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Inngangur 
Málefni barna og unglinga með annað móðurmál en íslensku í skipulögðu frístundastarfi er 

málaflokkur sem hefur ekki haft skilgreinda stefnu hjá borginni. Samkvæmt rannsóknum sem gerðar 

hafa verið hérlendis þá er þátttaka barna með annað móðurmál en íslensku síðri í skipulögðu 

frístundastarfi en meðal íslenskra jafnaldra þeirra. Jafnframt er félagsleg staða þeirra og líðan verri en 

meðal íslenskra jafnaldra þeirra, þeim er frekar strítt, eru frekar skilin útundan, eru líklegri til að 

verða fyrir einelti, eru í færri samvistum við jafnaldra sína og eiga síður vini1. Þóroddur Bjarnason, 

prófessor við Háskólann á Akureyri hefur bent á í rannsóknum sínum að helmingi meiri líkur eru á 

félagslegri einangrun þessara barna en jafnaldra þeirra og helmingi meiri líkur á að þau séu lögð í 

einelti2. 

Frístundamiðstöðvar SFS (áður ÍTR) hafa unnið að málefnum barna með annað móðurmál í 

skipulögðu frístundastarfi til margra ára. Miðstöð nýbúa var meðal annars í höndum ÍTR, unnið hefur 

verið með sértækt hópastarf fyrir unglinga og ungmenni af erlendum uppruna, staðið hefur verið fyrir 

fræðslu fyrir nemendur og starfsfólk, starfsfólk hefur fengið ráðgjöf til og kynningarefni verið gefið út. 

Þátttaka barna með annað móðurmál en íslensku í skipulögðu frístundastarfi hefur verið brýnn 

málaflokkur en  hefur þarfnast frekari stefnumótunar. Á vorönn 2013 var stofnaður vinnuhópur sem 

hafði það hlutverk að móta stefnu um frístundaþjónustu SFS fyrir börn og unglinga með annað 

móðurmál en íslensku. Helstu verkefni hópsins voru að:  

 Vera stefnumótandi varðandi fjölmenningarlegt starf á frístundamiðstöðvum 

 Kortleggja þá þjónustu sem er í boði og gera þarfagreiningu 

 Vera stefnumótandi í málefnum er varða frístundaþjónustu við börn og unglinga með annað 
móðurmál en íslensku 

 Leitast við að innleiða ,,best practice“ verkefni inn í frístundamiðstöðvar 

 Kortleggja fræðsluþörf starfsmanna 

 Kanna samstarfsvettvang og helstu samstarfsaðila         
 
 
Í starfshópnum sátu Benedikta Sörensent Valtýsdóttir verkefnastjóri í málefnum innflytjenda í Kampi, 

Elísabet Þóra Albertsdóttir deildastjóri barnasviðs í Árseli, Dagbjört Ásbjörnsdóttir forstöðumaður í 

Kampi, Helgi Eiríksson forstöðumaður í Miðbergi, Hlynur Einarsson verkefnastjóri í Miðbergi, Laufey 

Hrönn Jónsdóttir verkefnastjóri í Frostaskjóli og Sigrún Sveinbjörnsdóttir á fagskrifstofu SFS. Hópurinn 

fundaði fimm sinnum yfir önnina frá febrúar til maí 2013 og ræddi þá verkefni erindabréfsins. Haustið 

2013 var haldinn fundur með stjórnendum í frístundastarfi þar sem leitað var eftir áherslum í 

stefnumótunina og hvatt var til umsókna í þróunarsjóð SFS 2014 þar sem áherslan er á fjölmenningu.  

Einnig var haustið notað til að vinna niðurstöður og skýrslu hópsins.  

 

 

 

                                                           
1
 Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir (2012) Líðan, félagsleg tengsl og þátttaka nemenda í 5. – 7. 

bekk grunnskóla í frístundastarfi. Óbirt fræðigrein  
2
 Þóroddur Bjarnason. (2010a). Staða barna og unglinga af erlendum uppruna á Íslandi 2006-2010.  Innlegg flutt 

á málþingi Rannsóknarstofu í fjölmenningarfræðum. Menntavísindasvið Háskóla Íslands,  20 ágúst 2010. 



