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Inngangur 
Útgáfu þessari, Starfsáætlanir starfsstaða ÍTR  2003, er ætlað að gefa heildaryfirlit yfir 
starfsemi og þjónustu sem ÍTR stendur fyrir. Starfsáætlun ÍTR skiptist í 4 meginhluta: 
Starfsáætlanir starfsstaða; starfsáætlanir borgarhluta; starfsáætlanir stoðdeilda ásamt 
miðlægri starfsemi og fjárhagsáætlun. Í skorkorti ÍTR er svo leitast við að sýna á 
heildrænan hátt hvernig áætlunin gengur eftir. Undanfarin ár hefur verið lögð aukin 
áhersla á vandaða áætlanagerð og að gera nýjar og breyttar áherslur í starfseminni 
sýnilegar. Skilgreiningin “frítímaþjónusta” nær yfir alla starfsemi ÍTR, hvort heldur litið 
er til starfsemi sundlauga eða barna- og unglingastarfs.  
 
Í starfsumhverfi ÍTR birtist mikilvæg og nauðsynleg þjónusta í borgarsamfélaginu en 
engu að síður býr stofnunin við þær aðstæður að starfsemin er aðeins að litlu leyti 
lögbundin eða opinberlega skilgreind. Starfsemin verður þannig mjög háð ákvörðunum og 
velvilja borgaryfirvalda á hverjum tíma. Starfsmenn ÍTR þekkja það manna best að 
stundum getur verið vandasamt að rökstyðja að bregðast eigi við þörfum einstaklinga og 
hópa í samfélaginu sem kunna að vera augljósar en falla ekki innan ramma skilgreindrar 
þjónustu í frítímanum. ÍTR hefur reynt að bregðast við þessum aðstæðum með því að setja 
sér skýra stefnu og markmið en umfram allt að skoða með opnum huga þær 
samfélagslegu hræringar sem snerta stofnunina á einhvern hátt. Í þessu ljósi er brýnt að 
fagumhverfi þeirra sem starfa við frítímaþjónustu sé vel skilgreint og öðlist 
viðurkenningu.  
 
Við þær miklu breytingar sem hafnar eru á stjórnsýslu og þjónustu Reykjavíkurborgar 
með skýrari skiptingu í þjónustuhverfi er mikilvægt að skapa starfsemi ÍTR svigrúm til 
þróunar og breytinga. Fram kemur í starfsáætlun ÍTR að fyrirhugað er að hefja 
umfangsmikla stefnumótun fyrir ÍTR og frítímaþjónustu á vegum borgarinnar þar sem 
hlutverk stofnunarinnar verður gert skýrara í þessu tilliti. Stefnumótun snýst fyrst og 
fremst um miðlun þekkingar sem leiðir til breytinga. Öllum sem að málinu koma verður 
að vera ljós ávinningurinn af vinnunni, hvort heldur það eru stjórnmálamenn, 
embættismenn og aðrir starfsmenn á vettvangi eða almenningur sem nýtur þjónustunnar. 
Við stefnumótunarvinnuna sem framundan er mun þetta viðhorf ríkja og virkjuð sú 
umfangsmikla fagþekking sem starfsfólk stofnunarinnar býr yfir.  
 
 
Gísli Árni Eggertsson 
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Samstarf innan hverfa 
Starfsáætlun ÍTR er meðal annars ætlað að sýna uppbyggingu aukins samstarfs í 
borgarhlutum og hverfum. Með markvissri dreifstýringu verkefna og kröfum um samstarf 
þeirra aðila sem bera ábyrgð á starfsemi ÍTR innan hverfanna, ásamt framsetningu 
starfsáætlunar fyrir hvern borgarhluta, er leitast við að gera stjórnendum starfstaða ÍTR og 
starfsmönnum á vettvangi kleift að taka virkari þátt í rekstri og mótun þjónustunnar. Form 
slíks samstarfs er hér sett fram í líkani sem sýnir samhengi milli mismunandi stiga í 
stjórnskipun ÍTR, og ábyrgð á starfsemi og áætlun innan þeirra. Í áætluninni er gert ráð 
fyrir því að samstarf verði byggt upp í kringum starfsemi ÍTR.  Á síðari stigum, þegar 
festa er komin á samstarfsgrundvöll ÍTR starfsins, skapast grundvöllur fyrir formlegra 
samstarfi við skóla, borgarstofnanir, félög, menningastofnanir og fleiri aðila. Við 
innleiðingu breytinganna er fylgt þeim meginlínum sem lagðar hafa verið af 
borgaryfirvöldum um hverfaskiptingu borgarinnar.  
 
 

 

Starfsáætlun ÍTR 

Starfsáætl. borgarhluta 

Starfsáætlun starfstaða 

- Heildarstefna 
- Fjárhagsáætlun 
- Nýjungar og breytingar 
- Skorkort ÍTR 
- Miðlæg starfsemi 

- Stefnumótun frítímastarfs í 
borgarhlutanum 

- Samstarfsform og verklag 
- Ábyrgð á samstarfi 
- Skilgreining þjónustusvæða 
- Verkefnaskrá 
- Skorkort 

- Markmið starfs og leiðir 
- Nýjungar og breytingar 
- “Þjónustustig” 
- Helstu verkefni 
- Samstarfsaðilar / samstarf 
- Skorkort 
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Íþrótta- og tómstundaráð 
Stefnumótun um frítímaþjónustu - framtíðarskipulag 
Íþrótta- og tómstundaráð mun á árinu 2003 hefja undirbúning að stefnumörkun til langs 
tíma varðandi uppbyggingu íþrótta-, æskulýðs-, tómstunda- og félagsstarfs í borginni. Í 
þeirri vinnu verður af hálfu ÍTR horft til þeirra breytinga sem átt hafa sér stað á 
fjölskyldu- og félagsmynstri í samfélaginu og breyttrar aldurssamsetningar í hverfum 
borgarinnar. ÍTR mun eiga viðræður við Íþróttabandalag Reykjavíkur og íþróttafélög um 
fjármál og rekstur félaganna, samstarf, samþættingu, sameiningu, framtíðarskipulag og 
uppbyggingu. Fjölmörg æskulýðs- og tómstundasamtök starfa í borgarsamfélaginu. ÍTR 
vill eiga við þessa aðila samstarf og samræður um rekstur og framtíðarskipulag. Markmið 
þessarar vinnu er að móta stefnu um heilstæða uppbyggingu frítímaþjónustu í borginni. 
 
Jafnréttis- og starfsmannamál 
Unnið verður að því að: 

• Auka sveigjanleika til að auðvelda starfsmönnum að samræma starf og einkalíf 
• Þjónusta ÍTR sé sniðin jafnt að þörfum og áhuga kvenna og karla 
• Leita leiða til að jafna hlut kvenna og karla í hinum ýmsu störfum innan ÍTR 
• Hagsmunir, karla og kvenna, séu hafðir að leiðar ljósi við ákvarðanatöku og 

stefnumótun 
• Auka heilsueflingu starfsmanna þar sem áhersla er á fyrirbyggjandi aðgerðir 
• ÍTR vinni í samræmi við jafnréttisáætlun Reykjavíkurborgar 

 

Fræðslumál 
Áhersla verður lögð á að símenntunaráætlunum verði fylgt eftir. Fyrir liggur 
fræðsluáætlun til vors 2003 og verður ný áætlun gerð er henni lýkur. 
 
Í námskeiðahaldi verður áhersla lögð á: 

• Námskeið um lýðræði fyrir börn og ungmenni 
• Námskeið um hópastarf, hópafræði, hópefli og liðsheild 
• Þjónustunámskeið 
• Námskeið í verkefnastjórnun 
• Tungumálanámskeið, íslenskukennslu fyrir starfsmenn af erlendum uppruna. 
• Stjórnendafræðslu, meðal annars vegna nýs starfsmannakerfis og skorkorts 
• Námskeið um fordóma og fjölmenningarlegt samfélag. 

 

Umhverfismál 
Sjónarmið umhverfisverndar verða höfð að leiðarljósi í starfsemi og þjónustu ÍTR. Í 
sundlaugum ÍTR verður unnið að frekari þróun stýrikerfa sem auðvelda rétta stýringu á 
ph-gildi laugavatns. Þannig er mögulegt að minnka notkun klórs í sundlaugum ÍTR. 
Umhverfisstefna ÍTR styðst við umhverfisstefnu Reykjavíkurborgar sem hefur sjálfbæra 
þróun að leiðarljósi.   
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Markaðsmál  
Unnið skal áfram að því að styrkja ímynd ÍTR út á við. 

• Upplýsingaefni verði uppfært og gefið út á fleiri tungumálum. 
• Merkingar mannvirkja ÍTR verði lagfærðar og samræmdar  
• Skipt verði um veftól vegna heimasíðu ÍTR svo vinnsla og uppfærsla einfaldist 

 

Kannanir og rannsóknir 
ÍTR, Fræðslumiðstöð og Samstarfsnefnd um afbrota- og fíkniefnavarnir stóðu árið 2002 
sameiginlega að kynningu í öllum borgarhlutum á niðurstöðum rannsóknarinnar Börnin í 
borginni. Markmið þeirrar kynningar var meðal annars að efla samstarf fagaðila í 
hverfum.   
Árið 2003 verður fram haldið úrvinnslu og kynningu á ýmsum þáttum í rannsóknum á 
högum aldurhópsins 12 – 20 ára en samstarf er við Félagsþjónustuna, Fræðslumiðstöð, 
Rauða krossinn, Áfengis- og vímuvarnaráð og fleiri um þá vinnu.  
Árið 2002 hófst undirbúningur að úttekt á aðstæðum í hverfum borgarinnar til félags-, 
íþrótta- og tómstundastarfs en gert er ráð fyrir að þeirri úttekt ljúki árið 2003. Í tengslum 
við árangursmælingar í starfsáætlun ÍTR verður gerður fjöldi smærri kannana meðal 
notenda þjónustu ÍTR og meðal starfsmanna.  
 

