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Tillögur til úrbóta 
 Innleiða hugmyndafræði um frítímastarf án aðgreiningar frítímastarf marbreytileikans  í 

öllum frístundamiðstöðvum sfs 

 Kortleggja stuðningsþarfir í Tíu12 ára starfi borgarinnar og koma á stuðningsúthlutun 

 Kortleggja stuðningsþarfir í félagsmiðstöðvastarfi borgarinnar og koma á stuðningsúthlutun 

 Ráða til starfa ráðgjafa til að sjá um úthlutun stuðnings í unglingastarf borgarinnar, fylgja 

þeim málum eftir og sinna fræðsluþörf 

 Koma á reglubundnum samþykktum skilafundum milli frístundaheimila og 

Tíu12/Félagsmiðstöðva  

 Koma á verklagi varðandi móttökuáætlun þegar fötluð börn og unglingar hefja starf í 

frístundaheimili og/eða frístundaklúbb  

 Vinna að mati varðandi virkni barna með stuðning á frístundaheimilunum 

 Skipuleggja fræðslu um hugmyndafræði í vinnu með fötluðum, fatlanir, vinnuaðferðir, gerð 

einstaklingsáætlana og fleira fyrir starfsfólk félagsmiðstöðva 

 Koma á reglubundnum kvöldopnunum í sértæku frístundastarfi borgarinnar fyrir 8. – 10. bekk 

 Endurskoða starf frístundaklúbbanna með tilliti til uppbyggingar, inntökuskilyrða og innra 

skipulags samanber aldurssamsetningu og þjónustuþörf þeirra sem sækja klúbbana 

 Skoða hvort vinnuaðferðir við úthlutun stuðnings ættu að vera með sama hætti á öllum 

starfsstöðum frístundahluta sfs í samræmi við starfshætti frístundaheimilanna  

 Gera verklag yfir hvernig bregðast skuli við flókinni frávikshegðun barna og/eða unglinga í 

frítímastarfi sfs 

 Koma í farveg stuðningsumsóknarkerfi varðandi börn af erlendum uppruna 
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Helstu niðurstöður 

Starfshópurinn leggur til að tekin sé upp stefna í anda frítímastarfs án aðgreiningar eða frítímastarfs 

margbreytileikans hjá frístundamiðstöðvum Reykjavíkurborgar. Að viðurkenndur verði 

margbreytileiki samfélagsins með því að gefa öllum börnum og unglingum borgarinnar að taka virkan 

þátt í því starfi sem hver og einn hefur löngun til. Að starfsemin verði aðlöguð að þörfum hvers og 

eins þannig að allir hafi tök á að taka virkan raunverulegan þátt, með lýðræðislegri þátttöku og fái 

með því viðurkenninginu á sínum félagslegum réttindum. 

Mikilvægt er að tryggja jafnræði þegar kemur að útfærslu þjónustunnar og þykir starfshópnum brýnt 

að endurskoða og endurskilgreina starfsemi frístundaklúbba og annars sértæks starfs fyrir börn og 

unglinga í 5. – 10. bekk með tilliti til aldursviðeigandi viðfangsefna samanborið við viðfangsefni og 

útfærslu almenns félagsmiðstöðvastarfs. 

Lagt er til að frístundahluti sfs útfæri möguleika til þess að úthluta sértækum stuðningi til 

félagsmiðstöðvastarfs með sambærilegri framkvæmd og í frístundaheimilum borgarinnar. Jafnframt 

er lagt til að tekin verði upp virk móttökuáætlun fyrir börn með úthlutaðan stuðning í öllu 

frístundastarfi, að gerður verði matslisti til að skoða lýðræðislega þátttöku og samræming verði á 

umsóknum um stuðning í bæði almennu og sértæku starfi. Með ofangreind atriði að leiðarljósi ætti 

að vera hægt að ná fram hagræðingu við stuðningsúthlutanir, markvissari vinnu og frekari skilvirkni 

og gæðum í starfinu. 
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1.0 Aðdragandinn 
Sértækur stuðningur hefur verið veittur til handa þeim börnum sem þess hafa þurft á frístundaheimili 

borgarinnar síðastliðin ár. Ráðgjafarþroskaþjálfi hefur haldið utan um, metið og úthlutað stuðningi frá 

árinu 2006. Sá stuðningur hefur verið veittur út frá markmiðum frístundastarfsins með hliðsjón af 

helstu stefnum og straumum í málaflokki fatlaðra en ákveðin stefna í málefnum fatlaðra hefur ekki 

verið til staðar fyrir frístundastarfið. Samfélag margbreytileikans hefur verið haft að leiðarljósi og lögð 

áhersla á að frístundastarfið aðlagi sig að þörfum barnanna en ekki öfugt. Enginn sértækur stuðningur 

hefur verið veittur í starf félagsmiðstöðvanna í Reykjavík en sértækt frístundastarf hefur verið 

starfrækt í formi þriggja frístundaklúbba frá hausti 2007 og eins hefur öllum nemendur Klettaskóla 

staðið til boða sértækt frístundastarf að skóladegi loknum.  

Þegar komið hefur verið að úthlutun stuðnings, ráðgjöf og leiðbeiningum til þeirra sem annast börnin 

dags daglega hefur sárlega vantað að geta vísað í samþykkta ákveðna stefnu þegar kemur að 

ábendingum varðandi nálgun viðfangsefna, vinnulag, hugmyndafræði og úrbætur þar um. Með 

tilkomu ákveðinnar stefnu varðandi málefni fatlaðra gefur það starfsfólki ákveðið verkfæri til að vinna 

að markmiðum hvers staðar með hagsmuni allra að leiðarljósi. Stefna í málefnum fatlaðra fyrir 

frístundahluta Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur (sfs) gefur einnig tilefni til þess að öll starfsemin og 

allir starfsstaðir séu skoðaðir, skipulagðir og metnir út frá sama sjónarhorni hvað varðar ólíkar þarfir 

þjónustunotenda. Þannig mun verða samhljómur í samræmingu þjónustu og starfsáætlunar gagnvart 

öllu frístundastarfi sfs. 

Vinnuhópur var skipaður, af skrifstofustjóra frístundamála sfs, með erindisbréfi til að móta stefnu um 

frítímaþjónustu sfs fyrir börn og unglinga með fötlun. Virkan þátt í starfshópnum tóku Ásdís 

Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri í frístundaklúbbnum Höllinni, Ásta Lára Jónsdóttir, verkefnastóri í 

félagsmiðstöðinni Frosta, Guðríður M. Eyvindardóttir, ráðgjafarþroskaþjálfi, Herdís Snorradóttir, 

deildarstjóri barnastarfs í Miðbergi, Ólöf Haflína Ingólfsdóttir, deildarstjóri frítímastarfs fatlaðra barna 

og Sigríður Rut Hilmarsdóttir, verkefnisstjóri á skrifstofu frístundamála í málefnum fatlaðra. Hópurinn 

fundaði 8 sinnum frá janúar 2013 – maí 2013 og ræddi þá ýmist ákveðin verkefni erindisbréfsins 

og/eða tiltekna frístundastarfsemi á vegum sfs. Maímánuður var notaður til að vinna skýrsluna. 
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2.0 Þekkingarmiðstöð frítímastarfs sfs í málefnum fatlaðra 
Í frístundamiðstöðinni Kringlumýri er starfrækt Þekkingarmiðstöð í frítímastarfi málefna fatlaðra. 

Þekkingarmiðstöðin á að vera í fararbroddi varðandi vinnu og hugmyndafræði í málefnum fatlaðra í 

frístundastarfi sfs. Þekkingarmiðstöðin heldur utan um veittan stuðning á frístundaheimili 

borgarinnar og veitir ráðgjöf inn í starf frístundaklúbbanna og félagsmiðstöðvarnar eftir því sem við á. 

Á frístundaheimilum er veittur sértækur stuðningur til handa þeim börnum sem þess þurfa að áður 

uppfylltum skilyrðum og sé það mat ráðgjafarþroskaþjálfa sem metur þjónustuþarfir barnanna og 

frístundaheimilanna í heild sinni.  

