

Forstöðumenn á starfstöðunum bera ábyrgð á að Mannréttindastefnunni sé framfylgt.  

Framkvæmdarstjóri ber aðalabyrgð ásamt deildarstjórum. 

Að auki mun frístundamiðstöðin í samræmi við 22. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008 gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að börn og ungmenni verði fyrir 

kynbundinni eða kynferðislegri áreitni í frístundastarfinu. Starfsfólk skal þekkja einkenni 

kynferðislegrar áreitni og kynbundins ofbeldis og hvernig ber að bregðast við grun eða vissu um 

slíkt meðal barna eða ungmenna. Börnum og ungmennum skal ætíð vera ljóst hver réttur þeirra er 

og hvert þeir geta leitað innan og utan frístundamiðstöðvarinnar komi slíkt upp.  

Frístundamiðstöðin setur sér framkvæmdaáætlanir hvern vetur,  þar sem fram koma skýr og vel 

skilgreind markmið í samræmi við Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Þar sé árangursmat 

skýrt, eftirfylgni tryggð og ábyrgð ljós. 

 

Framkvæmdaáætlun veturinn: 2016-2017 
 

LAUNAJAFNRÉTTI  

Konum  og  körlum  skulu  greidd  jöfn  laun  og  skulu  njóta  sömu  kjara  fyrir  sambærileg  og  

jafnverðmæt störf og laun karla og kvenna skulu ákveðin á sama hátt.   

     

Markmið  Aðgerð  Ábyrgð    Tímarammi  

Konum og körlum skulu  

greidd jöfn laun og  

njóta sömu kjara fyrir  

sambærileg og jafn  

verðmæt störf.  

 

Öllum starfsmönnum 

standi í boði að fá þá 

yfirvinnu sem í boði 

er.  

Framkvæmdastjóri Allt árið 

Gerð skal úttekt á 

haustin og vorin. 

 

AUGLÝSINGAR, RÁÐNINGAR OG ENDURMENNTUN 

Laus störf skulu standa jafnt konum og körlum til boða og jöfn kynjahlutföll skulu höfð til 

hliðsjónar við ráðningar eftir því sem framast er unnt. Þess skal gætt að mismuna ekki á 

grundvelli kynferðis við úthlutun verkefna, við tilfærslu í starfi eða við önnur tækifæri sem bjóða 

upp á starfsþróun, óháð því hvort hún sé lárétt eða lóðrétt.  Bæði kynin skulu hafa jafnt aðgengi 

að endurmenntun og starfsþjálfun. 

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Laus störf standi 

bæði konum og 

körlum til boða 

Tryggja þarf við 

ráðningar að jöfn 

kynjahlutföll starfsmanna 

séu höfð til hliðsjónar. 

Framkvæmdastjóri 

og deildarstjórar 

Alltaf við 

ráðningar 

http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/mannr_ttindaskrifstofa/skjol/Lokastefnan_endursko_u__-_tilb._fyrir_vef.pdf
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Allir starfsmenn 

sem vinna 

sambærileg störf 

skulu hafa jafnan 

aðgang að 

starfsþróun og 

endurmenntun. 

Allir starfsmenn hafi 

sömu möguleika til 

starfsþróunar og 

endurmenntunar.  

Framkvæmdastjóri 

og deildarstjórar 

Við gerð 

símenntunar 

áætlunar, við 

fastráðningar 

og 

tímabundnar 

ráðningar. 

 

 

JAFNVÆGI MILLI VINNU OG EINKALÍFS  

Miðberg leggur  áherslu á samræmi vinnu og einkalífs. Miðberg leggur áherslu á að veita 

starfsmönnum sveigjanleika í starfi þegar því verður við komið. Starfsmenn eru hvattir til að nýta 

sér fæðingarorlof og  gert kleift að sinna veikum börnum sínum á jafnréttisgrundvelli.  

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Að Miðberg veiti 

starfsfólki 

sveigjanleika til 

þess að sinna einka- 

og fjölskyldu lífi 

samhliða starfi. 

  

Starfsmenn geti unnið 

sveigjanlega vinnutíma 

þegar því er við komið. 

Framkvæmdastjóri 

og deildarstjórar.  

Allt árið 

Að foreldrar af 

báðum kynjum taki 

fæðingarorlof og 

sinni börnum í 

veikindum.  

Starfsfólki kynnt réttindi 

sín og hvatt til þess að 

nýta þau. 

Framkvæmdastjóri, 

deildarstjóri og 

forstöðumenn 

Allt árið 

    

 

 

 

EINELTI OG KYNFERÐISLEG ÁREITNI  

Einelti og kynferðisleg áreitni er hegðun sem ekki er liðinn Miðbergi. Þjónustuþegar og starfsfólk 

eiga að tilkynna um slíka hegðun og tafarlaust skal gripið til aðgerða ef tilkynningar berast. 

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

    

Koma í veg fyrir að 

þjónustuþegar og 

starfsfólk verði fyrir 

einelti eða 

kynferðislegri 

áreitni í starfi 

 

Starfólk skal vera stöðugt 

vakandi fyrir einelti og 

kynferðislegri áreitni í 

starfi Miðbergs og grípa 

strax inn í ef grunur 

leikur á um óásættanlega 

hegðun. 

Allir stjórnendur og 

starfsmenn 

 

Allt árið 
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ÞJÓNUSTUHLUTVERK  

Börn  skulu  eiga  jafnan  aðgang  að  frístundastarfi  Miðbergs  óháð kyni.  Allt starfsfólk  

Miðbergs ber sameiginlega ábyrgð á því að aðgengi kynjanna að þjónustunni sé jafnt og að 

viðfangsefnin höfði jafnt til beggja kynja.   

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

    

Efla 

jafnréttisþekkingu 

starfsfólks 

Fræðsla um jafnréttismál 

verði inn í fræðsluáætlun 

Miðbergs.  

Framkvæmdstjóri 

og deildarstjórar  

Haust 

Nemendur/ 

þjónustuþegar fá 

fræðslu um 

jafnfréttismál 

 

Starfstaðir bjóði upp á 

fræðslu um jafnréttismál. 

Starfsmenn taki umræðu 

um jafnréttismál með 

börnum og unglingum.  

Deildarstjórar, 

forstöðumenn  og 

starfsfólk staðanna 

Haust/Allt árið 

Að búa bæði kynin 

undir jafna þátttöku 

í samfélaginu 

 

Starfsmenn gefa börnum 

rými til þess að tala um 

það sem þau hafa 

áhyggjur og áhuga á og 

veita þeim fræðslu og 

upplýsingar eftir því sem 

við á. 

Forstöðumenn og 

starfsfólk staðanna 

Allt árið 

Að viðfangsefni 

höfði jafnt til beggja 

kynja 

Greining á innihaldi og 

markmiði opin starfs og 

klúbbastarfs með það 

fyrir augum að koma í 

veg fyrir að það halli á 

annað kynið.  

Deildarstjórar, 

forstöðumenn og 

starfsfólk staðanna. 

Haustin  

Að mæður og feður 

taki jafnan þátt í 

starfinu. Starfsfólk 

útiloki ekki annað 

foreldri á grundvelli 

kyns 

Foreldrum barna í starfi 

er velkomið að taka þátt í 

starfi barna sinna, óháð 

kyni. Rafrænar 

upplýsingar eru sendar á 

báða foreldra. 

Forstöðumenn Allt árið.  

 

 