Grafarvogur – Miðgarður  
Við uppbyggingu hverfisbundinnar þjónustu ÍTR í Grafarvogi er haft náið samstarf við 
Miðgarð og Hverfisnefnd Grafarvogs. Samstarfið snýr að innleiðingu uppbyggingar-
stefnu, forvörnum, menningarstarfsemi og almennri æskulýðs- og íþróttastarfsemi í 
hverfinu. 
 

Vesturbær – Vesturgarður  
Samstarfssamningur var gerður milli Félagsþjónustunnar, ÍTR, Leikskóla Reykjavíkur og 
Fræðslumiðstöðvar um hverfisbundna þjónustu í Vesturbænum og samþættingu starfsemi. 
ÍTR tekur virkan þátt í þessu samstarfi og vinnur starfsmaður að samþættingu þjónustu 
ÍTR í Vesturgarði. 
 

Málefni innflytjenda 
Í stefnu ÍTR í málefnum fólks af ólíkum uppruna og aðgerðaáætlun sem henni fylgir er 
leitast við að skilgreina hlutverk starfsstaða og þjónustu í hverfum borgarinnar. 
Þróunarsjóður ÍTR, sem er hluti af aðgerðaáætluninni, hefur nýst mjög vel við 
þróunarverkefni í hverfunum. Aðgerðaáætlunin er endurskoðuð við gerð starfsáætlunar 
2003.  

 
Fjölskyldu- og húsdýragarður  
Gerður hefur verið þjónustusamningur milli Reykjavíkurborgar, stjórnar garðsins og 
starfsmanna hans. Sérstök rekstrarstjórn fer með yfirstjórn í samvinnu við starfsmenn. 
Gerð er sérstök starfsáætlun fyrir garðinn. Fast fjárframlag er til rekstursins innan ramma 
ÍTR. Í samvinnu stjórnar og starfsmanna var unnin stefnumótunaráætlun fyrir rekstur og 
framkvæmdir á næstu árum.  Unnið er í anda þeirra hugmynda og tillagna sem þar voru 
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settar fram. Á síðustu misserum hefur nýjum áhöldum og tækjum verið komið fyrir í 
garðinum. 
 

Þjónustusamningar 
Í gildi eru samningar um uppbyggingu og rekstur við Hestamannafélagið Fák vegna 
Reiðhallarinnar í Víðidal, KSÍ vegna Laugardalsvallar, ÍBR vegna Skautahallarinnar, 
Knattspyrnufélagið Þrótt vegna gervigrasvallar, Bandalag íslenskra farfugla vegna 
tjaldstæðisins í Laugardal og Samtök sjálfstæðra leikhúsa vegna Tjarnarbíós.  
Vegna eðlis starfsemi ÍTR getur í sumum tilfellum verið góður kostur að gera 
þjónustusamninga þannig að hægt sé að nýta sem best möguleika á aukinni þjónustu við 
borgarbúa og betri nýtingu fjármagns og aðstöðu.  
 

Styrkir 
Íþrótta- og tómstundaráð veitir styrki til fjölmargra íþrótta- og æskulýðsfélaga. Þar má 
meðal annars nefna almenna rekstrarstyrki, styrk til ÍBR vegna íþróttastarfs og stjórnunar. 
Styrk til Afreks- og styrktarsjóðs og til bygginga og framkvæmda á vegum íþróttafélaga. 
Stærstur hluti styrkveitinganna fer þó til íþróttafélaga vegna æfinga og þjálfunar í barna- 
og unglingastarfi í húsnæði félaganna, íþróttasölum skóla og í íþróttamannvirkjum á 
vegum ÍTR.  
 

Reykjavík heilsuborg  
Borgarráð hefur skipað verkefnisstjórn, með aðild Íþrótta- og tómstundaráðs, til að annast 
framgang samstarfsverkefnis Orkuveitu Reykjavíkur og ÍTR um markaðssetningu 
Reykjavíkurborgar sem heilsuborgar. Sundstaðir borgarinnar skipa þar veglegan sess. 
Reykjavíkurborg er aðili að ESPA, evrópskum samtökum um heilsulindir. Unnið verður 
með þeim samtökum og fjölmörgum öðrum aðilum, innanlands og erlendis, að framgangi 
þessa verkefnis. 
 

Þjónusta við ferðamenn – niðurstöður könnunar  
Á fjölmörgum sviðum í starfi ÍTR er boðið upp á þjónustu við ferðamenn. ÍTR vill stuðla 
að auknu samstarfi við fyrirtæki í ferðaþjónustu og stofnanir borgarinnar til að bæta þessa 
þjónustu. Í könnun sem gerð var meðal ferðamanna sumarið 2002 gáfu 78% aðspurðra 
sundstöðum í Reykjavík mjög góða einkunn. 
.  

Vinnumiðlun skólafólks 
ÍTR hefur umsjón með Vinnumiðlun skólafólks á vegum Reykjavíkurborgar. Aðsetur 
skrifstofunnar er í Hinu Húsinu. Fyrir liggja hugmyndir um frekari þjónustu við ungt fólk 
í þessu tilliti og eru þær til umfjöllunar hjá ÍTR en aukin fjárveiting til starfseminnar er 
ekki innan ramma ÍTR 2003. 
 

Jaðargreinar 
Á vegum ÍTR hefur verið skipaður vinnuhópur til að móta stefnu ÍTR varðandi 
svokallaðar jaðaríþróttir eða jaðargreinar. Vinnuhópurinn skal ljúka störfum á árinu 2003. 
Í könnunum á tómstundum barna og unglinga undanfarin ár kemur fram veruleg aukning í 
iðkun íþrótta sem ekki falla innan ramma hefðbundins íþrótta- og félagsstarfs. Sama á við 



 10

um ýmsa menningartengda starfsemi. ÍTR vil leitast við að mæta þörfum þessara hópa og 
móta um það skýra stefnu.  
 

Skipulagsmál og þjónusta í nýjum hverfum 
ÍTR mun í samræmi við áherslur í aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024, vinna að þeim 
meginmarkmiðum sem þar eru sett fram um hlutverk höfuðborgarinnar sem alþjóðlegrar 
og vistvænnar borgar. ÍTR leggur á það áherslu að við skipulagningu og uppbyggingu 
nýrra hverfa verði tekið tillit til þarfa íbúanna fyrir aðstöðu til íþrótta- æskulýðs- og 
félagsstarfs. ÍTR mun leita aukins samstarfs við íþróttahreyfinguna um uppbyggingu 
starfsemi á nýjum svæðum í borginni. Sérstaklega er horft til uppbyggingar nýrra hverfa í 
Vatnsmýrinni og við Úlfarsfell. 
 

Menningarviðburðir 
ÍTR beitir sér fyrir fjölþættri menningarstarfsemi bæði á eigin vegum og í samstarfi við 
borgarstofnanir og aðra aðila.  
 

Ár fatlaðra 
Unnið hefur veðið markvisst að því undanfarin ár að auka þjónustu við fatlaða í starfi ÍTR 
og bæta aðgengi að starfsstöðum. Við uppbyggingu starfsemi er lögð áhersla á gott 
samstarf við samtök fatlaðra og aðrar stofnanir borgarinnar. Árið 2003 mun ÍTR auka 
fjárveitingar sínar til starfsemi fatlaðra ungmenna meðal annars í Hinu Húsinu. 
 

Nýbyggingar og viðhald mannvirkja 
Fasteignastofa gerir áætlun, í samráði við ÍTR, um nýbyggingar, endurbætur og viðhald 
mannvirkja sem starfsemi á vegum ÍTR fer fram í og borgin á. Framkvæmda- og 
viðhaldsáætlun Fasteignastofu er lögð  sérstaklega fyrir borgarráð við afgreiðslu 
fjárhagsáætlunar. Unnið er að breytingum á fasteignaumsýslu borgarinnar og mun ÍTR 
taka þátt í þeim breytingum og liggja fyrir tillögur að tilhögun á ábyrgð og framkvæmd á 
viðhaldi þeirra mannvirkja sem nú heyra undir ÍTR.  Kostnaður við almennt viðhald 
fasteigna, fasteignagjöld og fleira er færður í fjárhagsramma ÍTR á viðkomadi fasteign. 
Gert er ráð fyrir að fjármunir vegna útgjaldaliða þessara verði færðir út úr ramma ÍTR. 
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Æskulýðsmál 
 
Undir málaflokkinn æskulýðsmál heyra meðal annars félags- og frístundamiðstöðvar ÍTR, 
Hitt Húsið, sumarstarf ÍTR, tómstundastarf ÍTR í skólum og frístundaheimili ÍTR. 
 