Helstu niðurstöður 
 

Frístundmiðstöðvar SFS hafa ekki haft skýra stefnu í fjölmenningarlegu frístundastarfi. Rannsóknir 

hafa sýnt að þátttaka barna með annað móðurmál en íslensku í skipulögðu frístundastarfi er almennt 

minni en gerist meðal íslenskra jafnaldra þeirra. Jafnframt hafa rannsóknir leitt í ljós að líðan þeirra 

og félagsleg staða er verri en meðal íslenskra jafnaldra. Frístundamiðstöðvar hafa í gegnum árin 

staðið fyrir ýmiskonar frumkvöðlaverkefnum sem miða að því að auka þátttöku barna með annað 

móðurmál en íslensku í skipulagt frístundastarf en hingað til hefur skort skýra stefnu og umboð í þeim 

málaflokki innan sviðsins. Í nýlegri rannsókn Elínar Þallar Þórðardóttur „Milli mála“ kemur meðal 

annars fram að æskilegt sé að lengja dvöl barna með annað móðurmál en íslensku í íslensku 

málumhverfi. Þar sem tímarammi grunnskólanna á Íslandi er bundinn í lög liggur beinast við að þetta 

verði gert með því að auka þátttöku þessara barna í frístundastarfi. Til þess að frístundastarfsemi SFS 

verði sem best í stakk búin til að sinna auknu fjölmenningarlegu frístundastarfi þarf meðal annars að 

huga að fræðslu starfsmanna, veita stuðning til einstakra barna/unglinga og gera 

frístundamiðstöðinni Kampi kleift að efla hlutverk sitt sem þekkingarstöð í málefnum innflytjenda. 

 

Tillögur til úrbóta 

 
1. Að lengja viðveru barna og unglinga með annað móðurmál í íslensku málumhverfi 

o Nýta frístundaheimili og félagsmiðstöðvar til að lengja tímann sem börn með annað 

móðurmál en íslensku dvelja í íslensku málumhverfi. 

o Fara eftir  Móttökuáætlun SFS vegna barna með íslensku sem annað tungumál þar 

sem meðal annars kemur fram að verkefnisstjórar frístundaheimila eða 

félagsmiðstöðva séu með í móttökuviðtali. 

o Innleiða gátlista um yfirfærslu frá leikskóla yfir í frístundaheimili 

o Bjóða eina önn á frístundaheimili gjaldfrjálsan fyrir öll börn sem hafa búið á Íslandi 

skemur en 2 ár. 

 

2. Þekkingarstöð í málefnum innflytjenda 

o Frístundamiðstöðin Kampur fái stuðning til að sinna hlutverki sínu sem þekkingarstöð 

í frítímaþjónustu innflytjenda með föstu stöðugildi verkefnisstjóra í málefnum 

innflytjenda. 

o Að verkefnastjóri verði í samskiptum við erlenda félög á Íslandi 

Að verkefnastjóri í málefnum innflytjenda verði ráðgefandi fyrir starfsmenn 

frístundamiðstöðva 

3. Frístundastarf margbreytileikans/án aðgreiningar 

o Veita ráðgjöf og stuðning til starfsfólks á vettvangi vegna barna með annað 

móðurmál en íslensku í skipulögðu frístundastarfi. 

o Auka þekkingu starfsfólks þannig að það tileinki sér árangursríkar leiðir til að auka 

virkni og þátttöku barna og unglinga með annað móðurmál en íslensku. 

o Bæta upplýsingar til foreldra og notenda þjónustunnar. 

o Huga að móttökuferlinu, byggja starfið á fjölmenningarlegum grunni, fjölga tvítyngdu 

starfsfólki o.fl. sem kemur fram hér að neðan. 

http://innri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-350/774_view-2143/
http://innri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/svid_og_deildir/skola-_og_fristundasvid/skjol/A_loegun_barna_me__anna__m__urm_l_en__slensku_fr__leiksk_la___fr_stundaheimili_(2).pdf


