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Inngangur 
Á vormánuðum var ákveðið að sameina frístundamiðstöðvarnar Kamp og Frostaskjól í 

hagræðingarskyni. Þann 1. ágúst síðastliðinn varð því til ein stór og sterk frístundamiðstöð sem 

þjónusta mun íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum.  Frístundamiðstöðin hlaut nafnið Tjörnin eftir 

hugmyndasamkeppni og samráð við íbúa. 

Fyrsta starfsár Tjarnainnar mun að mestu fara í að sameina starfsstaðina, fara í finna nafn, láta hanna 

lógó, breyta merkingum, kynna fyrir íbúum nýtt nafna og nýja staðsetningu ásamt öllu því ófyrirséða 

sem tengist því að sameina tvær stjórar starfseiningar undir eina stjórn.  

Vettvangur frístundamiðstöðva er frítíminn og starfsemi þeirra miðar að því að efla félagsauð 

hverfanna. Sérstök áhersla er lögð á frístundastarf fyrir börn og unglinga og mun hin nýja 

frístundamiðstöð sjá um rekstur frístundaheimila og félagsmiðstöðva í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum. 

Frístundamiðstöðin starfar eftir stefnu í skóla- og frístundamálum í Reykjavík. 

Leiðarljós frístundamiðstöðva er að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur 

uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, 

reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa 

sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum 

frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og 

unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu. 

Íbúafjöldi í hverfinu var 34.372  skv. tölum frá Hagstofu 1.desember 2015. Níu grunnskólar eru í 

hverfinu og barnafjöldi í  1.-10. bekk er 3384. Haustið 2016 voru 1.124 börn skráð í frístundaheimili, 

10-12 ára börn 1.028 og unglingar 13-16 ára  964. 

Framkvæmdastjórn nýrrar stöðvar er skipuð Guðrúnu Kaldal, framkvæmdastjóra, Héðni 

Sveinbjörnssyni, fjármálastjóra, Steinunni Gretarsdóttur, deildarstjóra barnastarfs og Þorsteini V. 

Einarssyni deildarstjóra unglingastarfs.  Heildarfjöldi starfsmanna  er um 230 manns  í 80 

stöðugildum. Starfseiningar nýrrar frístundamiðstöðvar eru eftirfarandi;  

Sjö frístundaheimili  
 

 Undraland 
 Skýjaborgir 
 Selið 
 Frostheimar 
 Draumland 
 Halastjarnan 
 Eldflaugin 

 

Fimm félagsmiðstöðvar 
 

 Hofið, sértækt starf 
fyrir börn með fötlun 
10-16 ára 

 Frosti 
 100og1 
 105 
 Gleðibankinn 

 

 

Starfsáætlun Tjarninnar byggir í meginatriðum á starfsáætlun SFS Hún er löguð að frístundastarfinu  

og brotin niður á einstakar rekstrareiningar innan skipulagsheildarinnar.   
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Á starfsárinu 2016-2017 er lögð áhersla á fjóra megin umbótaþætti á skóla – og frístundasviði. Þeir 

eru; 

 Málþroski, læsi og lesskilningur 
 Verk-, tækni- og listnám 
 Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi 
 Fjölmenning 

 
Skrifstofa frístundmála hefur að auki sett sér þrjá umbótaþætti sem lögð verður áhersla á á 

starfsárinu. Þeir eru; 

 Lýðræði 

 Lýðheilsa 

 Foreldrasamstarf 

Í starfáætlun er hægt að sjá hvernig þessi þættir birtast í starfi Tjarnarinnar. 

 

Venjan er að margir komi að gerð starfsáætlunar en þar sem sameiningin bar svo snögglega að á 

vordögum var minna um samráð í einhverjum starfseiningum og því mun meira stuðst við gögn um 

starfið og kannanir. Helstu aðilar sem venja er að hafa samráð við eru starfsmenn, ungmennaráð, 

unglingaráð, börnin í frístundaheimilunum og samstarfsaðilar í hverfinu. Einnig er stuðst við 

viðhorfskannanir sem lagðar hafa verið fyrir þjónustuþega og starfsmenn og ýmis konar skýrslur sem 

unnar eru um starfið. 

Leiðaljós, hlutverk og framtíðarsýn 
Leiðarljós Tjarnarinnar  

 Að vera leiðandi í faglegu starfi sem unnið er á vettvangi frítímans, jafnframt því að veita 

samfellda þjónustu í góðri samvinnu við aðra í hverfinu. 

 Jafnrétti, lýðræði og mannréttindi séu ávallt leiðarljós í öllu starfi og sérstök áhersla er á 

fjölmenningu. 

 Unnið er eftir starfaskrá frístundamiðstöðva og viðmiðum og vísbendingum um gæði 

frístundastarfs. 

 

Hlutverk Tjarnarinnar 

 Stuðla að heilbrigði barna og unglinga með því að skapa tækifæri til afþreyingar. 

 Skipuleggja uppbyggilegt og skemmtilegt frístundastarf fyrir börn og unglinga þar sem gildi 

virkrar þátttöku, uppeldis, óformlegs náms og forvarna eru í fyrirrúmi. 