Leiðarljós ÍTR í æskulýðsmálum eru: 
 

Vettvangur frítímans 
Á vettvangi frítímans ríki starfsgleði þar sem góð þjónusta og öryggi er í fyrirrúmi 
undir handleiðslu fagfólks. 

 
Reynslunám, jafnræði og traust. 
Á vettvangi frítímans eru uppeldis – og menntunargildi í hávegum höfð. Virk þátttaka, 
reynslunám, lýðræði og jafnræði er haft að leiðarljósi. Sérstök áhersla er lögð á 
þátttöku barna  og unglinga sem ekki sinna heilbrigðum viðfangsefnum í frítíma 
sínum. Jafnréttissjónarmið eru höfð að leiðarljósi í starfinu. 
 
Samstarf, samábyrgð og þjónustugæði 
Vinna á vettvangi frítímans einkennist af öflugri samvinnu þeirra sem koma að 
uppeldi og velferð barna og unglinga. Sífellt er leitað nýrra leiða til að auka gæði 
frítímans og tryggja aðgang allra barna og unglinga að slíku starfi á ársgrundvelli.  

 

Félags- og upplýsingamiðstöðvar 
ÍTR skipuleggur æskulýðsstarf í öllum hverfum borgarinnar. Miðstöðvarnar eru kjarni 
barna- og unglingastarfs í hverju hverfi. Hlutverk þeirra er í stöðugri þróun í takt við 
breytingar og þarfir samfélagsins. ÍTR annast félags– og tómstundastarf í öllum 
hverfaskólum og einnig er rekstur frístundaheimila í skólum á þeirra vegum. Í hverfum 
borgarinnar er unnið að fjölda samstarfsverkefna þar sem félagsmiðstöðvar, skólar, 
lögregla, félagsþjónustan, foreldrar, íþrótta- og æskulýðsfélög, kirkjur, og aðrir sem vinna 
að málefnum barna og unglinga taka höndum saman um góð verkefni.   

 

Unglingastarf 
Félagsmiðstöðvar leitast við að mæta þörf 13- 16 ára unglinga fyrir uppbyggilegar og 
gefandi tómstundir. Áhersla er lögð á fjölbreytni í starfinu og reynt að ná til þeirra 
unglinga sem þarfnast félagslegs stuðnings. Í öllum félagsmiðstöðvum starfar unglingaráð 
sem mótar viðfangsefni líðandi stundar í félagsmiðstöðinni og er málsvari unglinganna. 
Forvarnir meðal unglinga, hvað varðar reykingar, vímuefni og einelti er stór þáttur í 
starfinu en þar er m.a. áhersla lögð á að styrkja jákvæða sjálfsmynd þeirra. 
 

Félags- og tómstundastarf í skólum 
Börnum í 5.-7. bekk er boðið upp á margvíslega tómstundaiðju eftir að skóladegi lýkur. 
Leitast við að bjóða upp á þjónustu sem sniðin er að áhuga barna, stráka jafnt sem stelpna. 
Stuðst er við reglulegar áhugasviðskannanir. Stutt er við félagsstarf unglinga í 8.- 10. 
bekk í grunnskólum. Markmiðið er að stuðla að góðum félagsanda með betra og 
fjölbreyttara skóla- og félagsstarfi. 
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Barnastarf 6 – 9 ára 
Frístundaheimili er þjónusta við 6 – 9 ára börn eftir að skóladegi lýkur. Markmið 
frístundaheimilanna er m.a. að bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf, stuðla að því að 
börnin fái að nýta og þroska sköpunargleði sína, kenna þeim að taka þátt í hópastarfi og 
þær samskiptareglur sem þar gilda. Nota lýðræðislega starfshætti til þess að börnin skynji 
að að tilfinningar þeirra og skoðanir skipti máli. 
Boðið verður upp á sumarnámskeið fyrir sama aldurshóp með áherslu á fjölbreytt, 
þroskandi og skemmtileg viðfangsefni í öllum hverfum. Í barnastarfinu er lögð áhersla á 
öryggi þátttakenda og hæfni leiðbeinenda. Strangar öryggisreglur og skýrir verkferlar 
gilda í barnastarfinu. 

 

Samstarf í hverfum/borgarhlutum 
Félags- og upplýsingamiðstöðvar ÍTR hafi forystu um samstarf stofnana, félaga og 
fyrirtækja í borgarhlutum og hverfum með það að markmiði að auka þjónustu og tengsl 
við íbúa. Þeir aðilar sem vinna með börnum og unglingum þekki starfsemi hvers annars 
og myndi tengsl milli starfsmanna. Leitast verður við að samþætta og samræma framboð 
tómstundatilboða og annarrar þjónustu við ungt fólk og hafa um það samráð við stofnanir 
borgarinnar svo sem skólayfirvöld, menningarstofnanir, félagsþjónustu og félög. 
Jafnframt mun ÍTR leitast við að ná samrekstri og samnýtingu mannvirkja. 
Samráðshópar starfa í öllum borgarhlutum um barna- og unglingastarf, forvarnir, 
leitarstarf, hverfahátíðir, útgáfu og kynningarstarf: 
Hóparnir eru yfirleitt skipaðir fulltrúum frá félagsmiðstöðvum, skólum, félagsþjónustu, 
lögreglu, foreldrafélögum, íþrótta- og æskulýðsfélögum og kirkjunni. Víða á þetta 
samstarf sér áralanga hefð. 
 

Samstarfsverkefni í forvörnum 
 
Vesturbær: Vesturbær bærinn okkar. 
Miðbær: Betri borg. 
Kringlan: Samtakahópurinn og Betra líf í Bústöðum. 
Laugardalur: Laugarnes á ljúfum nótum. 
Breiðholt: Efra Breiðholt – okkar mál. 
Árbær: Samráðshópur um barna og unglingastarf.  
Grafarvogur: Gróska í Grafarvogi. 
 

Nýmæli 
• Fyrir tilstuðlan ÍTR hefur ungmennaráðum verið komið á í öllum hverfum 

borgarinnar. Ungmennaráð fjalla um málefni ungs fólks. Í Reykjavíkurráði 
ungmenna sitja fulltrúar allra ungmennaráða. Reykjavíkurráð ungmenna flutti 
tillögur ungs fólks í Reykjavík fyrir borgarstjórn í mars 2002 og voru tillögur 
þeirra um æskulýðsmál hafðar að leiðarljósi við gerð starfs- og fjárhagsáætlana.  
 

• Þor er tilraunaverkefni SAMFÉS um árangursvottun í félagsmiðstöðvastarfi. ÍTR 
hefur komið að undirbúningi og tekur þátt í tilraunaverkefninu. Verkefnið er unnið 
í samvinnu við Youth Clubs UK. Markmiðið þess er að votta á landsvísu árangur 
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og reynslunám sem ungt fólk aflar sér með virkri þátttöku í félagsmiðstöðvastarfi.  
 

• Vegna lengra skólaárs er nauðsynlegt að lengja þjónustutímabil vetrarstarfsins í  
félagsmiðstöðvunum. Breytt atvinnuþátttaka unglinga kallar á aukin úrræði og 
framboð á félags – og tómstundastarfi á sumrin. ÍTR mun leita leiða til að koma á 
móts við breyttar þarfir unglinga til félagsstarfs á sumrin.  
 

• Sumarþjónustu ÍTR verði endurskipulögð með tilliti til breyttra þarfa foreldra og 
barna meðal annars vegna lengingar skólaársins. Viðhorfskönnun meðal notenda 
sumarstarfs ÍTR sýnir að 87% aðspurðra eru ánægðir með sumarstarf ÍTR. Einnig 
kom fram að margir foreldrar vilja hafa þjónustu frá skólalokum til skólabyrjunar.  

 
• ÍTR mun bjóða upp á frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn í öllum borgarhlutum frá 

og með hausti 2004. Frá hausti 2002 eru starfrækt frístundaheimili í borgarhluta 1 
og borgarhluta 3. Frá og með hausti 2003 í borgarhluta 4 og frá hausti 2004 í 
borgarhluta 2. Með tilkomu frístundaheimilanna er stefnt að markvissri þjónustu 
fyrir 6–9 ára börn allt árið. 

 
• Í borgarhluta 2 hafa þrjár félagsmiðstöðvar verið sameinaðar undir eina stjórn. 

Unnið að samþættingu og samræmingu á starfi milli Tónabæjar, Bústaða og 
Þróttheima. 

 
 
Viðhorfskönnun sem gerð var á meðal borgabúa 2001 sýnir mikinn vilja meðal borgarbúa 
fyrir því að næstu 10 árin verði lögð meiri áhersla á málefni barna, unglinga og ungs 
fólks. Í málefnum unglinga og ungs fólks leggja borgarbúar mesta áherslu á forvarnir og 
fræðslu auk tómstundastarfs. Borgarbúar (91%) leggja megináherslu á að Reykjavík verði 
barnvæn eftir 10 ár. 