 

4. Verkefnisstjórar frístundaheimila og félagsmiðstöðva taki þátt í móttökuferli viðkomandi 

grunnskóla 

o Verkefnisstjórar frístundaheimila og félagsmiðstöðva taka þátt í móttökuviðtölum 

vegna barna með annað  móðurmál en íslensku, sbr. Móttökuáætlun SFS vegna 

barna með íslensku sem annað tungumál. 

o Skv. móttökuáætlun SFS skulu verkefnisstjórarnir kynna bæði starfsemi 

frístundaheimilis og/eða félagsmiðstöðvar sem og annað frístundastarf í hverfinu og 

notkun frístundakorts en mikilvægt er að kynna strax fyrir fjölskyldunni hvaða 

frístundastarf er í boði fyrir börnin í viðkomandi hverfi. 

o Yfirfara Handbók um móttöku barna og unglinga í frístundaheimili og 

félagsmiðstöðvar og setja hana inn í móttökuáætlun SFS. 

 

5. Upplýsingar til foreldra og notenda þjónustunnar 

o Yfirfara og gera úrbætur á upplýsingum og þýðingum um frístundastarf á 

heimasíðum Reykjavíkurborgar. 

o Allar frístundamiðstöðvar hafi upplýsingar á nokkrum tungumálum á heimasíðum 

sínum. 

o Yfirfara bæklinginn Eitthvað fyrir þig? og setja hann inn í móttökuáætlun SFS. 

o Vera í tengslum við félög innflytjenda og heyra frá þeim hvað mætti gera. 

 

6. Fjölmenningarlegt starf 

o Að markvisst verði unnið með fjölmenningu í skipulögðu frístundatarfi 

frístundamiðstöðva. 

o Að standa fyrir fræðslu um fjölmenningu og fordóma til barna og unglinga. 

o Að efla samstarf við foreldra barna með annað móðurmál en íslensku. 

 

7. Fræðsla og stuðningur við starfsmenn 

o Að skýra upp umsóknarferli varðandi túlkaþjónustu sem starfsmenn geti leitað í fyrir 

starfsemina. 

o Að fræða og styðja betur við starfsmenn varðandi fjölmenningarlegt frístundastarf. 

o Frístundamiðstöðvar nýti sér ráðgjöf mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 

 

8. Mannauður 

o Að frístundamiðstöðvar leitist við að ráða fleiri starfsmenn tvítyngda starfsmenn til 

að vinna með unglingum í félagsmiðstöðvum 

 

 

 

 

 

 

http://innri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-350/774_view-2143/
http://innri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-350/774_view-2143/
http://www.kampur.is/PortalData/10/Resources/innflytjendur/handb_k_um_m_ttoeku_barna_og_unglinga___fr_stundastarfs.pdf
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4084/183_read-20524/
http://innri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-58/115_view-369/


Nánari útlistun á tillögum til úrbóta 

 

1.  Að lengja viðveru barna og unglinga með annað móðurmál í íslensku 

málumhverfi 

 

Í rannsókn Elínar Þallar ,,Á milli mála“ kemur í ljós að áætla megi að um 60% barna með annað 

móðurmál en íslensku á grunnskólaaldri eigi í erfiðleikum með að fylgjast með því sem fer fram í 

kennslustundum og hafi litlar forsendur fyrir framhaldsnámi. Þar kemur fram að til að bæta 

íslenskufærni þessara barna sé æskilegt að lengja dvöl þeirra í íslensku málumhverfi. Þar sem 

tímarammi grunnskólanna á Íslandi er bundinn í lög liggur beinast við að þetta verði gert með því að 

auka þátttöku þessara barna í frístundastarfi.  Ávinningurinn af því yrði ekki síður af félagslegum toga. 