Verkefnisstjóri á skrifstofu frístundamála í málefnum fatlaðra ber ábyrgð á öllu því sem fram fer í 

Þekkingarmiðstöðinni og vinnur hann þétt með ráðgjafarþroskaþjálfa. Megináhersla er lögð á að 

sértæki stuðningurinn efli börnin félagslega og geri þeim kleift að taka þátt í almenna starfinu á eigin 

forsendum.  

Verkefnastjórar frístundaheimilanna sækja um sértækan stuðning í samráði við forráðamenn. Með 

umsókn er ávallt unnin einstaklingsáætlun fyrir barnið  þar sem fram koma meginmarkmið og leiðir 

að þeim. Börn geta þurft á sértækum stuðningi að halda sökum fötlunar, þroskafrávika og/eða 

félagslegra aðstæðna. Metnaður er lagður í að koma til móts við þarfir hvers og eins svo hver 

einstaklingur fái notið sín. Kapp er lagt á að meta vandlega þarfir hvers barns fyrir stuðning og er það 

gert með meðal annars vettvangsathugun í starfi ásamt upplýsingaöflun hjá forráðamönnum og 

starfsfólki frístundaheimilisins. 

Til að verkefnastjóra sé kleift að sækja um stuðning á faglegum forsendum fyrir 1. bekkinga þurfa þeir 

að hafa setið skilafundi með leikskólum síns hverfis. Ásamt því að hafa rætt við forráðamenn 

viðkomandi barns með ákveðinn gátlista í huga sem útbúinn var af ráðgjafarþroskaþjálfa (sjá 

fylgiskjal). Gátlistinn tryggir að verkefnastjóri afli sér upplýsinga um þau atriði sem þurfa að liggja til 

grundvallar farsæls frístundastarfs.  

Ráðgjafarþroskaþjálfi hefur það hlutverk að fylgja málum eftir og sinna eftirliti með úthlutuðum 

stuðningi á frístundaheimilunum. Hann veitir ráðgjöf, handleiðslu og stuðning og endurmetur 

stuðningsúthlutanir í samráði við verkefnastjóra reglulega yfir vetrarmánuðina. 

Stuðningur í sértækum frístundaúrræðum sfs er ekki metinn með sama hætti og á 

frístundaheimilunum, þar sjá verkefnastjórar ásamt deildarstjóra þeirra alfarið um að meta og 

úthluta stuðningi. Taka þyrfti ákvörðun um hvort slíkt fyrirkomulag ætti að haldast óbreytt eða hvort 

sama fyrirkomulag ætti að viðhafast á öllum starfsstöðum. Ef faglega á að vera staðið að málum væri 

farsælast ef sama fyrirkomulag yrði á öllum starfsstöðunum bæði í barna- og unglingstarfinu.  
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3.0 Frístundastarf sfs 
Leiðarljós frístundastarfs sfs er að börnum og ungmennum 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 jafnræði. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem eiga undir 

högg að sækja vegna fötlunar eða félagslegra aðstæðna. Frístundastarf 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. 

Frítíminn er í nútímaþjóðfélagi vettvangur uppeldisstarfs þar sem áhersla er lögð á aukinn þroska og 

færni með fjölbreyttum viðfangsefnum og reynslunámi. Á vettvangi frítímans er lögð áhersla á að 

þjálfa samskiptafærni, auka félagsfærni, styrkja sjálfsmynd og efla samfélagslega virkni og þátttöku. 

Í frítímanum gefast ótal tækifæri til að vinna með þætti sem efla og styrkja einstaklinginn sem 

félagsveru og virkan þjóðfélagsþegn. Megináhersla er lögð á að vinna með samskiptafærni, 

félagsfærni, sjálfsmynd og samfélagslega virkni og þátttöku.  

Mikilvægt er að foreldrar og forráðamenn hafi vitneskju og allar nauðsynlegar upplýsingar varðandi 

það frítímastarf sem stendur börnum þeirra og ungmennum til boða. Eitt sameiginlegt 

upplýsingakerfi (til dæmis Mentor) þar sem hægt væri að senda út tilkynningar til allra foreldra og 

forráðamanna væri mikilvægur hlekkur í enn betra og upplýstara frítímastarfi.  

Æskilegt væri að útbúa og taka upp matskerfi varðandi virknimat og þjónustuþörf til að skoða 

raunverulega virkni barna með stuðning á frístundaheimilunum og þannig skoðað hvort sá stuðningur 

sem úthlutaður er sé að skila sér og sé í samræmi við þarfir barnanna. Matskerfið þyrfti að mótast af 

stefnu í í málefnum fatlaðra fyrir frístundahluta sfs, markmiðum starfsins og stefnumótun sviðsins. 

Slíkt mat myndi án efa skila hagræðingu í úthlutun stuðnings og gæfi ráðgjafarþroskaþjálfa verkfæri 

til að meta stöðu barna með stuðning inni í barnahópnum. Í þessu sambandi væri til dæmis hægt að 

nota útfærslu af þátttökustiga Arnsteins til skoða í hve miklum mæli samráð er haft við 

barnið/unglinginn og hversu mikið einstaklingurinn hefur um það segja hvað hann gerir í 

frístundastarfinu, hvernig stuðlað sé að barna- og unglingalýðræði og hvernig 

stuðningsstarfsmaðurinn nýtist sem brú til virkrar þátttöku. 

Þátttökustiginn: 

8. Barnalýðræði – Barn og starfsmaður taka ákvarðanir sameiginlega (kveikjan hjá barninu) (e. citizen 
control) 
7. Fulltrúavald – Ákvörðunum stýrt af barninu um það sem snýr að því (e. delegated power) 
6. Samstarf – Starfsmannastýrðar ákvarðanir teknar með barninu (e. partnership) 
5. Friðun – Starfsmannastýrðar ákvarðanir byggðar á skoðunum barnsins (e. placation) 
4. Ráðgjöf – Starfsmaður stýrir ákvörðun, barn hefur umsagnarrétt (e. consultation) 
3. Málamynda – Barnið er spurt álits en hefur takmörkuð áhrifa (e. informing) 
2. Skreyting – Barnið fær að vita af ákvörðunum en hefur engin áhrif (e. therapy) 
1. Fölsun – Barnið er einungis þiggjandi þjónustu (e. manipulation) 
 

3.1 Frístundaheimili 

Starf fyrir börn í 1. – 4. bekk fer fram í frístundaheimilum í hverfum borgarinnar að vetri. 

Frístundastarfið hefst þegar skóla lýkur og er opið til klukkan 17:15. Jafnframt er opið allan daginn á 
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starfsdögum skóla og í jóla- og páskafríum. Á sumrin er boðið upp á sumarfrístund fyrir börn sem 

lokið hafa 1. – 4. bekk og stendur hvert námskeið yfir í eina viku í senn með opnun allan daginn. 

Húsnæðismál frístundaheimilanna eru sums staðar í ólestri þó rýmissamningur kveði á um ákveðið 

marga fermetra miðað við fjölda barna. Í þeim samningi er ekki tekið tillit til ef börn með fötlun eða 

sértækar þarfir eru í starfinu. Til að mynda er ekkert í þeim samningi sem segir að rými þurfi að vera 

fyrir hendi í hverju frístundaheimili sem gefi kost á ró og næði. Ekki er heldur tekið tillit til 

frístundaheimila þar sem einhverfudeildir eru við skólana, ljóst er að börn í þeim deildum geta illa 

nýtt sér almennar kennslustofur en eiga eftir sem áður að nýta sér almenn rými frístundaheimilanna. 

Rýmissamning þarf að endurskoða og breyta í takt við þá starfsemi sem fram fer á 

frístundaheimilunum og í takt við þarfir þeirra barna sem þau sækja. Eins og staðan er í dag hamlar 

húsnæði sumra frístundaheimilanna framþróun starfsins og veldur því að stuðningurinn þurfi að vera 

meiri en hann gæti annars verið.  

Stuðningur í sumarstarfinu er metinn með svipuðum hætti og í vetrarstarfinu en einstaklingsáætlun 

er ekki skilað sérstaklega fyrir sumarstarfið. Á sumrin er þó meira horft á hópinn í heild sinni og stærð 

hans heldur en á veturna enda um minni einingar að ræða yfir sumartímann og meira um breytingar 

að ræða þar sem börn eru eingöngu skráð viku og viku þó sum börn séu vissulega skráð allar vikur 

sem starfsemi er í gangi. Það gerir alla skipulagningu afar erfiða og mat á stuðningsúthlutun oft á 

tíðum óraunhæfa þegar úthluta þarf stuðningi í takt við hugsanlega þátttöku barna með fötlun. 