 
Hitt Húsið  
Hitt Húsið er menningar- og upplýsingamiðstöð fyrir ungt fólk á aldrinum 16 - 25 ára. 
Öflug menningar- og fræðslustarfsemi er aðalsmerki Hússins en auk þess fer þar fram 
víðtækt ráðgjafar- og forvarnastarf, ýmist á eigin vegum, í samstarfi við aðra eða á vegum 
aðila sem hafa þar aðstöðu. Í Hinu Húsinu er m.a. landsskrifstofa Ungs fólks í Evrópu og 
Vinnumiðlun skólafólks. Í mars 2002 flutti Hitt Húsið í Pósthússtræti 3 – 5 og er nú 
aðstaða starfseminnar mjög góð. Meðal nýmæla í starfseminni eru tvö ný verkefni: 
Viðamikið samstarfsverkefni á evrópuvísu um alhliða ráðgjafarþjónustu við ungt fólk á 
vegum Hússins og nýtur verkefnið styrkja frá Leonardóáætluninni. Einnig hófst svokallað 
Hópastarf Hins Hússins en það er ætlað ungu fólki í vanda og byggir á  samstarfi við 
félagsþjónustuaðila, meðferðarstofnanir, Reykjavíkudeild Rauðakrossins og fleiri.  
 
Meginmarkmið Hins Hússins eru að: 

 Veita ungu fólki aðstöðu og aðstoð við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. 
 Endurspegla það sem hæst ber í menningu ungs fólks hverju sinni. 
 Veita ungu fólki ráðgjöf og upplýsingar í samstarfi við aðra fagaðila og samtök. 
 Vera miðstöð úrræða Reykjavíkurborgar fyrir ungt fólk í atvinnuleit. 
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Íþróttir og útivist 
Undir málaflokkinn íþróttir og útivist heyrir rekstur sundlauga, íþrótta- og sýningarhúsa, 
þjónusta við félagasvæði, skíða- og skautasvæði, Ylströndin, siglingastarfsemi, 
íþróttastarfsemi aldraðra og þátttaka ÍTR í heilsuborgarverkefni Reykjavíkurborgar og 
samstarf við íþróttahreyfinguna. 
 

Megináherslur eru að: 
• Starfstaðir hafi frumkvæði að samstarfi og starfsemi sem auðveldar þeim að laga, 

á hverjum tíma, þjónustu sína að þörfum notendanna 
• Auka aðsókn að mannvirkjum ÍTR, þannig að nýtni og hagkvæmni verði í rekstri 
• Tryggja sem best öryggi gesta og starfsmanna og fækka óhöppum og slysum 
• Halda orkunotkun í lágmarki, með tilliti til þjónustustigs 
• Þjónustutilboð verði fjölbreytileg og höfði til sem flestra aldurshópa 
• Auka samstarf við íþróttahreyfinguna og aðra þá sem vinna að heilsueflingu 
• Auka stuðning við óhefðbundnar íþróttagreinar 
• Sundstaðir borgarinnar verði heilsulindir í anda heilsuborgarverkefnisins 

 

Sundlaugar - Þjónusta 
Í febrúar 2002 var lögð fyrir ÍTR áfangaskýrsla “Stefnumörkun og þróunaráætlun í 
sundlaugum ÍTR”. Skýrslunni fylgir úttekt á þjónustu og aðstöðu sundstaðanna. 
Fyrirhugað er að fylgja þessari vinnu eftir og móta heildstæða stefnu í málefnum sund- og 
baðstaða ÍTR. Tilraun var gerð árið 2002 með sérstakan þjónustutíma sundstaða á 
stórhátíðum og mun það fyrirkomulag gilda árið 2003. 
 

Aðsókn að sundlaugum ÍTR 
1999 2000 2001 2002 2003 

1.659.909 1.751.686 1.842.000 1.840.000* 1.900.000* 
*Spá 
 
 

Gæða- og öryggismál 
ÍTR hefur staðfest fyrir sitt leyti nýjar reglur um öryggi í íþróttahúsum. Unnið er að 
skilgreiningu á verkferlum varðandi öryggismál í íþróttamannvirkjum ÍTR og gert ráð 
fyrir að þeir verði gefnir út í handbók vorið 2003. Starfsfólk nýtur reglubundinnar 
þjálfunar og fræðslu um öryggismál. Á nokkrum sundstöðum ÍTR hafa verið í gangi 
tilraunir með nýja tækni við að tryggja gæði baðvatns. Tilraunir þessar hafa skilað mjög 
góðum árangri og aukinni hagkvæmni í rekstri. 
 

Þjónusta við félög 
Þjónustumiðstöð ÍTR hefur umsjón með íþróttasvæðum í Reykjavík, skautasvæðum innan 
borgarmarka og púttvöllum fyrir eldri borgara. Þjónustumiðstöðin hefur víðtækt samstarf 
við íþróttafélögin í borginni. Einnig hefur Þjónustumiðstöðin umsjón með útleigu á 
leiksviði, stúku, markklukkum, tækjum og áhöldum. 
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Íþróttastarfsemi fyrir eldri borgara 
Sundleikfimi fer nú fram í öllum sundstöðum borgarinnar og er þú þjónusta vaxandi. 
Samstarf er við áhugahóp um íþróttir aldraðra um leikfimi fyrir eldri borgara. Púttvellir í 
umsjá ÍTR eru á 10 stöðum og nýtur sú starfsemi vinsælda. 
 

Samstarf við ÍBR og ýmis félög   
Unnið hefur verið að mörgum málum varðandi þær tillögur sem settar voru fram í 
samstarfsskýrslu ÍTR og ÍBR um skipulag íþróttastarfs á nýrri öld. Reglur um húsaleigu- 
og æfingastyrki hafa verið endurskoðaðar.  Unnið hefur verið að mannvirkjamálum og 
mörgum samstarfsverkefnum í hverfum, á milli félaga, ÍTR, ÍBR og annarra aðila. Í 
samstarfi ÍBR og ÍTR verður áfram unnið að framgangi þeirrar stefnumótunar sem sett var 
fram í skýrslunni. 
 

Keppnis- og æfingalaug í Laugardal. 
Framkvæmdir við 50 metra keppnislaug hófust vorið 2002 og áætlað er að rekstur 
laugarinnar hefjist í byrjun árs 2005. 
 

Sýningar- og íþróttahús   
Hlutafélag hefur verið stofnað til að kanna möguleika á byggingu og rekstri fjölnota 
íþrótta- og sýningarhúss í Laugardal í samvinnu við Samtök iðnaðarins. Fyrirhugaður er 
samrekstur Laugardalshallar og hins nýja mannvirkis, sem meðal annars yrði sniðið að 
þörfum frjálsíþróttafólks. Unnið hefur verið að hönnun mannvirkis og gerð áætlana um 
framkvæmdakostnað, fjármögnun og rekstur.  
 

Aðgöngukerfi 
ÍTR hefur unnið að uppsetningu rafræns miðakerfis fyrir sundlaugar. Markmið með 
uppsetningu rafræns aðgöngukerfis er að einfalda vinnuferla við afgreiðslu, auka 
sjálfvirkni og þá um leið framleiðni í rekstri sundstaða. Gerð hefur verður tilraun í 
tveimur laugum, Árbæjar- og Grafarvogslaug á árinu 2002. Í byrjun árs 2003 verður 
rafrænt aðgöngukerfi komið á í öllum laugum. Samhliða uppsetningu á rafrænu 
aðgöngukerfi mun uppbygging gjaldskrár verða tekin til endurskoðunar.  Á árinu 2002 
skipaði borgarstjóri samstarfshóp um innleiðingu smartkortatækni hjá Reykjavíkurborg og 
sitja tveir fulltrúar ÍTR í þeim hópi. 
 

Íþróttamannvirki skóla 
Gerður hefur verið samstarfssamningur milli ÍTR og Fræðslumiðstöðvar um afnot ÍTR af 
íþróttamannvirkjum skóla eftir að kennslu lýkur á daginn og um helgar. ÍBR annast 
úthlutun á tímum til viðkomandi íþróttafélaga og almennings. Fyrir liggja tillögur um 
nýtingu og rekstrarfyrirkomulag skólahúsnæðis sem nýtt er fyrir íþrótta- og 
tómstundastarf. Að þessu var unnið í samvinnu ÍTR, Fræðslumiðstöðvar, Fasteignastofu 
og fjármáladeildar Ráðhúss. 
 

Þjónustusamningar 
Þjónustusamningar við þrjú íþróttafélög, Víking, Fylki og Fram, voru gerðir á árinu 2001 
og gilda þeir að hluta til á árinu 2003.  Með samningunum er félögunum gert kleift að 
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ráða til sín starfsmenn til að vinna að íþrótta, fræðslu og ýmsum samstarfsmálum í 
viðkomandi hverfi.  Náið samstarf er við ÍBR, ÍTR og viðkomandi starfsmenn ÍTR í 
hverju hverfi. Einnig er, með öðrum hætti þó, unnið að slíkum samstarfsverkefnum í 
samvinnu við ÍR og Leikni í Breiðholti og Fjölni og Miðgarð í Grafarvogi. Starfsmenn 
sem vinna að þessum málum nýtast þannig ýmsum aðilum sem vinna að íþrótta og 
tómstundamálum í viðkomandi hverfi en ekki íþróttafélögunum eingöngu. Óskir hafa 
komið fram um fleiri slíka starfsmenn í hverfum borgarinnar og er það mál til sérstakrar 
umfjöllunar hjá ÍTR. 
 