Börn á Íslandi verja miklum hluta af sínum frítíma í skipulagt frístundastarf og rannsóknir hafa sýnt að 

slíkt starf hefur mikið forvarnargildi. Það hlýtur því að teljast afar mikilvægt fyrir börn með annað 

móðurmál en íslensku að taka þátt í frístundastarfi þar sem þau standa oft höllum fæti félagslega, 

þeim líður verr en jafnöldrum, er frekar strítt, eru frekar skilin útundan, verða frekar fyrir einelti, eru í 

færri samvistum við jafnaldra sína og eiga síður vini. 

Til að auka þátttöku barna með annað móðurmál en íslensku í skipulögðu frístundastarfi er mikilvægt 

að kynna frístundastarf fyrir foreldrum þessara barna strax þegar þau koma til landsins. Í þessu skyni 

er mikilvægt að farið sé eftir  Móttökuáætlun SFS vegna barna með íslensku sem annað tungumál þar 

sem meðal annars kemur fram að verkefnisstjórar frístundaheimila eða félagsmiðstöðva séu með í 

móttökuviðtali. Einnig er mikilvægt að innleiða gátlista um samstarf frístundaheimila og leikskóla um 

móttöku og aðlögun tvítyngdra barna á frístundaheimili.  Til að auka enn frekar líkur á að börn með 

annað móðurmál en íslensku kynnist skipulögðu frístundastarfi ætti að bjóða fyrsta mánuð á 

frístundaheimili gjaldfrjálsan fyrir öll börn sem hafa búið á Íslandi skemur en 2 ár 

 

2. Þekkingarstöð í málefnum innflytjenda 

Frístundamiðstöðin Kampur var stofnuð á vormánuðum 2007 og fékk þá nafnbót að vera 

,,Þekkingarstöð í málefnum innflytjenda“. Ástæða þess að Kampur hlaut það hlutverk er annars vegar 

sú að þjónustumiðstöð miðborgar og Hlíða er þekkingarstöð í málefnum innflytjenda og 

margbreytileika. Einnig var Austurbæjarskóli móðurskóli í málefnum tvítyngdra barna. Hlutverk 

Kamps var fremur óljóst í byrjun því ekkert fjármagn fylgdi þekkingarstöðinni. Það var hins vegar ekki 

fyrr en árið 2009 þegar frístundamiðstöðin Kampur var úthlutað styrk frá ÍTR í gegnum Framfara- og 

forvarnarsjóði Reykjavíkur að farið var í átaksverkefni til að stuðla að aukinni þátttöku og framþróun í 

málaflokknum. Það árið náðist í fyrsta sinn að ráða inn verkefnastjóra í hlutastarf til að sinna 

málaflokknum og hefur frístundamiðstöðin frá þeim tíma fjármagnað hlutastöðu verkefnastjóra í 

málefnum innflytjenda á styrktarframlögum, þá aðallega frá frístundahluta SFS og Þróunarsjóði 

innflytjendamála. Deildastjóri unglingastarfs/núverandi forstöðumaður frístundamiðstöðvarinnar 

Kamps hefur sinnt þessum málaflokki samhliða verkefnastjóra innflytjendamála en vorið 2011 fékkst 

að auki inn verkefnastjóri í gegnum atvinnuátaksverkefni sem starfaði samhliða þeim í sex mánuði við 

málaflokkinn.  

http://innri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-350/774_view-2143/
http://innri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/svid_og_deildir/skola-_og_fristundasvid/skjol/A_loegun_barna_me__anna__m__urm_l_en__slensku_fr__leiksk_la___fr_stundaheimili_(2).pdf
http://innri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/svid_og_deildir/skola-_og_fristundasvid/skjol/A_loegun_barna_me__anna__m__urm_l_en__slensku_fr__leiksk_la___fr_stundaheimili_(2).pdf


Á þeim tíma sem frístundamiðstöðin Kampur hefur haldið úti stöðu verkefnastjóra í málefnum 

innflytjenda hafa ýmis verkefni verið gerð og kynning á þeim verið dreifð út til annarra 

frístundamiðstöðva. Hins vegar hefur hlutverk verkefnastjóra í málefnum innflytjenda verið bundin af 

styrkjum og þeim verkefnum sem umsóknirnar fólu í sér. Staða verkefnastjóra í málefnum 

innflytjenda við frístundamiðstöðina Kamp lauk að vori 2013 og því óljóst hver framtíð verkefnisins 

er. Deildastjóri unglingastarfs/núverandi forstöðumaður frístundamiðstöðvar Kamps hefur verið í 

forsvari í samstarfi innan SFS í verkefnum er snúa að stefnumótum og kynningarmálum. 