Farsælla væri ef börn yrðu skráð í frístundaheimili í upphafi 1. bekkjar og þau skráð í sumarleyfi og 

svo skráð úr frístundaheimilinu þegar forráðamenn taka ákvörðun þar um. 

Á frístundaheimilum borgarinnar er veittur sértækur stuðningur til handa þeim börnum sem þess 

þurfa að áður uppfylltum skilyrðum. Ráðgjafarþroskaþjálfi sfs sér um úthlutun í samráði við 

verkefnisstjóra skrifstofu frístundamála í málefnum fatlaðra. Megináhersla er lögð á að sértæki 

stuðningurinn efli börnin félagslega og geri þeim kleift að taka þátt í almenna starfinu á eigin 

forsendum. Stuðningsúthlutun er veitt fyrir hópinn í heild sinni þó hann sé afgreiddur fyrir einstaka 

barn, verkefnastjóri hefur fullt vald til að dreifa stuðningi innan síns frístundaheimilis eins og honum 

þykir þörf á hverju sinni. 

Verkefnastjórar frístundaheimilanna sækja um sértækan stuðning í samráði við foreldra og/eða 

forráðamenn. Með umsókn er ávallt unnin einstaklingsáætlun fyrir barnið ásamt meginmarkmiðum 

og leiðum að þeim. Jafnframt þarf að kortleggja styrkleika og áhugasvið barnsins sem öll vinna tekur 

mið af. Punktar hafa verið til varðandi hvernig skuli huga að móttöku barna sem hafa fengið 

úthlutuðum stuðning. Vinna þarf betur að því verklagi og fylgja eftir í framkvæmd.  

 Börn geta þurft á sértækum stuðningi að halda sökum fötlunar, þroskafrávika og/eða félagslegra 

aðstæðna. Einnig ætti að vera hægt að sækja um sértækan stuðning til að vinna bug á til dæmis 

eineltismálum og/eða félagslegri einangrun með tímabundnum stuðningi sem og stuðning fyrir börn 

af erlendum uppruna sem ekki hafa náð tökum á íslensku. Hætta er á að börn af erlendum uppruna 

komist ekki inn í barnahópinn ef þau ná ekki tökum á íslenskri tungu og barnamenningu sem fyrst 

eftir að þau hefja skólagöngu. Metnaður er lagður í að koma til móts við þarfir hvers og eins svo hver 

einstaklingur fái notið sín. Mikið kapp er lagt á að meta vandlega þarfir hvers barns fyrir stuðning og 

er það gert með vettvangsathugun í starfi. 



9 
 

Flóknum tilfellum þar sem um er að ræða mikla frávikshegðun barna hefur fjölgað mikið síðastliðin 

ár. Ráðgjafarþroskaþjálfi hefur unnið stíft með verkefnastjóra viðkomandi frístundaheimilis og 

deildarstjóra barnastarfs í slíkum tilfellum. Setið teymis- og samráðsfundi, verið með handleiðslu og 

fræðslu fyrir starfsfólk, innleitt nýjar vinnuaðferðir og svo framvegis. Öll vinna hefur  miðað að því að 

gera frítímastarfið ánægjulegt fyrir viðkomandi barn. Það hefur verið gert með því að kortleggja styrki 

og áhugasvið viðkomandi með því að veita miklum stuðning til að koma jafnvægi á líðan barnsins. Slík 

vinna hefur oftar en ekki falið í sér að fara mikið í vettvangsferðir með viðkomandi barn því 

frístundaheimilið í heild sinni hefur ekki haft kost á koma til móts við barnið til dæmis með viðeigandi 

herbergi til hvíldar og slökunar þegar erill og áreiti frístundastarfsins hefur verið mikið eða með þeim 

hætti að barnið nær ekki að hafa stjórn á hegðun sinni. Verkferill í vinnu sem þessari þarf að vera  

fyrir hendi sem og þegar alvarlegt atvik kemur upp varðandi frávikshegðun í frístundastarfi sfs. Þá er 

til dæmis átt við þegar einstaklingur missir stjórn á skapi sínu með þeim afleiðingum að hætta stafar 

af, bæði umhverfi og mönnum. Í einstaka tilfellum væri full þörf á tímabundnu úrræði öðru en það 

sem barnið/unglingurinn hefur verið í.  

3.2 Tíu12 ára starf 

Frístundastarf fyrir börn í 5. – 7. bekk tilheyrir unglingastarfi Frístundamiðstöðva borgarinnar líkt og 

félagsmiðstöðvarnar. Frístundastarfið er unnið í nokkrum útfærslum í hverfum borgarinnar. Reynt er 

að bjóða upp á áþekka þjónustu en þó er stigsmunur á hverfunum. Til að gæta jafnræðis í hverfum 

borgarinnar væri eðlilegast að samræma starfið með lágmarksopnunum á ákveðnum tímum með 

ákveðnum starfsmannafjölda.  

Í öllum borgarhlutum er boðið upp á bæði opið hús og smiðjur, þjónustan er í boði tvisvar í viku á 

flestum stöðum fyrir hvern barnahóp í 1,5 – 2 klukkustundir í senn. Misjafnt er hvort þessi opnun er 

strax eftir að skóladegi barnanna lýkur eða seinnipart dags frá klukkan 17. Á flestum stöðum eru 2 

almennir starfsmenn á hverri vakt þegar tekið er á móti hópunum sem síðastliðinn vetur hafa verið 

frá 15 börnum og upp í 150 börn.  

Ljóst er að skilgreindur hópur sem gæti tekið virkan þátt í starfinu er mun stærri og skiptir hópur 

barna í 5. – 7. bekk hundruðum fyrir sumar félagsmiðstöðvar. Tilhneigingin á flestum stöðum hefur 

verið með þeim hætti að mörg börn byrja að hausti í Tíu12 ára starfinu en eftir því sem veturinn líður 

fækkar börnunum. Það má leiða að því líkum að ástæða þess sé meðal annars vegna þess að mörg 

börn geta með engu móti tekið virkan þátt án stuðnings og önnur alls ekki ef utanumhald er ekki 

skilvirkt sem það getur varla verið með 2 starfsmenn starfandi fyrir allan hópinn. Flest þau börn sem 

taka þátt í Tíu12 ára starfinu hafa áður verið á frístundaheimilum sfs, sum hver með stuðning að hluta 

eða jafnvel fullan stuðning. Þegar barnið hefur aldur til að taka þátt í félagsmiðstöðvarstarfi fær það 

engan sértækan stuðning til að taka þátt í því starfi. 

3.2.1 Úthlutun stuðnings í opið starf Tíu12 ára 

Á öllum stöðum má gera ráð fyrir að ákveðinn fjöldi barna þurfi stuðning eigi þau að geta átt þess 

kost að taka virkan þátt í því starfi sem fram fer. Öll frístundaheimili borgarinnar fá úthlutuðum 

stuðning og því má leiða að því líkum að mörg þeirra barna þurfi einnig á stuðningi að halda þegar 

þau komast á félagsmiðstöðvaaldur. Það gefur auga leið að 2 starfsmenn geta með engu móti komið 

til móts við ólíkar þarfir þeirra barna sem sækja opið starf.  
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Til þess að mögulegt eigi að vera fyrir öll börn að sækja opið Tíu12 ára starf þarf að koma til 

stuðningsúthlutun í starfsemina. Börnin eru ekki skráð í opið almennt starf og því þarf að taka tillit til 

þess við stuðningsúthlutun. Úthluta þyrfti stuðningi í samræmi við stuðningsþarfir hópsins á hverjum 

stað en til að meta þá þörf þyrfti að koma til kortlagning á honum og þjónustuþörf hans. Úthluta 

þyrfti ákveðnum almennum stuðningi fyrir hópinn en að auki þyrfti að vera hægt að sækja um auka 

úthlutun fyrir börn sem þess þyrftu. Umsóknarferli um stuðning fyrir þau börn sem þurfa mikinn 

stuðning þyrfti að skipuleggja með svipuðum hætti og gert er á frístundaheimilum borgarinnar þ.e. að 

sækja sérstaklega um á ákveðnum eyðublöðum og skila með því markmiðum og langtímasýn á 

hvernig stuðningurinn yrði nýttur í starfi með viðkomandi barni. 