 Eiga gott samstarf við grunnskólana, leikskólana, íþrótta- og æskulýðsfélög, önnur svið 

borgarinnar og alla sem koma að velferð barna, unglinga og ungmenna í hverfum 

borgarinnar. 

 Stuðla að því að engum verði mismunað í frístundastarfi á grundvelli kyns, uppruna, trúar, 

þjóðernis eða fötlunar.   

 Hafa forystu um eflingu og þróun fagumhverfis frístundastarfs.  

 Búa starfsfólki gott umhverfi til að dafna í starfi. 
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Framtíðarsýn 

 Að veita faglega samfellda frítímaþjónustu allt árið í góðu samstarf við aðra sem sinna 

uppeldishlutverki í hverfinu. 

 Að ný frístundamiðstöð vaxi og þróist  og taki ávallt mið að þörfum samfélagsins. 

Starfsáætlun frístundamiðstöðvarinnar fyrir starfsárið 2016-2017 er unnin út frá stefnu- og 

starfsáætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2016-2017. 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 borgarhlutanum.  Í starfsáætluninni er gerð grein fyrir helstu verkefnum en 

markmið, nánari útfærslur, ábyrgð og tímaramma er að finna í starfsáætlunum staðan  

Á barnasviði eru sjö heilsársrekin frístundaheimili. Í Vesturbæ eru Selið í Melaskóla, Undraland í 

Grandaskóla, Skýjaborgir í Vesturbæjarskóla og safnfrístundaheimilið Frostheimar fyrir börn í 3.-4. 

bekk. Í Miðborg og Hlíðum eru Draumaland í Austurbæjarskóla, Eldflaugin í Hlíðaskóla og 

Halastjarnan í Háteigsskóla. 

Á unglingasviði eru  fimm félagsmiðstöðvar. Í Vesturbæ er Frosti  fyrir 13-16 ára unglinga í Hagaskóla 

og Landakotsskóla. Frosti sinnir einnig starfi fyrir 10-12 ára börn í Vesturbæ. Í Miðborg/Hlíðum eru 

það 100og1 í Austurbæjarskóla, Gleðibankinn í Hlíðaskóla og 105 í Háteigsskóla en þessar 

félagsmiðstöðvar sinna allar aldrinum 10-16 ára. Undir unglingasvið heyrir einnig sértæka 

félagsmiðstöðin Hofið sem þjónustar börn með fötlun á aldrinum 10-16 ára  sem eru búsett vestan 

Elliðaáa. Hofið er með aðstöðu sína á Þorragötu 3. 

Tjörnin tekur þátt í þverfaglegu samstarfi í hverfinu og er í góðu samstarfi við leik- og grunnskólana 

og aðra er koma að uppeldi barna. 

Vesturbæjarfléttan er samráð leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðvar í Vesturbæ og Miðfléttan 

er sambærilegt samráð fyrir Miðborg/Hlíðar.  Markmið með samstarfinu er að auka skilning milli 

fagaðila og koma á samstarfi og flæði á milli eininganna.  

Frístundamiðstöðin hefur umsjón með ýmsum viðburðum í borgarhlutanum. Sumardagurinn fyrsti er 

haldinn hátíðlega við Frostaskjól í samstarfi við aðra í Vesturbæ og í ár var hátíð á Sumardeginum 

fyrsta flutt á Valssvæðið fyrir íbúa Miðborgar og Hlíða. Frístundamiðstöðin tekur þátt í þrettándagleði 

Vesturbæjar og í vetrarleyfum skólanna er boðið upp á fjölskyldudagskrá víða í borgarhlutanum. 

Flestir starfsstaðirnir taka þátt í barnamenningarhátíð Reykjavíkur á ýmsan hátt. 

Starfsmannahópur frístundamiðstöðvarinnar samanstendur af sterkum og vel menntuðum 

starfsmannahópi sem starfað hefur lengi. Mikil festa er í störfum sem eru 100% en meiri velta er í 

hlutastörfum. 

Starfsárið 2016-2017 er fyrsta ár sameinaðrar frístundamiðstöðvarinnar og mun því árið fara í að 

sameina verklag og vinnuferla, kynna nýtt nafn og logó, samræma aðstöðu og vinna ný gildi og 

starfsáætlun. 

Frostaskjól og Kampur vermdu tvö efstu sætin í viðhorfskönnun STRV um  ,,Stofnun ársins 2016 - 

borg og bær“ stærri stofnun í vinnustaðakönnun Starfsmannafélags Reykjavíkur. Það er mikill heiður 

og þýðir að starfsmenn eru meðal annars ánægðir með vinnuumhverfi sitt, treysta sínum 
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stjórnendum og finnst þeir geta haft áhrif á vinnuumhverfi sitt. Það verður því eitt af markmiðum 

ársins að  ný frístundamiðstöð, Tjörnin halda sér inni á topp 10 lista yfir stofnanir ársins árið 2017. 