Frístundamiðstöðin hefur haldið áfram að sinna þeim málefnum sem unnt er að gera, með áherslu á 

skipulagningu á fræðslu fyrir starfsfólk frístundamiðstöðva, kynningu á því efni sem til er og vera til 

aðstoðar þegar þess er krafist. Það er hins vegar alveg ljóst að það er þörf áframhaldandi stöðu 

verkefnastjóra í málefnum innflytjenda. Ef það er stefna borgarinnar að hver frístundamiðstöð verði 

þekkingarstöð í sértækum málefnum, líkt og Kampur er þekkingarstöð í málefnum innflytjenda, þarf 

að fylgja því frekari skilgreining og fjármagn. Frístundamiðstöðin Kringlumýri sem þekkingarstöð í 

málefnum fatlaða hefur fengið það hlutverk að vera ráðgefandi fyrir starfsmenn 

frístundarmiðstöðvanna og málsvarar þess málaflokks á fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. 

Fjölmenningarlegt starf frístundamiðstöðva þarf skýrari stefnu og það þarf að vera ráðgjafandi 

stuðningur við mótun og innleiðingu fagstarfsins.  

 

3. Frístundastarf margbreytileikans/án aðgreiningar 

 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1989. Hann var staðfestur á Íslandi árið 1992 

og 20. febrúar 2013 var samningurinn lögfestur á Íslandi. Þetta markar mikilvægi tímamót í lífi allra 

barna á aldrinum 0 – 18. Sáttmálinn kveður á um að ekki megi mismuna börnum á grundvelli 

kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, 

uppruna með tillit til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætterni eða annarra 

aðstæðna þeirra eða foreldra þeirra. Í grein 31. er kveðið á um að börn eigi rétt á frítíma og tíma til 

að leika sér ásamt því að fá að njóta menningarlegra og listrænna viðburða. Í grein 30. er kveðið á um 

að barn, sem kemur úr minnihlutahópi í þjóðfélaginu, á rétt á að rækta eigin menningu og tala eigið 

móðurmál.  

Til að starfsemi frístundamiðstöðvanna geti orðið án aðgreiningar þarf ýmislegt að koma til. Auka 

þarf þekkingu starfsfólks þannig að það tileinki sér árangursríkar leiðir til að auka virkni og þátttöku 

barna og unglinga með annað móðurmál en íslensku. Einnig þarf að bæta upplýsingar til foreldra og 

notenda þjónustunnar,  huga að móttökuferlinu, byggja starfið á fjölmenningarlegum grunni, fjölga 

tvítyngdu starfsfólki o.s.frv. Hér að neðan verður farið yfir leiðir hvernig unnt er að stuðla að 

ofangreindu. 

 

 

4.  Verkefnisstjórar frístundaheimila og félagsmiðstöðva taki þátt í móttökuferli 

viðkomandi grunnskólaÍ nýrri móttökuáætlun grunnskólanna er kveðið á um að verkefnastjóri 

frístundaheimilis og/eða verkefnastjóri félagsmiðstöðvar skuli vera kallaðir til á fund þegar 

móttökuviðtal fer fram með nýjum nemendum. Þessi nýbreytni er mikilvægur liður í því að tryggja 



upplýsingar til erlendra foreldra um annars vegar mikilvægi frístundastarfsins og hins vegar leið til að 

byggja upp traust gagnvart starfseminni. Það þarf hins vegar að útbúa ,,móttökugögn“ fyrir 

verkefnastjóra frístundaheimila félagsmiðstöðva þar sem kæmi fram hvaða gögn þurfa að berast 

foreldrum og hvaða upplýsingar þurfa að koma fram. Það ætti að vera í hlutverki miðlægrar 

starfsemi, t.d frá Kampi, að útbúa slíkan gátlista og innleiða inn í frístundamiðstöðvar.  