Knattspyrnuhús - íþróttamiðstöð 
Knattspyrnuhús við Víkurveg í Grafarvogi var tekin í notkun vorið 2002 en síðari áfangi 
byggingarinnar verður tekinn í notkun á árinu 2003. Framkvæmdin er einkaframkvæmd 
en ÍTR tryggir íþróttafélögum ákveðna tíma í knattspyrnuhúsi og á skautasvelli gegn 
ákveðinni greiðslu árlega. ÍBR mun annast úthlutun á tímum. Samið hefur verið um aukin 
afnot íþróttafélaga, ÍTR og skóla af öðru rými sem verður í miðstöðinni. 
Þá verða á árinu teknir í notkun nýir knattspyrnuvellir við Víkurveg. 
 

Battavellir 
Samkvæmt áætlun um uppbyggingu battavalla í hverfum borgarinnar var fyrsti völlurinn 
tekinn í notkun vorið 2002. Gert er ráð fyrir að nýir vellir verði teknir í notkun í hverfum 
borgarinnar á næstu árum. 
 

Vetraríþróttir og útivist 

Skíðasvæðin 
Fyrir liggur áætlun um framkvæmdir og endurbætur á skíðasvæðunum í Skálafelli og 
Bláfjöllum sem mun gjörbreyta aðstæðum til skíðaiðkunar og þjónustu. Unnið er að gerð 
samnings milli  Bláfjallanefndar og sveitarfélaganna sem skipa nefndina um rekstur og 
framkvæmdir næstu 5 ár á þessum skíðasvæðum. Megináhersla er lögð á að öryggismál 
standist ítrustu kröfur. Opnaður verður nýr upplýsingavefur sem gjörbyltir aðgengi 
notenda að upplýsingum um starfsemina. Aðgöngustýringar vegna tilraunar með rafrænt 
afgreiðslukerfi verða settar upp á svæðunum. 
 

Nauthólsvíkursvæði 
Hafist verður handa við uppbyggingu á nýrri aðstöðu við Nauthólsvík fyrir þá aðila sem 
þar halda úti siglingastarfsemi og annarri tengdri starfsemi.  Farið hefur fram 
þarfagreining og stefnt að byggingu fyrsta áfanga.  Starfshópur á vegum ÍTR vinnur að 
könnun á möguleikum til frekari á nýtingar Nauthólsvíkursvæðisins, m.a. með tilliti til 
uppbyggingar aðstöðu fyrir aðra útivist og jaðaríþróttir.    
Lokið verður við frágang við þjónustuhúsi Ylstrandarinnar á árinu. Áfram verður haldið 
að bæta þjónustu við notendur með uppsetningu fleiri lausra leiktækja á ströndini.  Stefnt 
er að því að heimsóknir á ströndina verði yfir 70.000 á árinu. 
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Starfsáætlun skíðasvæða 2003 
 
Meginmarkmið 
Starfsáætlun skíðasvæða byggir á stefnumótun Bláfjallanefndar frá árinu 2000. 
Framtíðarsýn nefndarinnar er að fjöllin verði eftirsótt og öruggt útivistarsvæði.  Rekstur 
svæðanna verði markaðssækinn og miði að fjölbreyttari þjónustu við notendur, jafnframt 
því að vera skilvirkur og hagkvæmur.  Uppbygging mannvirkja og annarrar aðstöðu leiði 
til aukinnar ástundunar.  Rekstur svæðanna verði sameinaður undir stjórn 
Bláfjallanefndar. 
 
Staðan 
Rekstur skíðasvæðanna var afar erfiður síðastliðið ár.  Enn og aftur fór veðrið illa með 
starfsemina.  Stefnumótun Bláfjallanefndar er skýr og þau markmið sem þar koma fram 
eru einföld.  Vel gengur að framkvæma marga hluti sem þar koma fram en miður með 
aðra.  Vel gengur að framfylgja þeim markmiðum sem snúa að því að gera svæðin 
markaðssækin og fjölbreyttari þjónustu við notendur.  Verr gengur að uppfylla markmiðin 
varðandi fjölgun gesta.  Það er bjargföst trú stjórnenda að sú vinna sem átt hefur sér stað 
við að bæta þjónustuna og efla öryggismál muni skila betri aðsókn þegar gefur til 
skíðaiðkunnar.  Erfitt var að framfylgja ýmsum árangursmælikvörðum síðasta starfsárs.  
Því er um vissa endurtekningu að ræða í framsetningu starfsáætlunarinnar. 
 
Hvað hefur verið gert? 
Hér að neðan eru helstu atriði sem unnið hefur verið að. Mörgum verkefnum er lokið og 
unnið er að öðrum: 

• Lokið er utanaðkomandi úttekt sérfræðinga  á svæðunum hvað varðar öryggismál 
og uppbyggingu svæðanna. 

• Komið hefur verið á formlegu samstarfi  við skíðafélög og notendur. 
• Þjónusta við barnafólk hefur verið aukin. Meðal annars var boðið upp á 

barnagæslu í Bláfjöllum með góðum árangri.  Keypt hafa verið inn leiktæki, 
starfsmönnum við barnalyftur fjölgað og fleira. 

• Verið er að vinna að gerð þjónustuhandbókar með vinnuferlum fyrir starfsmenn 
svæðanna. 

• Þjónustukannanir eru gerðar í samráði við starfsfólk. 
• Breytingar gerðar á Bláfjallaskála sem miða að bættri og skilvirkari þjónustu. 
• Bláfjallanefnd hefur tekið við rekstri veitingasölu og skíðaleigu í Bláfjöllum. 
• Unnið er að því að opna heimasíðu skíðasvæðanna fyrir skíðavertíðina 2003. 
• Gert var nýtt merki fyrir skíðasvæðin sameiginlega. 
• Fram haldið samstarfi við markaðsnefnd  SKÍ  vegna kynningarmála. 
• Fyrstu skref stigin til þess að skapa starfsumhverfi fyrir heilsársráðningar. 
• Merkingar bættar á göngusvæði í Bláfjöllum og bæklingur gefinn út.  
• Undirbúningur hafinn að sameiningu Bláfjalla- og Skálafellssvæðis. 
• Hafist var handa við brekkulögun og uppsetningu snjógirðinga. 
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Helstu magntölur fyrir 2002 
46 opnunardagar voru síðastliðinn vetur á Hengilsvæði sem gáfu um 2,6 milljónir í tekjur.  
Í Bláfjöllum var opið í 26 daga sem gáfu 12 milljónir í tekjur. Í Skálafelli var  opið í 32 
daga og skilaði það um 7 milljónum í tekjur.  Heildarsala árskorta var 631 kort.   
Samkvæmt útkomuspá er gert ráð fyrir að í heild fari svæðin fram úr áætlun sem nemur 
10 milljónum króna. Því þarf að mæta í áætlunum fyrir næsta ár.   
 
Næsta starfsár  
Samþykkt hefur verið í Bláfjallanefnd að stytta auglýstan opnunartíma.  Með þessu er 
hægt að lækka fastan kostnað og auka sveigjanleika í þjónustu sem miðuð verður við ytri 
aðstæður, veður og fleira. Stefnt er að því að hefja framkvæmdir á skíðasvæðunum í 
Skálafelli og Bláfjöllum samkvæmt tillögum þar um.  Fyrir liggja drög að 
þjónustusamningi við sveitarfélögin með aðild að Bláfjallanefnd um rekstur og 
framkvæmdir á skíðasvæðunum til næstu 5 ára. Til að byrja með verður megináherslan 
lögð á að koma öryggismálum í það horf að standist ítrustu kröfur.  Einnig verður ráðist í 
brekkulögun og uppsetningu snjósöfnunargirðinga.  Er þetta gert til að renna stoðum undir 
það að hægt sé að opna fyrr en hægt hefur verið undanfarin ár.  Opnaður verður nýr 
upplýsingavefur sem gjörbyltir aðgengi notenda að upplýsingum um skíðasvæðin en 
vefurinn verður beintengdur hverju svæði. Þá verða fyrstu skref tekin í að rafvæða 
aðgöngukerfi svæðanna.  Stefnt er að því að setja upp aðgöngustýringar við stólalyftur á 
árinu. Fyrirhugað er að stórauka samstarf milli svæða í starfsmannamálum.  Meðal annars 
verða ekki fastráðnir eins margir starfsmenn og verið hefur.  Starfsmenn verða ráðnir 
sameiginlega á svæðin og aukafólk fengið inn um helgar og aðra frídaga 

 
Markmið      Mæling   Viðmið            Aðgerð 

Þjónusta a)Bætt þjónusta við 
notendur 
-sveigjanlegur opnunartími 
-aðstaða fyrir skíðagöngu 
-viðhorf til starfsmanna 
b)Bætt aðstaða fatlaðra 
c)Bættar almennings-
samgöngur 

a)Þjónustukönnun 
b)Könnun meðal 
forráðamanna í 
félaga fatlaðra 
c)Fjöldi í 
hópferðabílum 

a)Ánægja 
notenda aukist 
um 10% frá 
fyrri könnun 
b)Ný könnun 
c)Ný könnun 

a)Könnun framkv. í 
feb. og apríl 
b)Framkv. í lok 
skíðavertíðar 
c)Upplýsingar frá 
rútufyrirtækjum/ 
Talning á staðnum 

Fjármál a)Fjárhagsáætlun standist 
 

a)Þriggja mán.aða 
uppgjör/Árs-
uppgjör 
 

a)Fjárhags-
rammi standist 

a)Fundir um fjármál 
mánnaðarlega með 
forstöðumönnum 

Vinnuferlar a)Öryggisferli vegna slysa 
verði kynnt 
b)Ljúka gerð öryggisferla 
vegna umhverfismála  
c) Skýra vinnuferla vegna 
opnunar/lokunar svæðanna 
 

a)Hanna aug-
lýsingar og halda 
kynningarfundi 
b)Unnin 
greinargerð 
c)Gefin verði út 
viðmið/handbók 
fyrir svæðin  

a)þekking á 
ferlinu mæld í 
þjónustukönnun 
b)Lagt fyrir 
Heilbrigðiseftirlit 
í feb. 
c)Starfsmenn 
sæki námskeið 
um ferli og 
viðmið 

a)Fundir í okt. með 
foreldrafélögum, 
veggmyndir hengdar 
upp í jan., þjónustu-
kannanir 
b)Upplýsingaöflun og 
skýrsluskrif í nóv-jan 
c)Uppsetning ferla í 
nóv-des 2002, nám-
skeið í jan 2003. 