Stefnukort SFS 2016-2017 
Stefnkort sviðsins endurspeglar þá meginþætti sem hafa þarf í huga öllum stundum, þ.e. barnið  
sjálft eða unglinginn, verklagið sem notað er við þjónustuna, starfsfólkið, mannauðinn sem veitir  
þjónustuna og að lokum auðlindirnar sem þurfa að vera til staðar, fjármagn, aðbúnaður o.s.frv.  
Við gerð starfsáætlunar þarf ávallt að horfa til þessara þátta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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Skipurit 

 

Víddir, stefnuþættir, markmið  og leiðir 
Útfærsla á stefnukorti og umbótaþáttum 

 

Barnið, unglingurinn, ungmennið 

 

1. Sterk sjálfsmynd og félagsfærni 

 
Sterk sjálfsmynd, samkennd og samskiptafærni 

 Auka hlut hópastarfs í starfseiningunum þar sem aðalmarkmiðin snúa að sterkri sjálfsmynd, 

samkennd og samskiptafærni. 

o Þeir klúbbar sem starfa setji sér skrifleg markmið þar sem hluti af starfinu er að hlúa 

að þessum hlutum. 

Verkefni: Hópastarf í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum 

 Stuðla að því að börn og unglingar þekki sjálfa sig, eigin styrkleika og veikleika og fái að taka 

ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar. 

o Börn og unglingar taka ábyrgð á því vali sem þeim býðst í starfinu og standi með því.  

Verkefni: Valkerfi í frístundaheimilum. 

 Styrkja börn og unglinga í að bera ábyrgð á eigin lífi með því að taka heilbrigða afstöðu. 

 Styrkja börn og unglinga í að öðlast færni í tjáskiptum og styrkjast þannig í að tjá og fylgja 

eftir skoðunum sínum, tilfinningum og hugðarefnum. Börn og unglingar fá tækifæri til að 

koma fram fyrir hópi og æfa sig. 

o Í boði séu hópar þar sem æfing á tjáskiptum og framkomu eru hluti af starfinu. 

 Hvetjandi vinnuumhverfi og hrós notað mikið. 

 Þróunarverkefnið ,,Strákaakademían“ þar sem unnið er að því að styrkja sjálfsmynd drengja 

með fjölþættum aðferðum. 
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Jöfn tækifæri þar sem hugað er að velferð allra 

 Forstöðumenn leiti leiða til að efla sjálfsmynd og félagsfærni barna og unglinga sem glíma við 

félagslega einangrun og hafi frumkvæði að samstarfi fagaðila og félagasamtaka vegna þeirra. 

o Að í félagsmiðstöðvunum starfi hópar þar sem unnið er sérstaklega með þá sem 

þurfa félagslega styrkingu. Hóparnir myndaðir í samstarfi við skóla, þjónustumiðstöð 

og foreldra að vori og starfi sem félagsmiðstöðvarhópar yfir sumarið. Unnið verði 

áfram með hópana yfir veturinn. 

Verkefni: Félagsmiðstöðvarhópar fyrir unglinga í 9.bekk. 

o Markmið með veittum stuðning í frístundaheimilum er fyrst og fremst félagsleg 

styrking þar sem unnið er í samstarfi við fagaðila. 

 Skoða þátttökutölur og líðan stráka og stelpna í starfinu. 

 Samstarf við samtökin 78 í gegnum hópastarf. 

 Aukið samstarf við miðstig grunnaskólanna í borgarhlutanum varðandi starf fyrir 10-12 ára.  

o Fastir fundi með deildarstjórum/kennurum miðstigs í grunnskólunum í hverfinu á 

haustin. 

o Starfið kynnt inni á kennarafundi í skólunum. 

o Dagskrá send inn á öll heimili 10-12 ára barna mánaðarlega. 

o Aukið samstarf varðandi lýðræðisvinnu úti í skólunum. 

 Samráðsfundur þeirra sem standa fyrir tómstundastarfi fyrir börn og unglinga í 

borgarhlutanum til að hafa vinnudag barna eins samfelldan og við verði komið. 

o Deildarstjóri barnastarfs hafi frumkvæði að fundi í ágúst þar sem drög að dagskrá 

barnanna er lögð. 

o Samráð við sunddeild KR að sumri þannig að sundnámskeið geta verið hluti af 

samfelldum degi barna. Skoða möguleika á slíku samstarfi fyrir Miðborg og Hlíðar. 

 

Aukið sjálfstæði, frumkvæði, metnaður og ábyrgð 

 Frístundaráðgjafar og starfsmenn í frístundastarfi hvetji börn og unglinga til að koma sér sjálf 

á milli staða í samstarfi við foreldra og efli þannig sjálfstæði þeirra og ábyrð í daglegu lífi. 

o Börnunum í 3. og 4. bekk er boðið upp á að læra á strætó á vorönn. 

o Börn og unglingar í Hofinu læra á strætó á sumrin. 

o Börn og unglingar hvattir til að ganga eða hjóla. 

o Boðið upp á ,,þramm“ að heimaskóla í Frostheimum. 

 

2. Öryggi, heilbrigði, vellíðan og gleði 
 

Heilbrigður lífsstíll 

 Í gátlistum um mat á starfinu verði meðal annars horft til hollustu og hreyfingar. 

o Síðdegishressing í frístundaheimilum sé holl og góð fyrir líkama og sál. 

o Þegar boðið er upp á veitingar í starfinu sé leitast við að hafa þær hollar. 