3.3 Frístundaklúbbar 

Frístundaklúbbar eru fyrir börn og unglinga, með fötlun í fötlunarflokki 1-3 samkvæmt skilgreiningu 

Tryggingastofnunar, í 5. – 10. bekk sem eru í almennum grunnskólum borgarinnar. 

Frístundaklúbbarnir eru þrír talsins og eru starfræktir í Grafarvogi undir nafninu Höllin (fyrir börn í 

grunnskólum Grafarvogs og Grafarholts), Hellirinn er í Breiðholti (fyrir börn í grunnskólum Breiðholts, 

Norðlingaholts og Árbæ) og í hverfi Laugardals og Háaleitis er starfrækt Hofið (fyrir börn í almennum 

grunnskólum borgarinnar vestan Elliðaár). Frístundastarfið hefst þegar skóla lýkur og er opið til 

klukkan 17:15 líkt og frístundaheimilin við almennu grunnskóla borgarinnar. Jafnframt er opið allan 

daginn á starfsdögum skólans og í jóla- og páskafríum. Á sumrin er boðið upp á sumarfrístund og 

stendur hvert námskeið yfir í eina viku í senn með opnun allan daginn líkt og í almennum 

frístundaheimilum. Stuðningur í sumarstarfinu er með sama móti og í vetrarstarfinu og er metinn af 

verkefnastjóra og deildarstjóra unglingastarfs í viðkomandi borgarhluta. Komandi haust mun fjórði 

klúbburinn taka til starfa en hann er tilraunaverkefni til eins árs og verður fyrir börn með skilgreinda 

fötlun í flokkum 1-3 samkvæmt Tryggingastofnun með skólavist í Brúarskóla. 

Meginmarkmið frístundaklúbbanna er að rjúfa félagslega einangrun fatlaðra barna og unglinga og 

bjóða upp á fjölbreytt og spennandi frístundatilboð þar sem uppeldisgildi frítímans eru höfð að 

leiðarljósi. Klúbbarnir leita leiða til að styðja við og efla félagslega þátttöku fatlaðra barna og unglinga 

sem taka þátt í starfi klúbbanna með ýmsum hætti. Starfið í klúbbunum er einstaklingsmiðað og 

börnin og unglingarnir taka sjálf þátt í að móta dagskrá klúbbsins. Frístundaúrræðið við Brúarskóla 

mun hafa það markmið umfram aðra klúbba að byggja upp einstaklingana félagslega og kynna þeim 

fyrir almennu uppbyggilegu frístundastarfi. Boðið er upp á aldurstengd viðfangsefni en einnig er reynt 

eftir fremsta megni að finna leiðir til að virkja sem flesta í almennu starfi félagsmiðstöðvanna. 

Klúbbarnir Hofið, Hellirinn og Höllin tóku til starfa á haustmánuðum árið 2007 og þykir orðið 

tímabært að endurskoða þá í ljósi frítímastarfs án aðgreiningar og með tilliti til aldursviðeigandi 

frístundastarfs. Skilgreindur þjónustuhópur klúbbanna er, eins og áður segir, börn og unglingar með 

fötlun frá 10-16 ára í fötlunarflokkum 1-3 samkvæmt skilgreiningu Tryggingastofnunar. Klúbbarnir 

samanstanda þannig af mjög breiðum aldri barna með afar ólíkar og mismiklar þjónustuþarfir. Brýnt 

er að skipta klúbbunum upp í tvennt vegna aldurs, hafa annars vegar úrræði fyrir 5. – 7. bekk og hins 

vegar 8. – 10. bekk, líkt og aldursskiptingin er í almennum úrræðum í borginni samanber Tíu12 ára 

starf og félagsmiðstöðvastarf. Skilgreina þyrfti einnig starf yngri hópsins sem frístundaklúbbs og þess 

eldri sem félagsmiðstöð með öllu því sem því fylgir samanber reglubundnar kvöldopnanir, 

ungmennaráð og svo framvegis. Að auki þyrfti að taka afstöðu til þess hvort frístundaklúbbarnir 

munu halda áfram að standa þeim einum til boða sem eru í fötlunarflokkum 1-3 eða hvort börn og 
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unglingar í flokkum 4 og 5 ættu þangað erindi. Börn og unglingar í flokkum 4 og 5 eru skilgreind með 

þeim hætti að þau þurfi meðal annars aðstoð sérfræðinga í jafningjahóp, þjálfun, eftirlits og aðstoðar 

við athafnir daglegs lífs og falla þarna undir einstaklingar með vægar til alvarlegar þroskaraskanir 

og/eða atferlisraskanir. 

Stefna klúbbanna ætti að miða að því að tengja öll þau börn og unglinga sem þess óska í almennt 

frístundastarf í sínum skóla hvort sem um er að ræða Tíu12 ára starfið eða félagsmiðstöðvastarfið. Til 

þess að það geti orðið þarf að vera vilyrði fyrir því að starfsfólk frístundaklúbbanna geti unnið það 

starf utan hefðbundins dagvinnutíma þegar þess þarf. Jafnframt þarf að vera hægt að tryggja 

umræddum börnum og unglingum stuðning í almenna úrræðinu.  

Undanfarin misseri hafa frístundaklúbbarnir, í samstarfi við ákveðnar félagsmiðstöðvar í Reykjavík, 

markmisst unnið að því að tengja þá unglinga sem það hafa kosið inn í almennt félagsmiðstöðvastarf. 

Það hefur gefist mjög vel en reynt hefur verið að þróa það samstarf áfram þar sem hægt er. 

Mikilvægt er að auka fjármagn inn í félagsmiðstöðvarnar og til frístundaklúbbanna til þess að anna 

eftirspurn eftir þessari tengingu inn í almenna starfið. Árangurinn af samstarfinu sýnir sig best í 

sterkari félagslegri stöðu þeirra unglinga úr klúbbunum sem hafa fengið tækifæri til þess að taka þátt 

í almennu félagsmiðstöðvastarfi við hlið og á jafningjagrundvelli ófatlaðra skólafélaga sinna. 

Með auknu fjárframlagi, meðal annars í formi fleiri stöðugilda í félagsmiðstöðvunum, væri hægt að 

ráða inn stuðningsstarfsmenn eða fleiri almenna starfsmenn. Þannig ættu fötluð börn og unglingar 

greiðari aðgang að frístundastarfi með ófötluðum jafnöldrum sínum. Jafnframt myndi með því nást 

meiri tenging milli félagsmiðstöðvanna og þeirra barna og unglinga sem sækja klúbbana en sú leið 

hefur spilað stórt hlutverk í því hversu vel hefur gengið í þessu samstarfi. 

Hingað til hefur aðeins hluti þeirra barna og unglinga sem sækja klúbbana staðið til boða að fara í 

almenna starfið með tilstuðlan frístundaklúbbanna en ekkert er fast í hendi að þau muni fá þess notið 

áfram. Að öllu óbreyttu mun samstarfið halda áfram að velta á velvild, sveigjanleika, góðmennsku og 

útsjónarsemi verkefnastjóra og starfsmanna frístundaklúbbanna og félagsmiðstöðvanna því hvergi er 

gert ráð fyrir að fötluð börn geti tekið þátt í almennu félagsmiðstöðvastarfi þó svo að hugsunin sé sú 

að allir séu velkomnir. Flest sem hefur verið gert varðandi þessa blöndun hefur verið unnið á 

hugsjóninni einni saman. Viðhorf starfsmanna félagsmiðstöðvanna skiptir miklu máli í þessum efnum 

en án stuðningsúthlutana til félagsmiðstöðvanna er þeim á engan hátt gert mögulegt að taka faglega 

á móti unglingunum sem þurfa sértæka aðstoð við athafnir dagslegs lífs. 

Samstarf hefur verið við Vinnuskólann í Reykjavík fyrir unglinga frístundaklúbbana á þá leið að þeir 

hafa ekki greitt vikugjald þær vikur sem þau hafa átt rétt á í Vinnuskólanum. Frístundaklúbbarnar 

hafa útfært vinnulag unglinganna. Einhver sumur hefur Vinnuskólinn látið frístundaklúbbunum í té 

verkfæri en önnur ekki. Lítið hefur verið um að klúbbarnir hafi fengið úthlutað verkefnum. Eðlilegast 

væri að vera í virkara samstarfi við Vinnuskólann og að unglingar klúbbanna stæði vinna í boði á 

vegum Vinnuskólans með aðkomu frístundaklúbbsins. Útfæra þyrfti fyrir hvern og einn hvernig 

vinnuframlagi yrði háttað en starfsfólk frístundaklúbbanna yrði unglingunum til halds og traust hvað 

það varðaði.  