Starfsmenn a)Aukið samstarf svæð-
anna vegna starfsmanna-
mála 
b)Starfsmannaánægja  
 

a)Heilsársstarfsm. 
verði 10 alls 
b)Starfsmanna-
könnun/Ánægju-
vog 

a)Starfsmannaskrá 
b)Ný mæling/ 
Starfsmannasamtöl 

a)Samningar við 
starfsmenn 
b)Könnun í feb., 
Starfsmenn samtals í 
nóv. og apríl 
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Skíðasvæðið í Bláfjöllum 2003 
 
Töluverðar breytingar verða á okkar rekstri í Bláfjöllum á næsta vetri og liggja þar 
nokkrar ástæður að baki. Fyrst ber að nefna að í fyrsta skipti verðum við með allan rekstur 
á okkar vegum þar sem við keyptum skíðaleiguna og munum einnig sjá um rekstur á 
veitinga og matsölu sem og miðasölu. Landmótun  hefur verið allnokkur í sumar en þar 
ber helst að nefna að nokkrar klappir voru brotnar og sléttaðar út í Byrjendalyftu við 
Bláfjallaskála. Auk þess voru sléttaðar brekkur við Ármannslyftur, á toppi Suðurgilslyftu 
og í Norðurleið við stólalyftu í Kóngsgili. Snjógirðingar verða settar upp á nokkrum 
stöðum svo við teljum okkur geta opnað í fyrstu snjóum, hvenær svo sem hvítagullið sýnir 
sig.     
 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Árangursmæling Starfsáætlun Tímamörk 

Fjölga opnunar-
dögum og bæta 
þjónustu við 
félög og 
almenning 

Fá fleiri jákvæðar 
athugasemdir en 
neikvæðar 

Þjónustukannanir 
og virkt samband 
við formenn og 
þjálfara. 

Setja upp snjógirðingar og 
land mótað svo hægt verði 
að hafa opið á töluvert 
þynnri snjóþekju. Halda 
fundi með þjálfurum  og 
formönnum,samband við 
notendahóp 
 

Landmótun haust 
2002.Girðingar sept 
2002-jan 2003 

Fækka slysum 
og óhöppum í 
fjallinu 

Bæta merkingar og 
afmarka skíðaleiðir 
betur en gert hefur 
verið, fjarlægja allt 
laust grjót úr skíða-
leiðum, viðhalda 
höggvörnum á 
staurum 
 

Bera saman 
slysaskýrslur 
liðinna ára miðað 
við gestafjölda. 
Þjónustukannanir, 
afstaða vinnu-
eftirlits 

Keyptar verði góðar 
stangir til að afmarka 
skíðaleiðir. Höggvörnum 
fjölgað á staurum.Sett 
verði mörk(aldurs, hæðar, 
hæfni) á þá sem hyggjast 
fara í stólalyftur.Bjóða upp 
á námskeið, 

Stangir keyptar í jan  
2003. Höggvarnir jan 
2003. Viðmiðunar-
mörk ákveðin fyrir 
mars 2003 

Auka tekjur af 
starfseminni og 
standast fjárhags  
áætlanir betur en 
í ár. 

Hvetja til notkunnar 
á leiguskíðum og 
öðrum leigubúnaði, 
fjölbreyttara vöruval 
í kaffiteríu. Boðið 
verði upp á pakka-
afslátt af skíðum 
veitingum og 
aðgöngumiðum. 
Hvetja til skíða og 
brettaiðkunar 
 

Samanburður 
tekna við fyrra ár.  
Ársfjórðungs-
uppgjör. 
Rammaáætlun 
haldi.  Ársuppgjör

Finna hæft starfsfólk í 
hvert starf, halda vel utan 
um allan rekstur á 
svæðinu. Fá beintengingu 
við agresso 

Fyrir 15 jan 2003 

Bæta upplýsing-
ar um veður,færð 
og almennar 
upplýsingar um 
skíðasvæðið 

Hægt verði að breyta 
og uppfæra upp-
lýsingar hvenær sem 
er 

Að kvartanir um 
gamlar og eða 
rangar upplýsing-
ar á símsvara og 
netinu heyri 
sögunni til. 

Fá ADSL tengingu svo 
hægt sé að uppfæra 
heimasíðu alltaf. Staðla 
upplýsingar sem  lesnar 
verða á símsvarann. 
Yfirfara með Vox 
símsvaramálin fyrir 
veturinn. 

Okt-des 2002 
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Stefna ÍTR í málefnum fólks af ólíkum uppruna 
 

Endurskoðuð miðað við forsendur starfsáætlunar 2002 
 
Inngangur 
Stefna ÍTR í málefnum fólks af ólíkum uppruna er sett fram með hliðsjón af 
aðgerðaáætlun Samstarfsnefndar Reykjavíkurborgar um málefni innflytjenda og þeirri 
stefnumótun sem átt hefur sér stað á vettvangi ÍTR um málefni barna og unglinga í 
borginni. Fyrstu drög að stefnunni voru lögð fyrir Íþrótta- og tómstundaráð 8. september 
2000. Áhersla hefur verið lögð á að kynna málið vel og leita athugasemda meðal 
forstöðumanna og starfsmanna ÍTR. Starfstaðirnir gátu við gerð sinnar starfsáætlunar, 
unnið út frá þessum hugmyndum og sett af stað verkefni í anda stefnu borgarinnar í 
málefnum innflytjenda. Við framsetningu stefnunnar er leitast við að skýra með hvaða 
hætti ÍTR bregst við þeim markmiðum sem Samstarfsnefnd um málefni innflytjenda setti 
fram og þeim fundinn farvegur. Horft er til hlutverks ÍTR sem þjónustustofnunar í 
frítímanum og mögulegs samstarfs við þá aðila aðra sem tengjast innflytjendum og fólki 
af erlendum uppruna. Hlutverk Alþjóðahússins verður afar mikilvægt við þróun samstarfs 
og samþættingu þjónustu í hverfum borgarinnar. Í stefnunni er horfið frá því að tala um 
nýbúa en þess í stað talað um innflytjendur sem safnheiti eða útlendinga og fólk af 
erlendum uppruna eftir því sem við á. 
 
Leiðarljós 
Að reykvískt samfélag okkar fái notið fjölbreytni í mannlífi og menningu þar sem 
þekking, víðsýni, jafnrétti og gagnkvæm virðing einkenni samskipti fólks af ólíkum 
uppruna. 
 
Ákveðið er að innan ÍTR verði starfrækt teymi sem sér til þess að stefnu ÍTR í málefnum 
fólks af ólíkum uppruna verði framfylgt. Einnig mun þetta sama teymi endurskoða 
stefnuna reglubundið í tengslum við starfsáætlanavinnu stofnana ÍTR. 
Aðstoðarframkvæmdarstjóri ÍTR er sá aðili innan stofnunarinnar sem ber ábyrgð á 
viðkomandi málaflokki. 
 
Markmið 
I. Að draga úr fordómum gagnvart útlendingum. 
Auka þarf þekkingu allra borgarbúa á fjölmenningarlegu samfélagi og vinna markvisst 
gegn fordómum innan stofnana borgarinnar með aðferðum sem stuðla að gagnkvæmri 
aðlögun. Leggja þarf sérstaka áherslu á fyrirbyggjandi starf, fræðslu um fordóma og 
fjölmenningarlega kennslu innan uppeldisstofnana í þessu sambandi.  

 
ÍTR stefnir að því að allir starfsmenn stofnunarinnar fái fræðslu um fordóma og 
mikilvægi þess að vinna gegn þeim í íslensku samfélagi sem nú þegar er orðið 
fjölmenningarlegt. 

 
Verkefni: 
1. Fræðsla um fordóma á öll nýliðanámskeið innan æskulýðsgeirans, íþróttageirans og 

sumarstarfsins. 
2. Víðtækari fræðsla um málefni innflytjenda og fólks af ólíkum uppruna fyrir 

stjórnendur ÍTR til að þeir geti verið leiðandi í stefnumótandi vinnu fyrir sína 
starfstaði. 
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3. Víðtæk fræðsla um fordóma og fyrirbyggjandi starf fyrir ákveðinn hóp starfsmanna 
æskulýðsgeirans sem hefur það verkefni að miðla áfram til unglinga. 