  Hefja vinnu við að verða heilsueflandi frístundamiðstöð. 
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o Í öllu starfi er lögð áhersla á að börn, unglingar og ungmenni temji sér heilbrigðan 

lífsstíl. Starfið  er forvarnarstarf á víðtækan hátt. Fræðslufyrirlestararöð verði um 

forvarnir fyrir foreldra og unglinga. Samstarf við þjónustumiðstöð og foreldrafélög 

undir vinnuheitinu „Fróðir foreldrar“.  Vímuefni, kynlíf, einelti, geðheilbrigði, rafrænir 

miðlar, tölvunotkun og fleira. Fræðslufyrirlestaráætlun verði gefin út að hausti.  

 

Öruggt umhverfi þar sem unnið er markvisst gegn áhættuhegðun 

 Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar séu opnar á heilsársgrundvelli til þess að auka 

stöðuleika í starfinu. Sumarlokun í þrjár vikur í júlí. 

 Allir starfsstaðir fylgja vinni eftir „Vináttufærni“  verklaginu og hljóti þjálfun í 

aðferðarfræðinni. Einnig er unnið eftir verklaginu ,,Vinsamlegs samfélags“ frá skóla- og 

frístundasviði. 

 Allir starfsmenn þekki og starfi eftir verklaginu ,,Opinskátt gegn ofbeldi“ þar sem opnað er 

fyrir umræðu um ofbeldi og hvað sé hægt að gera. 

 

Komið er til móts við ólík áhugasvið 

 Frístundamiðstöðin leggur áherslu á fjölbreytta birtingu barna- og unglingamenningar og 

býður uppá fjölbreyttan vettvang til að styðja við það. Sjá nánar í aðgerðaráætlun 

starfsstaðanna á heimasíðum. 

 Í öllu starfi er leitast við að virkja börnin og unglingana á þeirra forsendum. 

 Fjölgreindarkenning Howard Garnder er höfð til hliðsjónar við skipulagningu til að tryggja að 

viðfangsefni höfði til sem flestra. 

 Starfsáætlanir eru unnar í samráði við þjónustuþega, börn, unglinga, ungmenni og 

starfsmenn. 

o Samráðsfundir á vorönn. 

 Sveigjanleiki er þannig að að hægt er að bregðast við áhuga og ástandi sem upp kemur á 

hverjum tíma. 

 

3. Víðtæk þekking, færni og árangur 

 
Aukin gæði í öllu starfi í þeim tilgangi að efla þekkingu, færni og árangur 

 Unnið er eftir gæðaviðmiðum skrifstofu frístundamála og innra mat gert reglulega. 

Forstöðumenn bera ábyrð á að starfið á þeirra stöðum sé í takt við viðmið og vísbendingar 

skrifstofu frístundamála. 

 Fyrirhugað er að fara í gang með ytra mat á starfinu. 

 

Aukin þekking og færni í raunvísindum 

 Tilrauna- og vísindavika á öllum frístundaheimilum.  

o Öll frístundaheimili taka þátt í þemaviku í október. 

o Þemavika í sumarfrístund tengd tilraunum og vísindum. 
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Aukin þekking á listum og menningu og færni til sköpunar 

 Bjóða börnum og unglingum upp á þátttöku í lista- og menningarstarfi meðal annars með því 

að nýta sér þekkingu starfsfólks á sviði lista. 

 Í frístundastarfi á sér stað mikið skapandi starf. Frístundaráðgjafar með sérþekkingu í 

listsköpun stýra klúbbastarfi. Farið er í vettvangsferðir á söfn þar sem margs konar list er 

kynnt fyrir börnum og unglingum. 

 Ýmis örnámskeið þar sem boðið er upp á skapandi starf. 

 Flestir starfsstaðir taka þátt í barnamenningarhátíð og hver starfsstaður er með sitt eigið 

skapandi verkefni. 

 

Læsi í víðum skilingi, gagnrýn hugsun og samræða 

 Unnið verði sérstaklega með umhverfis-, fjölmiðla og fjármálalæsi. 

 Í starfinu er samræða og gagnrýn hlustun rauður þráður í gegnum starfið.  Í hópavinnu og í 

valstundum er börnunum og unglingum kennt að hlusta og taka þátt í umræðum. 

 Börn og unglingar læra að vera í hóp og taka tillit til annarra og þannig er félagslæsi þeirra 

þjálfað í gegnum starfið. 

 

Aukin umhverfisvitund og menntun til sjálfbærni 

 Allir staðir taki þátt í grænum skrefum. 

 Markvisst verði unnið með það að börn og unglingar læri að umgangast og virða náttúruna 

og umhverfið. 

o Útivistarklúbbar eru starfandi. 

o Vinnuskólahópur að sumri til. 

 

4. Samfélagsleg ábyrgð, virkni og víðsýni 

 
Aukin þekking á grunngildum samfélagsins og mannréttindum 

 Frístundamiðstöðin fylgir mannréttindastefnu Reykjavíkur og 65. gr. stjórnarskrár lýðveldis 

Íslands í starfi sínu. 