Hrein hverfaskipting eins og lagt var upp með þegar klúbbarnir byrjuðu hefur ekki haldist og koma 

þar ýmsar ástæður til. Húsnæði hefur ekki hentað, börn úr Breiðholti og Árbæ hafa sótt klúbbinn í 
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Grafarvogi í stað Breiðholts vegna húsnæðisvanda Hellisins og klúbbarnir hafa hentað misvel með 

tilliti til samsetningar hverju sinni. Reynt hefur verið að koma til móts við þarfir flestra með því að 

færa börn og unglinga á milli klúbba en þá koma til aðrir þættir eins og akstur og fjarlægð við 

heimaskólann sem setja stundum strik í reikninginn. Vangaveltur hafa verið uppi um hvort 

hverfaskipting henti fyrir starfsemi sem þessa og þá á sama tíma sprottið upp ýmsar hugmyndir um 

hvernig mögulega væri hægt að breyta skipulagi til batnaðar fyrir sem flesta.  

3.4 Félagsmiðstöðvar 

Félagsmiðstöðvastarf í Reykjavík á sér nokkuð langa sögu á íslenskan mælikvarða, þó ekki langa ef 

mið er tekið af nágrannalöndum í Skandinavíu og á Bretlandseyjum. Félagsmiðstöðvastarf á Íslandi 

hefur þó byggt á reynslu og þekkingu grannþjóðanna sem hafa undanfarinn áratug kappkostað við að 

skilgreina það starf sem þar fer fram. Á tímum örra breytinga og kröfu um aukna fagmennsku 

samhliða kröfunni um hagræðingu og aukna samvinnu er mikilvægt að greina og kortleggja stöðu 

mála með nákvæmum hætti og skoða æskilegar leiðir áður en lengra er haldið. 

Hlutverk félagsmiðstöðva er tvíþætt. Annars vegar að bjóða börnum og unglingum á aldrinum 10-16 

ára upp á frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska 

og hins vegar að bjóða upp á aðstöðu til afþreyingar og samveru með jafnöldrum í öruggu umhverfi 

með aldursviðeigandi viðfangsefni. Áhersla er lögð á virka þátttöku og einkum að virkja til þátttöku þá 

sem standa höllum fæti vegna fötlunar og/eða félagslegra aðstæðna. 

Félagsmiðstöðvar eru ekki færar um að rækja að fullu skilgreind hlutverk sín án þess að skoða og 

kortleggja þjónustustig félagsmiðstöðvarstarfs, setja viðmið um grunnþjónustu og gera ákveðnar 

úrbætur. Þegar talað er um þjónustustig er átt við aðbúnað, þjónustutíma, viðfangsefni starfsins, 

stuðningi við börn og unglinga með fötlun og/eða þroskafrávik, fjölda starfsmanna og vinnutíma 

þeirra. Það er ljóst að þörf fyrir til dæmis sértækan stuðning í félagsmiðstöðvastarfið hefur lengi verið 

fyrir hendi enda mörg fötluð börn og unglingar sem sækja grunnskóla borgarinnar í anda skóla án 

aðgreiningar. Þessum börnum og unglingum hefur ekki verið hægt að sinna í almenna 

félagsmiðstöðvastarfinu vegna fárra stöðugilda sem eiga að sinna hópnum og engra stöðugilda til að 

sinna sértækum þörfum einstakra barna og unglinga. Þessi hópur barna og unglinga hefur því 

síðastliðin ár farið á mis við það tækifæri sem felst í því að taka þátt í félagsmiðstöðvastarfi líkt og 

jafnaldrar þeirra og skólafélagar hafa fengið í félagsstarfi fyrir utan skólatíma. 

Það er mikilvægt að jafnræðis sé gætt í þjónustu sfs við þennan aldurshóp og það að setja viðmið um 

stöðugildi er hluti af því að tryggja slíkt jafnræði milli borgarhluta. Reynslan segir okkur að til þess að 

hægt sé að halda úti opnu starfi og öflugu klúbbastarfi er nauðsynlegt að félagsmiðstöðvarnar séu 

mannaðar út frá þörfum hópsins. Skipta þarf starfsfólki upp í ólík verkefni hverju sinni án þess að það 

sé á kostnað faglegs starfs eða öryggis þeirra sem unnið er með, til dæmis að tryggja öryggi 

unglinganna ef vandamál koma upp og/eða ef slys eiga sér stað í starfinu. Einnig er mikilvægt að geta 

tekið tillit til þeirra sem þurfa stuðning til að geta tekið virkan þátt í starfinu og koma þannig til móts 

við þarfir þeirra og haft tök á að aðlaga starfið að þeim. Vegna þessara brýnu verkefna er áríðandi að 

bregðast sem fyrst við vandanum með því að skýra grunnþjónustu og þjónustustig með tilliti til 

stuðnings og leita leiða til að öll börn og unglingar á aldrinum 10-16 ára geti tekið þátt í starfi 

félagsmiðstöðva. Hvernig úthlutun stuðnings ætti að fara fram er jafnvel erindi í nýtt erindisbréf en 

svipað kerfi og nú er haft varðandi úthlutun stuðnings í frístundaheimilin gæti verið ákveðinn 
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grunnur. Þó er ljóst að opið félagsmiðstöðvastarf er þess eðlis að erfitt er að gera nákvæma áætlun 

um hverjir munu mögulega mæta.  

3.4.1 Úthlutun stuðnings í opið starf félagsmiðstöðva 

Ef fjárhagsáætlun yrði gerð fyrir félagsmiðstöðvarnar með sama hætti og hún hefur verið gerð, með 

fyrirfram ákveðnum starfsmannafjölda miðað við fjölda barna og unglinga í hverfinu og/eða 

skólanum, væri einnig hægt að gera áætlun út frá fjölda einstaklinga á félagsmiðstöðvaaldri með 

sértækar þarfir í hverju hverfi eða út frá hverjum skóla. Æskilegt væri að einn starfsmaður yrði ráðinn 

í hverja félagsmiðstöð með það hlutverk að halda utan um öll börn sem tilheyrðu viðkomandi 

félagsmiðstöð í 5. – 10. bekk með þroskafrávik eða frávikshegðun. Sá aðili hefði það hlutverk að vera í 

virkum tengslum við þjónustumiðstöð hverfisins sem og félagsráðgjafa skólans með það að leiðarljósi 

að ná til þeirra sem þyrftu á frístundastarfi að halda.  

Auk þessa starfsmanns þyrfti að vera svigrúm til að sækja um aukinn stuðning vegna mjög krefjandi 

þarfa einstakra barna til Þekkingarmiðstöðvarinnar í Kringlumýri sem í dag sér um að úthluta 

stuðningi í frístundaheimilin. Vegna barna sem þurfa mikið sértækan stuðning þyrfti að vera svipað 

kerfi og er í kringum umsóknir fyrir frístundaheimilin, þ.e. fylla þyrfti út ákveðið eyðublað þar sem 

fram kæmu helstu upplýsingar og grein gerð fyrir af hverju barnið þyrfti aukinn stuðning í 

félagsmiðstöðvastarfinu og markmiðin með þeim stuðningi.  

3.5 Frístundastarf fatlaðra barna í Klettaskóla 

Markmið með frístundastarfi fatlaðra er að tryggja þátttakendum fjölbreytta og innihaldsríka 

frístund. Rík áhersla er lögð á aldursviðeigandi viðfangsefni og bjóða jafnframt upp á 

einstaklingsmiðaða þjónustu. Mikið er lagt upp úr að börnunum og unglingunum líði vel og fái notið 

sín í öruggu og tryggu umhverfi. Frístundastarfið hefst þegar skóla lýkur og er opið til klukkan 17:15 

líkt og frístundaheimilin við almennu grunnskóla borgarinnar. Jafnframt er opið allan daginn á 

starfsdögum skólans og í jóla- og páskafríum. Á sumrin er boðið upp á sumarfrístund og stendur hvert 

námskeið yfir í eina viku í senn með opnun allan daginn líkt og í almennum frístundaheimilum. 