4. Hver starfstaður geri áætlun um hvernig koma má í veg fyrir fordóma gagnvart 
innflytjendum og hvernig skuli brugðist við ef slíkt kemur upp á viðkomandi starfstað. 

 
Framkvæmd: 
Fræðsla um fordóma verði á öllum nýliðanámskeiðum sem eru á áætlun 2003. Víðtæk 
fræðsla um fordóma og fyrirbyggjandi starf innan æskulýðsgeirans er á áætlun fyrir 2003. 
Áætlun um hvernig koma má í veg fyrir fordóma gagnvart innflytjendum og hvernig skuli 
brugðist við ef slíkt kemur upp innan starfstaða ÍTR verður unnin 2003. 
 
II. Að stofnanir tryggi að útlendingar geti nýtt sér þjónustu þeirra til fulls.  
Stofnanir borgarinnar skulu taka mið af þörfum útlendinga sem og annarra og taka 
sérstakt tillit til sérþarfa þeirra með því m.a að nota túlka. Alþjóðahús mun styðja 
stofnanir borgarinnar og þróa aðferðir sem stuðla að gagnkvæmri aðlögun aðfluttra og 
þeirra sem fyrir eru. 
 
ÍTR stefnir að því að koma upplýsingum um þjónustu og starf stofnunarinnar til 
innflytjenda. 

 
Verkefni:  
1. Útbúið verði kynningarefni um starf ÍTR á nokkrum tungumálum, m.a. á heimasíðu 

ÍTR. 
2. Fræða starfsmenn ÍTR um túlkaþjónustu og mikilvægi þess að túlkar séu notaðir í 

starfi þegar við á. 
3. Starfstaðir ÍTR kortleggi sín hverfi, komi upplýsingum um þjónustu sína og starfsemi 

til innflytjenda og hvetji þá sérstaklega til að taka þátt í starfinu. 
4. Hrinda af stað sérverkefnum til þess að ná betur til fólks af ólíkum uppruna. 
 
Framkvæmd:  
Kynningarefni um starf ÍTR á erlendum tungumálum skal aukið 2003. Kortlagning í 
hverfum m.t.t. innflytjenda stendur nú yfir. Nánari útfærsla á sérverkefnum til þess að ná 
betur til innflytjenda verður framkvæmd 2003. 
 
III. Að börn af erlendum uppruna geti nýtt sér íslenskt skólakerfi til jafns við önnur 
börn. 
Lögð verði áhersla á kennsluhætti sem henta börnum af erlendum uppruna. Komið verði 
til móts við þarfir þeirra, m.a. með kennslu í og á móðurmáli þeirra og kennslu í íslensku 
sem öðru tungumáli.        
 
Verkefni:   
ÍTR skipuleggur aukið félagsstarf innan þeirra skóla þar sem eru móttökudeildir fyrir 
innflytjendur.  Þetta verði framkvæmt í samstarfi við viðkomandi skóla og 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur.       
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IV. Að öllum útlendingum sé gefinn kostur á íslenskunámi við hæfi og þeir hvattir 
til að læra íslensku. 
Útlendingum sem vilja læra íslensku skulu sköpuð tækifæri til þess. Hvorki vinnuálag, 
aðstöðu- né efnaleysi, einangrun né skortur á hæfilegum námsleiðum komi í veg fyrir að 
þeir geti nýtt þessi tækifæri. 

 
ÍTR tryggi að allir innflytjendur sem vinna hjá stofnuninni fái tækifæri til að fara á 
íslenskunámskeið, hvetji þá til þátttöku og greiði götu þeirra. 

 
Verkefni: 
Leitað verður eftir samstarfi við aðrar stofnanir borgarinnar um framkvæmd námskeiða. 
Fræða stjórnendur og starfsmenn ÍTR um möguleika útlendinga til íslenskunáms og 
annarrar menntunar. 

 
Framkvæmd:  
Vísað til fræðsluáætlunar ÍTR 2003. 

 
V. Að þekking og menntun útlendinga nýtist bæði þeim og öðrum borgarbúum. 
Gengið skal út frá því að útlendingar séu samtímis gefendur og þiggjendur í íslensku 
samfélagi. Leitast skal við að þeir fái störf við hæfi, festist ekki í láglaunastörfum og fái 
sömu tækifæri og aðrir til að miðla samfélaginu af hæfileikum sínum, reynslu og 
menntun. 

 
ÍTR stefnir að því að nýta þá krafta, þekkingu og menntun sem innflytjendur búa 
yfir og fjölga þeim í starfsmannahópi ÍTR. 

 
Verkefni: 
Þær stofnanir sem staðsettar eru í hverfum þar sem fjöldi innflytjenda er mikill reyni 
sérstaklega að fjölga innflytjendum í starfsmannahópum sínum þar sem slíkt gæti 
auðveldað þeim að framfylgja áætlunum um bætta þjónustu til fólks af ólíkum uppruna.  

 
Framkvæmd: 
Vísað er til starfsmannastefnu ÍTR og forstöðumanna starfstaða ÍTR. 

 
VI. Að Reykvíkingar nýti sér menningarlega fjölbreytni samfélagsins. 
Markvisst skal keppt að náinni samvinnu borgarbúa af ólíkum uppruna, svo að þeim gefist 
tækifæri til að læra hverjir af öðrum og til að koma í veg fyrir félagslega einangrun. Unnið 
skal gegn því að útlendingar einangrist hvað varðar búsetu og atvinnu. 

 
ÍTR stefnir að því að gera menningarlega fjölbreytni sýnilega í hverfum 
borgarinnar. 
 
Verkefni: 
1. Setja af stað menningarhópa í félagsmiðstöðvum.  
2. Halda kynningarkvöld í opnu húsi í félagsmiðstöðvunum o.fl. 
3. Halda menningarvikur á fleiri starfsstöðum ÍTR s.s. sundlaugunum sem í raun er 

kjörinn vettvangur til slíks. 
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Framkvæmd: 
Vísað er til gerðar starfsáætlunar starfsstaða ÍTR. 

 
VII. Að  borgaryfirvöld hafi aðgang að áreiðanlegum upplýsingum um hagi útlendinga. 
Meðal annars þarf að gera reglubundnar kannanir á högum útlendinga til þess að tryggja 
sanngjarnar og skynsamlegar ákvarðanir í borgarmálum.     

 
ÍTR stefnir að því að hafa á hverjum tíma nýlegar og aðgengilegar upplýsingar um 
hvort stofnanir ÍTR nái til innflytjenda og hvort þjónustan komi til móts við þarfir 
þeirra. 

 
Verkefni: 
Gerð verði könnun á því hversu mikið innflytjendur notfæra sér þjónustu ÍTR. 

 
Framkvæmd:  
Upplýsingar um innflytjendur verði keyrðar sérstaklega út út könnunum sem ÍTR  á aðild 
að. 

 
VIII. Að útlendingar þekki rétt sinn og skyldur. 
Tryggja þarf að útlendingar fái fræðslu um skrifaðar og óskrifaðar reglur samfélagsins. 
Þeir þurfa að þekkja rétt sinn, svo ekki sé á þeim brotið og þeir fái notið þess sem 
samfélagið hefur að bjóða. 
 
ÍTR stefnir að því að fræða innflytjendur um skráðar og óskráðar reglur varðandi 
notkun á þeirri þjónustu sem stofnanir ÍTR veita og einnig fræða þá erlendu 
starfsmenn sem vinna hjá ÍTR um réttindi þeirra og skyldur. 

 
Verkefni: 
Forstöðumenn verði ábyrgir fyrir því að upplýsa erlenda starfsmenn sérstaklega um 
réttindi og skyldur. 

 
Framkvæmd:  
Gerð verði úttekt á möguleikum starfstaða ÍTR til að mæta ólíkum þörfum útlendinga sem 
sækja í þjónustu stofnunarinnar. Aðgerðaáætlun liggi fyrir 2003. 

 
IX. Að brugðist sé við ef brotið er á fólki vegna uppruna þeirra. 
Mikilvægt er að lög og reglur varðandi brot gagnvart útlendingum og réttindum þeirra séu 
skýr og afdráttarlaus. Sé á þeim brotið skulu viðeigandi úrræði vera tiltæk. 

 
ÍTR stefnir að því bregðast strax við ef brotið er á innflytjendum í tengslum við 
þjónustu stofnunarinnar. 
 
Verkefni: 
1. Gerð verði áætlun um hvernig brugðist verði við á starfsstöðum ÍTR ef slík mál koma 

upp gagnvart notendum þjónustunnar. 
2. Stjórnendur ÍTR geri áætlun um viðbrögð við alvarlegum samstarfs- og  

samskiptavandamálum í starfsmannahópum sem tengjast innflytjendum, t.d. vegna 
andúðar og/eða vegna fordóma í garð útlendings á starfstað. 
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Framkvæmd: 
Komið verði á samráðsteymi um málefni innflytjenda milli ÍTR, Félagsþjónustunnar, 
FMR og LR. Teymið móti tillögur um viðbrögð á starfstöðum ef upp koma vandamál 
gagnvart innflytjendum og skipuleggi forvarnir. Áhersla verði lögð á samstarf við 
Alþjóðahúsið og að virkja samráðshópa í hverfum.  