 Frístundamiðstöðin leggur sérstaka áherslu á að starfsmenn þekki og vinni eftir 

mannréttindastefnu Reykjavíkur og kynni hana fyrir börnum, unglingum og starfsfólki. 

Áhersla á að starfsmenn afli sér þekkingar og miðli sín á milli á fundum og starfsdögum.  

 Mannréttindavika haldin í öllu starfinu í mars. Vikan tileinkuð kynningu á mannréttindum, 

meðal annars Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Stuðst er við Kompás og Kompasitó 

kennslubækur Evrópusambandsins. 

 

Samfélagsleg ábyrgð og lýðræðisleg þátttaka 

 Unnið verði að frekari þróun barna- og unglingalýðræðis.  
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 Þróunarverkefnið „Vertu með, taktu þátt“ samstarfsverkefni  sem snýr að því að vera með 

miðlæga fræðslu og þjálfun fyrir börn og unglinga í nemendaráðum skólanna að hausti. 

Samstarf við Samfok og skóla-  og frístundasvið. 

 Starfið byggi á hugmyndafræði barna- og unglingalýðræðis og taki mið af Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. 

 Skoða möguleika á því að auka áherslur í starfi frístundamiðstöðvarinnar fyrir alla aldurshópa.  

 

 

Verklag 

 

1. Nám og starf án aðgreiningar við hæfi hvers og eins 

 
Koma til móts við ólíkar þarfir með fjölbreyttum aðferðum og viðfangsefnum 

 Vinna eftir nýrri stefnu í frítímaþjónustu fyrir börn og unglinga með fatlanir. 

 

Tryggja jafnræði allra einstaklinga til virkrar þátttöku í daglegu starfi 

 Kanna þátttöku og virkni fatlaðra unglinga í félagsmiðstöðvarstarfi og greina þarfir þeirra. 

 Tryggja gott aðgengi fyrir alla að starfsstöðum frístundamiðstöðvarinnar. 

 

Stuðningur og ráðgjöf tryggi góðar aðstæður til náms og leiks og bestan mögulegan árangur  

 Veita túlkaþjónustu ef þörf á er á í samstarfi við fjölskyldur. 

 Unnin er einstaklingsáætlun fyrir stuðningsbörn í samstarfi við foreldra. 

 Kortleggja leiðir sem miða að því að auka upplýsingaflæði til foreldra um líðan barnanna og 

unglinga í starfinu. 

 

2. Samstarf byggt á lýðræði og fjölbreytni 
 

Öll börn, nemendur og ungmenni séu virkir þátttakendur í lýðræðislegu samstarfi 

 Á öllum starfsstöðum  séu starfandi barna-, unglingaráð eða ungmennaráð eftir því sem við á. 

 

 

Foreldrar séu virkir þátttakendur, ábyrgir og upplýstir samstarfsaðilar 

 Aukið samstarf við foreldrafélög grunnskólanna í hverfinu. 

o Fróðir foreldrar, fræðslufyrirlestrarröð í samstarfið við þjónustumiðstöð, 

foreldrafélög og aðra er koma að uppeldisumhverfi barna. 

o Aðstoða við að halda foreldrarölti virku. 
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 Hafa heimasíður og facebook síður vel uppfærðar og senda reglulega fréttabréf á foreldra. 

Forstöðumenn bera ábyrgð á sínum stöðum og deildarstjórar passa að heimasíður þeirra 

starfsstaða séu reglulega uppfærðar og innihaldi þær upplýsingar sem þarf. Deildarstjórar 

bera ábyrgð á að koma upplýsingum á aðalsíðu frístundamiðstöðvarinnar og 

Reykjavíkurborgar sem tengjast þeirra starfssemi. 

 

Markviss, samræmd upplýsingamiðlun og fræðsla til foreldra og barna/nemenda/ungmenna 

 Frístundagáttin  (Mentor aðgangur fyrir frístundamiðstöðvar og aðila að frístundakortinu). 

Með því eykst upplýsingarflæði til foreldra um frístundir í borgarhlutanum. 

 

Öflugt samstarf við nærsamfélagið, atvinnulífið og háskólasamfélagið 

 Formgera samstarf frístundamiðstöðvar, aðallega ungmennaráðs, við hverfisráð Vesturbæjar, 

Miðborgar og Hlíða. 

 Skoða möguleika á samstarfi við háskólasamfélagið í tengslum við barnamenningarhátíð. 

 

3. Flæði á milli skólastiga, námsgreina/námssviða og skóla og 

frístundastarfs 
 

Starfsstaðir þrói aðferðir til að auka samstarf, sveigjanleika, flæði og samfellu í skóla- og 

frístundastarfi 

 Frístundamiðstöðin tekur þátt í hverfasamstarfi Vesturbæjarfléttunnar og Miðfléttunnar. 

Markmið fléttustarfsseminnar er að auka samstarf, flæði, sveigjanleika og samfellu í starfi. 

o Reglulegir samráðfundir stjórnenda og starfsdagur  á vorönn fyrir stjórnendur skóla- 

og frístundastarfs. 