5. Upplýsingar til foreldra og notenda þjónustunnarÍ gegnum tíðina hefur upplýsingaefni um 

frístundastarf verið þýtt yfir á fjölmörg tungumál (sjá www.kampur.is). Reynslan hefur hins vegar sýnt 

að besta leiðin til að ná til foreldra og notenda þjónustunnar er að starfsfólk kynni sig og starfið á 

foreldrafundum eða þegar tækifærin gefast. Frístundamiðstöðvar, frístundaheimili og 

félagsmiðstöðvar eru norður evrópsk hugmyndafræði og þekkist jafnvel ekki í öðrum samfélögum. 

Einn helsti ávinningurinn af því að vera með persónulega kynningu á starfinu er að þar gefst tækifæri 

til að undirstrika mikilvægi þess að börn taki þátt í skipulögðu frístundastarfi. Jafnframt er hægt að 

útskýra hvað er gert í frístundastarfinu og svara spurningum sem foreldrar og aðrir notendur kynnu 

að hafa um innihald starfsins. Hægt er að benda á heimasíður frístundamiðstöðvanna þar sem 

upplýsingar um frístundastarf er að finna á fjölmörgum tungumálum. Einnig er mikilvægt að hafa 

útprentað efni um mikilvægi skipulagðs frístundastarfs og jafnvel notast við myndrænt efni ef ekki 

eru til þýðingar á viðkomandi tungumáli. Æskilegt er að til væri upplýsingabrunnur um efni sem gæti 

komið að góðum notum í samstarfi við foreldra sbr. Handbók um móttöku barna með annað 

móðurmál en íslensku í skipulagt frístundastarf.  

 

6. Fjölmenningarlegt starf 

Fjölmenningarlegt frístundastarf er mikilvægur þáttur til að gagnkvæm aðlögun í samfélaginu geti átt 

sér stað. Þar skiptir viðhorf og samskipti starfsmanna höfuðmáli þar sem áhersla er lögð á að mæta 

þörfum ólíkra einstaklinga og bera virðingu fyrir fjölmenningu. Í starfi frístundamiðstöðva þarf að 

huga að því hvernig við tölum um ólíka menningu innan frístundaheimila sem og félagsmiðstöðva. 

Hvernig við reynum að aðlaga starfsemina með þeim hætti að hún henti ólíkum einstaklingnum, til 

dæmis gætu á dagopnanir í félagsmiðstöðvum hentað ákveðnum hópi betur. Í fjölmenningarlegu 

samfélagi er lögð sérstök áhersla á að börn og unglingar eigi í samskiptum en leiki sér ekki bara hlið 

við hlið. Þau standi jafnfætis, beri gagnkvæma virðingu hvert fyrir öðru og vinni saman að 

uppbyggingu fjölmenningarlegs frístundastarfs. Í frístundamiðstöðvum þarf að leggja áherslu á 

foreldrasamstarf sem byggir á fjölmenningarlegum viðhorfum og skapa umhverfi sem endurspeglar 

fjölbreytileikann.  

7. Fræðsla og stuðningur við starfsmenn 

Lykillinn að fjölmenningarlegu frístundastarfi er fræðsla og stuðningur við starfsmenn. Áhersla á 

fræðslu um fordóma, um jákvæðar hliðar fjölmenningarlegs samfélags og millimenningarfræðsla eru 

mikilvægir þættir sem þarf hlúa að. Starfsmenn hafa kvartað yfir skorti á upplýsingum, þekkingu og 

stuðningi til að vinna með börnum og unglingum með annað móðurmál en íslensku. Fræðslan þarf að 

vera markviss, með reglulegu millibili og taka mið af ólíkum þörfum hverju sinni. Það þarf byggja upp 

stuðningskerfi þar sem starfsfólk fær stuðning og leiðbeiningar við að vinna að fjölmenningarlegu 

frístundastarfi. Þessi stuðningur þarf að vera skilgreindur og aðgengilegur, í líkingu við þjónustu 

þekkingarstöðvar í frístundastarfi fatlaðra barna og unglinga í Kringlumýri. Starfsmenn þurfa þjálfun 

http://www.kampur.is/
http://eldri.reykjavik.is/portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/Handbo_k_me__kraekjum.pdf
http://eldri.reykjavik.is/portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/Handbo_k_me__kraekjum.pdf


og  stuðning við að koma á ,,best praktice“ verkefnum sem hafa verið tilraunakeyrð og gefist vel hjá 

öðrum.  