Stuðningur í sumarstarfinu er með sama móti og í vetrarstarfinu og er metinn af verkefnastjóra og 

deildarstjóra frítímastarfs fatlaðra.  

Frístundastarfinu er skipt upp í þrjár einingar eftir aldri barnanna. Með því móti gefst kostur á að 

tryggja hverjum aldurshóp spennandi og viðeigandi viðfangsefni. Jafnframt er lögð áhersla á að 

börnunum og unglingunum í Klettaskóla standi til boða svipuð frístundatilboð og ófatlaðir jafnaldrar 

þeirra upplifa í almennum úrræðum.  

Nemendur Klettaskóla hefja þar nám á öllum skólastigum. Sum byrja strax í 1. bekk á meðan önnur 

eru þar eingöngu unglingastigið. Þegar börn úr Klettaskóla byrja í frístundastarfi í Guluhlíð, Garði 

og/eða Öskju er jákvæð byrjun höfð að leiðarljósi með því að tryggja góða og farsæla aðlögun. Farið 

er eftir þörfum hvers og eins hvað það varðar svo bæði börnum og forráðamönnum líði vel. Þegar 

barn fer á milli frístundatilboða er byrjað að kynna nýtt úrræði að vori fyrir börnunum, samanber 

þegar barn er á síðasta ári í Guluhlíð og mun hefja komandi haust í Garði. Aðlögun hefst að vori til að 

auka líkur á að haustið hefjist með meira öryggi og farsæld. Skrifleg móttökuáætlun er ekki til fyrir 

frístundastarf nemenda Klettaskóla og er þörf á að bæta þar úr.  
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3.5.1 Gulahlíð 

Frístundaheimilið Gulahlíð er fyrir nemendur í 1. – 4. bekk. Í Guluhlíð er lögð áhersla á að veita 

börnunum einstaklingsmiðaða þjónustu í heimilislegu og öruggu umhverfi, þar sem hverjum og 

einum er mætt á sínum forsendum. Starfsmenn leggja ríka áherslu á að börnunum líði vel, skemmti 

sér og fái góðar jákvæðar upplifanir af sínu frístundastarfi. Sértækur stuðningur er mikill í Guluhlíð 

enda um ung börn að ræða með mikla þjónustuþörf. 

Í Guluhlíð þarf að leggja metnað og áherslu á að gera frístundaheimilið sem líkast almennum 

frístundaheimilum með tilliti til áherslna í starfi. Meðal annars með því að gera barnalýðræði hátt 

undir höfði, hafa barnafundi og barnaráð og mögulega taka þátt í sameiginlegum viðburðum annarra 

frístundaheimila innan síns hverfis. 

3.5.2 Garður 

Í Garði er starfræktur frístundaklúbbur fyrir börn í 5. – 7. bekk. Áhersla er lögð á að bjóða börnunum 

upp á skemmtileg aldursviðeigandi viðfangsefni og kynna þeim fyrir nýjum tómstundum. Dagskrá 

vikunnar samanstendur af klúbba- og hópastarfi og taka börnin virkan þátt í dagskrárgerðinni og eins 

því að koma með uppástungur að nýjum klúbbum. Sértækur stuðningur er mismikill milli barnanna 

þó heldur minni en í Guluhlíð.  

Ákjósanlegt væri ef Garður hefði tök á að taka þátt í sameiginlegum viðburðum almenns Tíu12 ára 

starfs í hverfinu sem og með yngri krökkum frístundaklúbbanna. 

3.5.3 Askja 

Askja er félagsmiðstöð fyrir nemendur á unglingastigi í Klettaskóla. Askja er aðili að SAMFÉS og hefur 

tekið þátt í viðburðum á þeirra vegum til dæmis landsmóti, Samfestingnum og söngkeppninni svo 

eitthvað sé nefnt. Askja er í töluverðri samvinnu við frístundaklúbba sfs sem eru fyrir nemendur með 

fötlun í almennum grunnskólum og hafa þau haldið böll og heimsótt hvert annað. Í Öskju er starfrækt 

ungmennaráð sem leggur línurnar í starfinu. Engar reglulegar kvöldopnanir standa unglingunum í 

Öskju til boða líkt og jafnöldrum þeirra sem þátt geta tekið í almennu félagsmiðstöðvastarfi. Því þyrfti 

að breyta svo hægt væri að segja að nemendum Klettaskóla stæði sambærileg frístundaþjónusta til 

boða til jafns við jafnaldra þeirra í borginni.  

Á sumrin hefur verið samstarf við Vinnuskólann í Reykjavík fyrir elstu unglingana í Öskju líkt og við 

aðra unglinga borgarinnar. Ekki hefur þurft að greiða vikugjald fyrir unglingana þær vikur sem þeir 

hafa átt rétt á í Vinnuskólanum. Meira samstarf þyrfti að vera við Vinnuskólann varðandi úthlutun 

verkefna svo unglingarnir fái vinnu við hæfi líkt og ófatlaðir jafnaldrar þeirra í borginni.  

3.6 Samantekt 

Það er öllum ljóst að jöfn tækifæri liggja ekki hjá börnum og unglingum borgarinnar þegar kemur að 

þátttöku í frístundastarfi sfs. Skólar borgarinnar starfa samkvæmt stefnu um Skóla án aðgreiningar 

þar sem lögð er áhersla á að skólinn geti þjónustað öll börn. Frístundastarf borgarinnar sem rekið er 

fyrir öll grunnskólabörn ætti að sama skapi að vera  Án aðgreiningar og til þess gert að bjóða öll börn 

velkomin á þeirra forsendum. Frítímastarf er kjörinn vettvangur til að gefa börnum og unglingum 
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tækifæri að vinna að sameiginlegum verkefnum og efla þannig félagstengsl allra óháð andlegu og/eða 

líkamlegu atgervi.  

Aðkoma foreldra og aðgengi að þeim þyrfti að vera meiri ef um stuðningsúthlutanir væri að ræða í 

Tíu12 og félagsmiðstöðvastarfi. Slík vinna þyrfti alltaf að vera með samþykki og vitneskju 

forráðamanna. Einnig væri æskilegt að koma á meiri tengingu við Þjónustumiðstöðvar því hjá þeim 

liggur oft vitneskja um þau börn og unglinga sem þurfa á frístundastarfi að halda til dæmis vegna 

félagslegrar einangrunar eða vanvirkni. Í samræðum við barnið yrði lagður grunnur að 

einstaklingsáætlun þar sem farið yrði yfir styrkleika og áhugasvið barnsins. Unnið er með 

barnalýðræði að leiðarljósi í frítímastarfi sfs og því mikil áhersla lögð á að barnið sjálft í þessu tilfelli 

hafi sem mest um sín viðfangsefni að segja. 
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4.0 Núverandi staða í stuðningsúthlutun á almennum 

frístundaheimilum borgarinnar 

Eins og áður hefur komið fram eru frístundaheimili borgarinnar mun betur í stakk búin að taka á móti 

öllum börnum sem skráð eru í starfið. Ef börnin þurfa sértækan stuðning, hvort sem hann er mikill 

eða lítill, fá þau hann meti ráðgjafarþroskaþjálfi ástæðu til þess. Útbúin er einstaklingsáætlun með 

markmiðasetningu fyrir barnið í samstarfi við forráðamenn þess og þannig stuðlað að markvissri og 

faglegri nálgun í vinnu með barnið. Um 8 % barna á almennum frístundaheimilum borgarinnar hafa 

sértækan stuðning.  

Í lok apríl 2013 voru 268 börn með úthlutaðan stuðning. Meðaltalsúthlutun á borgarvísu eru tæp 70% 

fyrir hvert barn með veittan stuðning. Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd má sjá að hlutfall 

stuðnings fyrir hvert barn er afar misjafnt milli borgarhluta og kemur þar margt til. Fjórar sérdeildir 

fyrir einhverf börn eru í borginni sem kalla á mikinn stuðning. Þessar deildir skiptast á þrjá 

borgarhluta, í Kringlumýri eru 2 sérdeildanna, í Miðbergi er 1 og í Gufunesbæ er 1. Húsnæðiskostur er 

víða með þeim hætti að börnin eru afar dreifð á milli húsnæða sem gerir það að verkum að starfsfólk 

samnýtist hópnum í heild sinni illa og með því þarf stuðningur oft að vera meiri en ella, þetta á meðal 

annars við um frístundaheimili Frostaskjóls, 2 frístundaheimili Kamps og hluta frístundaheimila 

Miðbergs. Þjónustuþyngd ákveðinna hverfa er jafnframt meiri í heild sinni samanber hverfi Miðbergs. 