 Vinna áfram að þróun samstarfs í borgarhlutanum. Sérstök áhersla verður lögð á auka 

samfellu í skóla- og frístundstarfi og samfélagsverkefni. Leitað verði leiða til þess að auðvelda 

börnum að sækja frístundastarf á þeim tíma sem hentar þeim og fjölskyldum þeirra best. 

 Deildarstjóri unglingastarfs er þátttakandi í forvarnarfundunum,  þverfaglegu teymi aðila sem 

sinna unglingamálum og situr samráðsfundi með þjónustumiðstöð. 

 Frístundamiðstöðin vinnur eftir forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar. 

 Frístundamiðstöðin er þátttakandi í Viðbragðsteymi Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. 

 

Auka samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs við lok leikskólagöngu 

 Öll frístundaheimili bjóða elstu börnum leikskólanna í borgarhlutanum að koma í heimsókn í 

frístundaheimilið. 

 

4. Umbætur, mat og nýbreytni 
Ytra mat fyrir starfsemi skóla- og frístundasviðs sem nýtt er til umbóta 
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 Viðhorf foreldra, barna og unglinga til starfsins er kannað reglulega og niðurstöðurnar 

notaðar til að styrkja starfið. 

 

Stöðugt sé fylgst með stefnum og straumum um uppeldis-, mennta- og tómstundamál og áhersla 

lögð á þróun og nýbreytni 

 Veita starfmönnun tækifæri til að sækja fræðslu og námskeið um strauma og stefnu í 

frístundamálum. 

 Skoða möguleika á auknu samstarfi við Háskóla Íslands um hvernig unnið er með lýðræði í 

starfinu. 

 Taka þátt í að móta framtíðarsýn og skoða hlutverk frístundamiðstöðva. 

 

Traust og fjölbreytt mat á námsárangri, líðan og félagsfærni 

 Leita leiða til að meta árangur frístundastarfs í félagsfærni ungmenna. 

 

Ábyrg skjalastjórnun og stjórnsýsla, virkt gæðakerfi og innra mat 

 Yfirfara sameignir, sameina og hreinsa þar til. Skoða möguleika á að fá aðgang að Go Pro 

skjalvörslukerfinu. 

 

Mannauður 

 

1. Fagleg forysta 
 

Framsækin stjórnun þar sem stefna hlutverk og markmið eru skýr 

 Stefna, hlutverk og markmið frístundamiðstöðvarinnar er vel kynnt og aðgengileg fyrir 

þjónustuþega og starfsmenn. 

 Starfsmenn hafi greiðan aðgang að stjórnendum. 

 Vinna ný gildi fyrir sameinaða frístundamistöð og innleiða í starfið. 

 

Stjórnendur og starfsmenn leitast stöðugt við að efla starf og bæta árangur 

 Nota kannanir til að efla starf og bæta árangur. 

 

Stjórnun einkennist af jákvæðu viðhorfi og virku upplýsingastreymi 

 Einelti er ekki liðið á starfsstöðum frístundamiðstöðvarinnar.  

 Ef starfsmenn eru ósáttir, þá sé skýrt í hvaða farveg fara á með mál til stjórnenda. 
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2. Eftirsóknarvert, vinsamlegt og hvetjandi starfsumhverfi 
 

Samstarf á vinnustaðnum byggist á trausti, endurgjöf, virðingu og sveigjanleika 

 Markvisst efla traust á starfsstöðum með góðum samráðsvettvangi. 

 Samstarfsfundir milli frístundaheimila  og félagsmiðstöðva. 

 Mánaðarlegir stjórnendafundir. 

 Starfsmanna –og fræðslufundir starfsstaða tvisvar í mánuði. 

 Hittingur fyrir alla starfsmenn einu sinni í mánuði þar sem starfsmenn hafa vettvang til að 

ræða fagumhverfið. 

 Þátttaka í hverfasamstarfi 

 Starfsdagar reglulega. 

 Unnið eftir viðverustefnu borgarinnar til að draga úr fjarvistum starfsmanna. 

 

Allir starfsmenn fara í starfsþróunarsamtal og það markvisst nýtt 

 Starfsþróunarsamtöl fari fram á tímabilinu janúar til mars. 

 Þörf og áhugi starfsmanna á fræðslu sé tekinn fyrir í viðtalinu. 

 

Jafnræðis er gætt í launum og kjörum starfsmanna í sambærilegum stöfum 

 Fylgja kjarasamningum og reglum Reykjavíkurborgar. 

 

Jafnréttisáætlun  

 Unnið eftir aðgerðarbundin jafnréttisáætlun. Áætlunin byggir á jafnréttislögum og á að styðja 
við innleiðingu jafnréttisvinnu í starfinu. Sjá áætlun sem fylgiskjal. 
 

Ráðningaferli byggist á faglegum forsendum mannauðsstjórnunar 

  Hafa öll ráðingarferli gagnsæ. 

 

Heilsueflandi og öruggt starfsumhverfi 

 Veitingar á fundum séu hollar. 

 Gott aðgengi að vatni. 

 Hefja innleiðingu á heilsueflandi frístundastarfi skv. gátlistum SFS. 