Á mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar er hægt að fá ýmiskonar ráðgjöf varðandi innflytjendur. 

Þar starfa meðal annars fjórir ráðgjafar með annað móðurmál en íslensku sem hafa það hlutverk að 

hjálpa fólki að tengjast stofnunum á Íslandi og aðlagast samfélaginu. Þar er einnig starfandi 

samstarfsteymi um málefni innflytjenda, flóttamanna og hælisleitenda sem hægt er að leita til.   

8. Mannauður 

Á frístundaheimilum hefur orðið mikil aukning á tvítyngdum starfsmönnum og hefur sá mannauður 

skilað góðum árangri inn í fagstarf frístundamiðstöðva. Með fjárfestingu í tvítyngdum starfsmönnum 

hefur bæði reynst betur að ná til foreldra barna með annað móðurmál en íslensku  og betri árangur í 

að vinna með börnum með annað móðurmál en íslensku. Samhliða þessu þá felst mikill auður í þeirri 

reynslu og þekkingu sem þessi fjölbreytti starfshópur býr yfir. Af einhverjum sökum hafa ekki margir 

tvítyngdir starfsmenn skilað sér inn í unglingastarfið  en það hefur lengi verið til umræðu að 

sérstaklega þyrfti að leggja áherslu á það. Það ætti að vera stefna frístundamiðstöðva að stuðla að 

fjölbreyttum starfsmannahópi þar sem tvítyngdir starfsmenn væru bæði á frístundaheimilum sem og 

í félagsmiðstöðvum. Með því móti væri jafnframt verið að stuðla að frekari fjölmenningarlegu starfi 

ef hæfileikar og þekking þeirra fengi að njóta sín. 

Samantekt 
Hér hafa verið settar fram tillögur að úrbótum í 8 liðum og má segja að í þeim felist viss stefna  fyrir 

fjölmenningarlegt starf frístundamiðstöðva. Með markvissri og fjölmenningalegri stefnu 

frístundamiðstöðva er unnt að stuðla að aukinni þátttöku barna með annað móðurmál en íslensku 

sem hefði mikilvægt forvarnargildi í sér.  

Skipulagt frístundastarf er talið skapa festu í lífi barna og unglinga og veita vissa umgjörð utan um 

jafningja- og vinasamskipti. Hjá mörgum börnum og unglingum er frítíminn meiri heldur en sá tími 

sem varið er í skóla eða vinnu eða allt að 40-50% af þeim tíma sem þeir eru vakandi á sólarhring. 

Þátttaka barna og unglinga með annað móðurmál en íslensku í skipulögðu frístundastarfi er 

mikilvægur liður í því að vinna gegn félagslegri einangrun þessara barna.  

Það liggja margar áskoranir í því að stuðla að fjölmenningarlegu frístundastarfi hjá 

frístundamiðstöðvum. Starfshópurinn Börn og fjölmenning vinnur nú að gerð stefnu SFS í málefnum 

barna með annað móðurmál en íslensku. Það er von þess starfshóps sem vann þessa skýrslu að þær 

tillögur sem hér voru settar fram nýtist vel í þeirri vinnu, auki þátttöku barna með annað móður mál 

en íslensku í frístundastarfi og leiði af sér enn betra fjölmenningarlegt frístundastarf í Reykjavík.  

Frístundastarf er ekki lögbundin þjónusta en Ísland hefur undirritað samning um Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og ber okkur skylda að tryggja þátttöku allra barna óháð uppruna, þjóðerni og 

tungumáls.  
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