Mynd 1 

 
Myndin sýnir meðaltal úthlutaðs stuðnings fyrir hvert barn með stuðning í hverjum borgarhluta 

Eins og áður hefur komið fram var um að ræða 268 börn sem voru með úthlutaðan stuðning í 

frístundaheimilunum í lok apríl síðastliðnum. Mynd 2 sýnir hvernig börnin skiptast á milli 

borgarhlutanna en flest börn fá stuðning í Gufunesbæ, Miðbergi og Kringlumýri. Fjöldi barna segir þó 

ekki allt um þjónustuþyngd hvers hverfis eins og fram kemur á mynd 3.  
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Mynd 2 

 
Myndin sýnir fjölda barna með stuðning í hverjum borgarhluta 

Mynd 3 

 
Myndin sýnir hlutfall þeirra barna sem fá úthlutuðum stuðning í hverjum borgarhluta  

Eins og sjá má á myndum 1-3 er þörf á stuðningsúthlutunum í frístundastarf sfs. Að meðaltali er um 

að ræða 8% allra barna á frístundaheimilunum sem þurfa stuðning eigi þau að eiga þess kost að taka 

þátt í frístundastarfi sfs til jafns við jafnaldra þeirra.  

Ef teknar eru saman fjöldatölur barna með stuðning sem eru að ljúka 4. bekk nú vorið 2013 er um að 

ræða 44 börn. Vænta má þess að einhver þessara barna myndu vilja halda áfram að sækja 

frístundastarf sfs komandi haust, þá í því Tíu12 ára starfi sem í boði er. Þessum börnum er það afar 

erfitt án þess að til komi sértækur stuðningur inn í það starf. Þar með standa þessi börn ekki jafnfætis 
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félögum sínum sem geta hnökralaust tekið þátt í almennu starfi án stuðnings. Eftirfarandi mynd sýnir 

hvernig þessi börn skiptast á milli borgarhlutanna.  

Mynd 4 

 
Myndin sýnir fjölda barna í 4. bekk veturinn 2012-2013 með úthlutaðan stuðning 

Einhver þessara barna munu eiga þess kost að taka þátt í sértæku frístundastarfi sfs það er 

frístundaklúbbunum en börnin uppfylla þó ekki öll kröfur þar um. Þau sem ættu kost á að taka þátt í 

starfi frístundaklúbbanna eru 17 talsins þannig að eftir standa 27 börn sem illa eða ekki munu þrífast í 

almennu starfi án stuðnings og ættu afar erfitt með að taka virkan þátt í almennu Tíu12 starfi. 

Félagsmiðstöðva- og Tíu12 ára starfið er oftast starfrækt í þannig húsnæði að samnýting 

stuðningsstarfsfólks ætti að vera möguleg á hverjum stað og mun auðveldari en í frístundaheimilum 

borgarinnar. Í frístundaheimilum borgarinnar fer stuðningsbörnum fækkandi samhliða hækkandi aldri 

og sýna allar tölur síðastliðna ára það sama í þeim efnum. Börnin þurfa meiri stuðning þegar þau 

byrja í frístundaheimilinu en með markvissri vinnu stuðningsstarfsmanna dregur oft úr þjónustuþörf 

hvers barns þó mismikið. Jafnvel má ætla að þjónustuþörfin yrði meiri  hjá 5. bekk heldur en 

unglingunum í efstu bekkjum grunnskólans. Mögulega væri hægt að áætla að um 30-50 börn þyrftu 

stuðning í hverjum árgangi í frístundastarfi sfs í mismiklu magni en eins og segir að framan ætti 

stuðningshlutfall hvers og eins að vera mun minna heldur en á frístundaheimilum borgarinnar, bæði 

vegna aldurs og samnýtingu stuðningsstarfsmanna barna á milli á sama tíma.  

Gefa þarf öllum börnum raunverulegan kost á að sækja það frístundastarf á vegum sfs sem þeir kjósa. 

Hvort sem um er að ræða í sértæku- eða almennu starfi. Í margbreytileika samfélagsins verður að 

koma til fjárhagslegur stuðningur til félagsmiðstöðva til að hægt verði með góðu móti að tryggja 

öllum sem vilja taka þátt faglegt starf. Með faglegu starfi er átt við lýðræðislega þátttöku, 

raunverulega virkni og félagsleg réttindi allra þátttakanda.  
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5. 0 Frístundastarf án aðgreiningar  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur 1989, staðfestur á Íslandi 1992 og síðar lögfestur  

í febrúarmánuði árið 2013. Í fyrsta hluta Sáttmálans er kveðið á um að aðildarríkin skulu virða og 

tryggja hverju barni þau réttindi sem Sáttmálinn kveður á um án mismunar af nokkru tagi, án tillits til 

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

uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða 

annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns. Í 23. grein er sérstaklega fjallað um að 

tryggja skuli og stuðla að virkri þátttöku andlegra og/eða líkamlega fatlaðra barna í samfélaginu. Í 

sömu grein segir að aðstoð skuli veitt til að tryggt sé að fatlað barn hafi í raun möguleika til 

tómstundaiðju og stuðlað þannig að sem mestri félagslegri aðlögun og þroska þess. 31. greinin fjallar 

um viðurkenningu aðildarríkjanna á rétti barna til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og 

skemmtanir sem hæfa aldri þess og til frjálsrar þátttöku í menningu og listum. Aðildarríkin hafa 

samþykkt að virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi og skulu stuðla að 

því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og valfrjáls bókun við samninginn um 

réttindi fatlaðs fólks  var tekinn til undirritunar þann 30. mars 2007. Í kjölfarið gátu ríkin staðfest 

samninginn. Ísland undirritaði samninginn þann sama dag. Einnig var valfrjáls bókunin undirrituð, án 

fyrirvara. Eins og fram kemur í samningnum eru markmið hans að stuðla að því að fatlað fólk njóti 

allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja slík 

réttindi og frelsi og auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi þess. Til fatlaðs fólks teljast þeir sem eru 

líkamlega, andlega eða vitsmunalega skertir eða sem hafa skerta skynjun til frambúðar sem kann, 

þegar víxlverkun verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, að koma í veg fyrir fulla og virka 

þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. 

Skýrt kemur fram í samningnum í meginreglum hans að bannað sé að mismuna, allir skulu hafa jöfn 

tækifæri, að fatlaðir skuli geta tekið fullan og virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar, aðgengi skuli 

vera fullnægjandi og virðing skuli vera borin fyrir sjálfstæði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka 

eigin ákvarðanir, og sjálfstæði þeirra. í skuldbindingakafla samningsins segir að reglum, venjum og 

starfsháttum, sem fela í sér mismunun gagnvart fötluðu fólki, verði breytt eða þau afnumin. Að tekið 

sé mið af vernd og framgangi mannréttinda fatlaðs fólks við alla stefnumótun og áætlanagerð og að 

láta hjá líða að aðhafast nokkuð það sem fer í bága við samning þennan og sjá til þess að opinber 

yfirvöld og stofnanir vinni í samræmi við ákvæði hans. Samningurinn kveður jafnframt á um að 

fötluðum börnum skuli tryggður réttur til að láta skoðanir sínar óhindrað í ljós um öll mál er þau 

varða, jafnframt því að sjónarmiðum þeirra sé gefinn gaumur eins og eðlilegt má telja miðað við aldur 

þeirra og þroska, til jafns við önnur börn og veita þeim aðstoð, þar sem tekið er eðlilegt tillit til 

fötlunar þeirra og aldurs. 