 Starfstaðir uppfylli vinnuverndarlög. 

 Fylgja eftir öryggisáætlun Reykjavíkurborgar. 

 Hvetja starfsmenn til að ganga til og frá vinnu. 

 Koma í gang heilsusamlegum samverustundum fyrir starfsmenn og vini og vandamenn fyrir 

utan vinnu, s.s. fjallgönguferðum, sundferðum o.fl. 

 Starfsmenn geti fengið samgöngustyrki. 
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3. Hæft og áhugasamt starfsfólk með metnað til árangurs 
 

Allir starfsmenn taki þátt í símenntun við hæfi 

 Í september og október verður móttaka fyrir alla nýja starfsmenn, þar eru helstu markmið 

með starfinu kynnt og starfsmenn setja sér markmið fyrir veturinn. 

 Starfsmenn eru hvattir til að sækja um styrki til Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar til að 

sækja námskeið og þekkingu. 

 Reglulega yfir veturinn eru í boði námskeið og fræðsla sem nýtist starfsmönnum í starfi. 

 Fræðsluáætlun er unnin fyrir árið. 

 

Störf innan skóla- og frístundasviðs eru vel kynnt fyrir fólki sem er að velja sér náms- og 

starfsvettvang 

 Frístundamiðstöðin tekur ár hvert á móti hópum nemenda frá Háskóla Íslands, 

Kvennaskólanum og Borgarholtsskóla. 

 

4. Lærdómssamfélag sem byggir á þverfaglegu samstarfi 
 

Markvisst samstarf og virkt þekkingarflæði er innan og á milli starfsstaða 

 Frístundamiðstöðin tekur þá í hverfasamstarfinu ,,Vesturbæjarfléttan“ og „Miðfléttan“. 

 Starfsmenn frístundamiðstöðvarinnar hittast reglulega til að skiptast á þekkingu og miðla 

reynslu sín á milli. 

 Starfsmenn frístundamiðstöðvarinnar taka reglulega að sér að miðla þekkingu til annarra 

hverfa og á miðlægum fundum. 

 

Auðlindir 

 

1.   Hagkvæm nýting fjármagns 
 

Útgjöld allra stofnana séu innan fjárheimilda miðað við þá þjónustu sem veita á 

 Frístundamiðstöðin skili fjárhagsárinu innan fjárhagsheimilda. 

 Fjármálastjóri upplýsi forstöðumenn og deildarstjóra mánaðarlega um stöðu kostnaðarstaða 

á föstum fundum. 

 Sjá til þess að fjárhagsrammar séu gagnsæir og tilbúnir tímalega fyrir rekstrarárið. 

 

Bæta fjárhagslegt eftirlit og ráðgjöf 
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 Fjármálastjóri yfirfari verklag um meðhöndlun lausafjár í félagsmiðstöðvum ásamt 

deildarstjóra unglingastarf og forstöðumanna félagsmiðstöðva. Taka þátt í að móta skýrt 

verklag. 

 

Samræma úthlutunarreglur 

 Samræma úthlutunarreglur milli frístundaheimila og félagsmiðstöðva. 

 

2. Skilvirk upplýsingatækni  
 

Virk stefna í upplýsinga- og samskiptatækni 

 Allir starfsstaðir séu með facebook síður þar sem upplýsingar um starfið eru aðgengilegar. 

 Facebook síða frístundamiðstöðvarinnar sett á laggirnar og að hún sé virk.  Til verði reglur 

sem snúa að ritstjórn inn á hana. 

 Allir starfsstaðir séu með góðan tölvubúnað og hafi aðgengi að snjallsíma. 

 Skoða möguleika á að innleiða nýja tækni í skipulagsmálum. Lean- kerfið skoðað. 

 

3. Góður aðbúnaður 
 

Aðstaða, tæki og búnaður sem hæfa fjölbreyttu starfi 

 Taka þátt í að búa til verkferil milli USK og SFS varðandi húsnæðismál. 

 Vinna viðhaldsáætlun fyrir leiguhúsnæði og mannvirki þar sem frístundamiðstöðin er með 

þjónustu og skilgreina verkferla er lúta að samvinnu sviða til þess að lágmarka kostnað við 

viðgerðir og vegna truflunar á starfsemi. 

 Tryggja gott eftirlit á mannvirkjum frístundamiðstöðvarinnar og bregðast við viðhaldi þegar 

það á við. Gott samstarf við opinbera eftirlitsaðila s.s. brunaeftirlit, heilbrigðiseftirlit, 

vinnueftirlit mikilvægt.  

 

Aukin samnýting á húsnæði og búnaði 

 Allir starfsstaðir frístundamiðstöðvarinnar eru í húsnæði þar sem samnýting með öðrum á sér 

stað. 

 Kortleggja aukna möguleika á samnýtingu húsnæðis og búnaðar. 
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Fylgiskjal - Jafnréttisáætlun Tjarnarinnar 
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 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.  
 

Stefnt skal að því að 
vera með jöfn 
kynjahlutföll í störfum 
frístundaleiðbeinenda 
með umsjón.  
Öllum starfsmönnum 
standi í boði að fá þá 
yfirvinnu sem í boði er.  