5.1 Nauðsynlegar úrbætur 

Til að Frístundastarf án aðgreiningar geti orðið að veruleika þarf margt að koma til. Innleiða þarf 

verklag varðandi umsóknir um stuðning fyrir félagsmiðstöðvarnar líkt og áður hefur komið fram með 

þeim hætti að sótt yrði um sértækan stuðning umfram almenna úthlutun til 
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Þekkingarmiðstöðvarinnar. Umsóknareyðublöð og vinnulag yrði með sama hætti og á 

frístundaheimilunum. 

Skipulögð fræðsla þyrfti að koma til handa starfsfólki í almenna unglingastarfinu. Bæði um 

hugmyndafræði Frístundastarfs án aðgreiningar, fræðsla um helstu fatlanir, hegðunarfrávik og 

vinnuaðferðir með börnum og unglingum með fötlun. Þekkingarmiðstöðin ætti að geta sinnt öllum 

ofangreindum atriðum ef fenginn yrði liðsstyrkur í hana. Þekkingarmiðstöðin þyrfti að geta sinnt 

verkefnastjórum félagsmiðstöðva með sama hætti og verkefnastjórum frístundaheimilanna með 

aðkomu sinni að handleiðslu, ráðgjöf og stuðningi í flóknum málum. 

5.2 Samantekt 

Í samfélagi nútímans er sú eðlilega krafa gerð að hvorki fötlun, kynþáttur, trúarbrögð, kyn eða annað 

sé þess valdandi að fólki almennt sé mismunað. Til að hægt verði að starfrækja frístundastarf Án 

aðgreiningar líkt og starfshópurinn leggur til þurfa að eiga sér stað ákveðnar úrbætur. Efla þarf 

Þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra sem heldur utan um allt er viðkemur stuðningsúthlutun og 

meðferð mála sem tengjast börnum og unglingum með fötlun. Auka þarf fjármagn til úthlutunar 

stuðnings svo hægt sé að veita sértækan stuðning í félagsmiðstöðvastarf borgarinnar, bæði í 

dagopnanir Tíu12 og almennra félagsmiðstöðva sem og að gefa sértækum úrræðum kleift að vera 

með kvöldopnanir og tengingar við almennt starf í takt við langanir og þjónustuþarfir ungmennanna. 

Til þess að uppfylla þarfir allra barna borgarinnar fyrir frítímaþjónustu án aðgreiningar verður að 

koma til stuðningsúthlutun í allt frítímastarfið, ekki eingöngu í frístundaheimili borgarinnar fyrir 1. – 

4. bekk. Með því fælist viðurkenning á margbreytileika mannlífsins og samþykki fyrir því að öllum 

börnum og unglingum væri gert jafnt undir höfði þegar kemur að virkri þátttöku í öllu því frítímastarfi 

sem sfs hefur upp á að bjóða. Með stuðningsúthlutun á ársgrundvelli í bæði barna- og unglingastarfi  

væri öllum gefinn kostur á að taka virkan þátt á eigin forsendum. 

 Ágætlega er staðið að málum varðandi frístundaheimilin, þau fá úthlutuðu fjármagni til að koma til 

móts við þarfir sinna barna, fá ráðgjöf og stuðning frá ráðgjafarþroskaþjálfa og fræðslu frá 

Þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra. Frístundaheimilin geta einnig ávallt leitað til 

Þekkingarmiðstöðvarinnar komi upp erfið flókin mál varðandi einstaka börn og fengið þaðan 

handleiðslu og ráðgjöf og einnig er málum vel fylgt eftir þar til jafnvægi fæst í málið.  

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og Barnasáttmálinn styðja að öll börn ættu að 

eiga þess kost að geta tekið virkan þátt í því frístundastarfi sem þau kjósa að taka þátt í á vegum sfs á 

eigin forsendum hvort sem um er að ræða börn í 1. – 4. bekk á frístundaheimilum borgarinnar, börn í 

sértæku frístundastarfi á vegum sfs eða börn í almennu félagsmiðstöðvastarfi í 5. – 10. bekk.  

Til að gera stjórnendum frístundastarfi sfs kleift að standa vel að sínu starfi með faglegum hætti og 

með tilliti til margbreytileika samfélagsins, laga, reglugerða og alheimssáttmála verður að vera 

svigrúm til að börn og unglingar borgarinnar í 5. – 10. bekk, sem þess þurfa, fái úthlutaðan stuðning á 

heilsársgrundvelli í takt við þann stuðning sem börn á frístundaheimilum fá. Þetta er 

grundvallarforsenda þess að frítímastarf án aðgreiningar eða frítímastarf margbreytileikans sé haft í 

heiðri í Reykjavíkurborg.  
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Fylgiskjöl: 

1. Erindisbréf frá skrifstofustjóra frístundamála sfs  

2. Eyðublað vegna umsóknar um stuðning á frístundaheimili 

3. Gátlisti fyrir foreldraviðtöl þegar barn byrjar á frístundaheimili 

4. Móttökuáætlun frístundaklúbba sfs 

5. Móttökuáætlun frístundaheimila sfs 

6. Skilgreiningar fötlunarflokka samkvæmt Tryggingastofnun (www.tr.is)  
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Fylgiskjal 1 
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Fylgiskjal 2 
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Fylgiskjal 3 

 

 

 Gátlisti  
fyrir foreldraviðtöl þegar barn byrjar á frístundaheimili  
Styrkleikar barnsins og áhugamál  
Hvað finnst barninu skemmtilegast að gera  
 
Hvers vænta foreldrar af veru barnsins í frístundaheimilinu  
Væntingar foreldra og markmið  
 
Á hvað vilja foreldrar leggja áherslu á meðan barnið er á frístundaheimilinu  
Að barnið eignist vini  

Að barnið geti leikið í hóp  

Að barninu líði vel með að tilheyra hóp  
 
Eitthvað sem barnið þolir illa?  
Hávaði og mikið áreiti  

Breyting á fyrirfram ákveðinni dagskrá  

Bíða, standa í röð  

Ákveðna lykt, ákveðinn mat  
 
Tjáskipti barnsins  
Hvernig gengur barninu að láta vita um líðan sína  

Notar barnið hefðbundið talmál eða notar það önnur kerfi til dæmis tákn með tali  

Notar barnið tjáskiptatöflu, boðskiptatöflu/sjónræna dagskrá og ef svo er hvort er 
taflan með ljósmyndum, Boardmaker myndum eða skrifuðum orðum  
 
Hvernig lætur barnið í ljós vanlíðan eða óánægju  
Barnið dregur sig í hlé  

Barnið lætur ekki vita fyrr en það kemur heim  

Barnið sýnir skýr merki um óánægju eða vanlíðan  
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Fylgiskjal 4
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Fylgiskjal 5 
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Fylgiskjal 6 

Skilgreiningar á fötlunar- og sjúkdómsstigi samkvæmt Tryggingastofnun. 

Flokkun vegna umönnunar, gæslu og útgjalda vegna fatlaðra barna og barna með þroska- 
og atferlisraskanir: 

Flokkur 1: Börn, sem vegna mjög alvarlegrar fötlunar, fjölfötlunar, eru algerlega háð öðrum 
með hreyfifærni og/eða flestar athafnir daglegs lífs. 

Flokkur 2: Börn, sem vegna alvarlegrar fötlunar þurfa aðstoð og nær stöðuga gæslu í daglegu 
lífi t.d. vegna alvarlegrar eða miðlungs þroskahömlunar, hreyfihömlunar, sem krefst 
notkunar hjólastóls, verulegrar tengslaskerðingar, einhverfu, heyrnarskerðingar, sem krefst 
notkunar talmáls/varalesturs, og blindu. 

Flokkur 3: Börn, sem vegna fötlunar þurfa aðstoð og gæslu í daglegu lífi t.d. vegna vægrar 
þroskahömlunar, hreyfihömlunar, sem krefst notkunar spelka og/eða hækja við ferli, 
heyrnarskerðingar, sem krefst notkunar heyrnartækja í bæði eyru, og verulegrar 
sjónskerðingar á báðum augum. 

Flokkur 4: Börn með alvarlegar þroskaraskanir og/eða atferlisraskanir, sem jafna má við 
fötlun eða geðræna sjúkdóma og krefjast þjálfunar og eftirlits sérfræðinga og aðstoðar í 
skóla og á heimili og meðal jafnaldra. 

Flokkur 5: Börn með vægari þroskaraskanir og/eða atferlisraskanir, sem þurfa aðstoð, 
þjálfun og eftirlit sérfræðinga. 

 