Forstöðumenn og 
deildarstjórar 

Allt árið 

 
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 séu til 
hliðsjónar, sér í lagi er 

Allir stjórnendur Allt árið 

http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/mannr_ttindaskrifstofa/skjol/Lokastefnan_endursko_u__-_tilb._fyrir_vef.pdf
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varðar 100% stöður 

Konur og karlar sem 
vinna sambærileg 
störf skulu hafa 
jafnan aðgang að 
starfsþjálfun og 
endurmenntun. 

Bjóða öllum að fá sömu 
fræðslu. Passa að konum 
og körlum standi sömu 
tækifæri til boða á að 
sækja námskeið eða vera 
með innlegg á t.d. 
starfsdögum og 
ráðstefnum.  
 

Allir stjórnendur Allt árið 

 
JAFNVÆGI MILLI VINNU OG EINKALÍFS  
Tjörnin leggur leggur áherslu á það að starfsmönnum gagni vel að samræma vinnu og einkalíf eins vel 
og kostur er. Helgar- og yfirvinnu er stillt í hóf og  starfsmönnum í fullu starfi veittur sveigjanleiki 
innan skynsamlegra marka til að sinna einka- og fjölskyldulífi sínu. Bæði kyn er hvött til að nýta sér 
fæðingarorlof og foreldrum af báðum kynjum gert kleift að sinna veikum börnum sínum á 
jafnréttisgrundvelli.  
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Starfsfólki í fullu 
starfi býðst að vinna 
sveigjanlegan  
vinnutími í samráði 
við sinn næsta 
yfirmann. Starfsfólki 
í hlutastarfi mætt 
eins vel og kostur er 
með breytingar á 
vöktum og beiðnum 
um launalaus leyfi. 

Sett verður á blað 
aðgerðarætlun 
barnastarfs Tjarninnar 
um sveigjanlegan 
vinnutíma og 
samræmingu vinnu og 
einkalífs.  
 

Deildarstjóri og 
forstöðumenn 

Allt árið 

Tryggja að 
jafnréttisáætlun 
Tjarninnar sé 
sýnileg og kynnt 
öllu starfsfólki  
 

Jafnréttisáætlun sé á 
heimasíðu 
frístundamiðstöðvarinna
r og framkvæmdaáætlun 
sé kynnt á 
starfsmannafundi að 
hausti. 

Vefstjóri og 
stjórnendur 

Allt árið 

 
EINELTI OG KYNFERÐISLEG ÁREITNI  
Áreitni,  eins  og  kynferðisleg  áreitni  eða  einelti  er  ekki  í Tjörninni.  Tafarlaust skal gripið  skal  
til  viðeigandi  aðgerða  ef  grunur um annað hvort kemur upp.  Allt  starfsfólk og 
þjónustuþegar  bera  sameiginlega ábyrgð á því að hvers kyns áreitni eigi sér ekki stað. 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

    

Koma í veg fyrir að 
börn, unglingar og 
starfsfólk verði fyrir 
kynbundinni eða 
kynferðislegri 
áreitni í starfi 

Starfólk skal vera stöðugt 
vakandi fyrir 
kyndundinni og 
kynferðislegri áreitni í 
starfi og grípa strax inn í 
ef grunur leikur á um 

Allir stjórnendur og 
starfsmenn 
 

Allt árið 
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 óásættanlega hegðun. 
Upplýsa skal um slík brot 
í starfi og upplýsingum 
komið til réttra aðila. 
Stjórnendur bregðast við 
í samræmi við lög og 
samþykkta verkferla.  

 
ÞJÓNUSTUHLUTVERK  
Börn  skulu  eiga  jafnan  aðgang  að  frístundastarfi óháð kyni.  Allt starfsfólk  
Tjarninnar 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 á starfsdögum 
að vori verði helguð 
jafnréttismálum. Áfram 
verði unnið með þetta í 
útfærslu á innra starfi og 
á starfsmannafundum 
frístundaheimilanna.  

Deildarstjóri og 
forstöðumenn 

Vor og haust 

Börn og unglingar 
fái fræðslu um 
jafnfréttismál 
 

Starfsmenn vekja upp 
umræðu hjá börnum og 
unglingum um 
jafnréttismál og eru 
vakandi fyrir neikvæðri 
orðræðu og 
staðalmyndum. 

Forstöðumenn  og 
starfsfólk staðanna 

Allt árið 

Dót og búnaður 
mismuni ekki 
kynjunum 
 

Dót og búnaður sem 
notuð eru í starfi eru laus 
við staðalmyndir og 
stuðla að jafnrétti fólks. 
Ef dót eða búnaður ber 
með sér neikvæða ímynd 
skal vekja upp umræðu 
um það með börnum. 

Forstöðumenn og 
starfsfólk staðanna. 

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 

Skráninga á klúbbastarfi í 
google.docs. og greining 
á innihaldi og markmiði 
klúbbanna með það fyrir 
augum að koma í veg 
fyrir að það halli á annað 
kynið.  

Forstöðumenn og 
starfsfólk staðanna. 

Allt árið.  
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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.  
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