 
X. Önnur verkefni 
 
Þróunarsjóður - Styrkir vegna starfs til stuðnings innflytjendum í hverfum 
borgarinnar. 
Markmiðið er að styðja við og efla félagsstarf innflytjenda á aldrinum 10 - 18 ára í 
Reykjavík. 
Styrkir eru tvíþættir: 
1. Styrkir veittir til hvers borgarhluta. 
2. Styrkir til að styðja við félagsstarf nemenda í móttökuskólum fyrir innflytjendur. 
Umsóknir skulu vera skriflegar þar sem viðkomandi verkefni er lýst auk fjárhagsáætlunar. 
Að loknu verkefni skal greinargerð skilað þar sem fram kemur mat á verkefninu.  Þessi 
verkefni skulu unnin af eða í samvinnu við starfsstaði ÍTR. 
Umsóknir sendist til Soffíu Pálsdóttur, soffiap@itr.is 

 
Ljónið og vindurinn   
Hópastarf í Breiðholtshverfi sem beinist að fordómum meðal ungs fólks gegn 
innflytjendum. Áhugi er fyrir að taka samskonar verkefni upp í fleiri hverfum. 
 
Brú milli menningarheima 
Samstarfsverkefni Hins Hússins/ÍTR, Félagsþjónustunnar og Miðstöðvar nýbúa. Skýrsla 
um verkefnið ásamt starfsáætlun liggur fyrir og mun því verða fram haldið. Í stað fulltrúa 
frá Miðstöð nýbúa kemur fulltrúi frá Alþjóðahúsi. 
 
Vettvangsstarf 
Starfsmenn ÍTR vinna að upplýsingaöflun um hagi ungra innflytjenda í hverfum 
borgarinnar. Sérstök áhersla er lögð á Hlemm og miðbæjarsvæðið.  
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Skorkort ÍTR árið 2003   

Leiðarljós  
• Vera leiðandi á sviði íþrótta- og tómstundamála 
• Skapa jákvæða umgjörð fyrir borgarbúa til frístunda  

 

Skorkort – samhæft árangursmat 
Frá árinu 2001 hefur starfsáætlun ÍTR fylgt samhæft árangursmat með mikilvægustu 
árangursmælikvörðum áætlunarinnar, svokallað skorkort. Árangursmælingar af þessum 
toga byggjast á reglulegri söfnun upplýsinga um árangur af starfsemi og áhrifum hennar á 
viðkomandi samfélag.  Árangursmælingar verða sívirkt ferli sem mælir árangur á 
markvissan hátt, til dæmis hvernig framlag sem veitt hefur verið er nýtt til að ná fram 
settum markmiðum. Árangursmælingar í starfsáætlun Reykjavíkurborgar í heild munu nú 
verða settar fram með þessum hætti í skorkorti sem unnið er á rafrænan hátt og 
utanumhald gert skilvirkara. Skorkort ÍTR verður hluti af þessari heild en bætir jafnframt 
við mælikvörðum sem eru sértækir fyrir stofnunina. Unnið verður að framsetningu 
skorkorts fyrir samstarf í borgarhlutum og einstaka starfsstaði sem verði hluti af 
samhæfðum árangursmælingum á vegum ÍTR. 
 
 
  
  

 
Raun 
2001 

Áætlun 
2002 

Mark-
mið 2003 

Þjónusta Veita góða þjónustu með skilvirkum hætti 
Hlutfall borgarbúa sem eru ánægðir með gæði þjón-
ustu ÍTR - ÍTR verði áfram í forystu borgarstofnana 
Hlutfall borgarbúa sem telja að komið sé á móts við 
þarfir þeirra á starfsvettvangi frítímans 
Hlutfall foreldra sem eru ánægðir með þjónustu ÍTR 
fyrir börn 
Hlutfall ánægðra gesta á sundstöðum 
Hlutfall viðskiptavina sem eru ánægðir með viðmót 
starfsmanna 
 

 
76% 

 
 
 

96% 
 

88% 
74% 

 
 
 
 
 

90% 

 
85% 

 
70% 

 
90% 

 
90% 
80% 

Fjármál Nýting og stýring fjármuna 
Frávik frá fjárhagsáætlun verði minna en 1%. 
99% reikninga verði greiddir á gjalddaga. 
 
Þjónustukostnaður 
Hlutur Reykjavíkurborgar í rekstrarútgjöldum 
sundlauga verði minni en 30% af heildarútgjöldum 
 

 
0,47% 
 
 
 
35,6% 

 
<1% 
99% 
 
 
33% 

 
<1% 
99% 
 
 
30% 

Vinnuferlar Skilvirk notkun upplýsingatækni 
Handfærðum færslum í bókhaldi fækki (2002 áætlaðar 
75.000) 
 
Upplýsingaflæði 
Hlutfall starfsmanna sem telur að upplýsingar komist 
vel til skila innan ÍTR 
 
 

 
 
 
 
 
31% 

 
 
 
 
 
60% 

 
5% 
 
 
 
65% 
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Gagnvirk samskipti 
Hlutfall starfsmanna sem notar tölvupóstfang sitt hjá 
ÍTR 
 
Gæðaþróun 
Hlutfall starfsstaða sem hafa sett sér vinnuferla um 
skilgreind gæða- og öryggismarkmið 
 

 
70% 
 
 
 
75% 
 

Starfsmenn Virðing fyrir fólki 
Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir með starf sitt 
Hlutfall þeirra sem telur sig geta haft áhrif á sitt 
starfssvið 
 
Samvinna og sveigjanleiki 
Hlutfall starfsmanna sem telur samstarf og samskipti 
vera góð á sínum vinnustað 
Hlutfall starfsmanna sem stundar heilsueflingu 
Hlutfall starfsmanna sem telur auðvelt að samræma 
fjölskyldulíf / einkalíf almennt við starf sitt og 
vinnutíma 
 
Jafnræði og jafnrétti 
Hlutfall karla / kvenna í stjórnunarstöðum 
 
Hlutfall starfsmanna sem telur að kk og kvk eigi jafna 
möguleika á starfsframa 
Hlutfall starfsmanna sem telur að vinnustaður þeirra 
greiði sömu laun fyrir sambærileg störf 
 
Þekking og frumkvæði 
Hlutfall starfsmanna sem sækir símenntun 
Hlutfall starfsmanna sem telja að vel sé tekið í 
hugmyndir þeirra 
Hlutfall starfsmanna sem fer árlega í 
starfsmannasamtal 
 

 
83% 
87% 
 
 
 
75% 
 
66% 
79% 
 
 
 
 
37%kk 
29%kvk 
85% 
 
 
 
 
 
75% 
50% 
 
44% 
 
 

 
84% 
90% 
 
 
 
75% 
 
66% 
80% 
 
 
 
 
35%kk 
31%kvk 
87% 
 
85% 
 
 
 
90% 
70% 
 
90% 
 

 
85% 
90% 
 
 
 
80% 
 
70% 
85% 
 
 
 
 
33%kk 
33%kvk 
90% 
 
88% 
 
 
 
100% 
75% 
 
100% 
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Fjárhagsáætlun ÍTR 
Forsendur starfs- og fjárhagsáætlunar 2003 
Við gerð fjárhagsáætlunar var stuðst við forsendur fjármáladeildar Reykjavíkurborgar, 
Hagstofu Íslands og starfsáætlunar ÍTR. 
 
Helstu forsendur fjárhagsáætlunar: 

 Hækkun neysluverðlagsvísitölu 2,2 % 
 Hækkun byggingavísitölu  5,3 % 
 Hækkun almenns kostnaðar 2,5 % 
 Hækkun launakostnaðar  3,0 % 
 Hækkun tekna   3,0 % 
 Gjaldskrá taki breytingum í samræmi við þróun verðlags 
 Greiðslur frá félagsþjónustunni vegna sunds aldraðra og öryrkja hækki 

 

Helstu breytingar: 
Fjárhagsáætlun ÍTR er nú skipt í fjóra borgarhluta, skrifstofu ÍTR, skíðasvæði, 
miðlæga starfsemi og styrki 
Fjárveitingum til margra starfsþátta sem áður voru miðlægir var í fjárhagsáætlun 2002 
dreift í viðkomandi borgarhluta með tilliti til eðlis þjónustunnar og er sama fyrirkomulag í 
gildi. Starfsemi félagsmiðstöðva er skipt í vetrarstarfsemi,  sumarstarfsemi og tómstunda- 
og félagsstarf. 
Þjónusta við íþróttafélög vegna félagavalla hefur verið færð út í hverfin.  Sama á við um 
húsaleigu- og æfingastyrki íþróttafélaga í eigin mannvirkjum og í mannvirkjum 
borgarinnar. 
Undir hverjum borgarhluta er kostnaðarstaðurinn “Hverfastarf” og þar eru fjárveitingar 
vegna sameiginlegrar starfsemi innan hverfanna, svo sem þjónustusamningar við félög, 
íþrótta- og tómstundafulltrúa og fleira. 
Fjárveitingar vegna rekstur frístundaheimila er bundinn liður og kemur fjárveiting til ÍTR 
utan ramma fyrir árin 2003 og 2004. 
 
Borgarhluti 1 – Miðbær og Vesturbær 
Undir borgarhluta 1 telst eftirtalin starfsemi ÍTR: 

 Félagsmiðstöðin Frostaskjól og tengd starfsemi í hverfinu sumar og vetur 
 Vesturbæjarlaug og Sundhöll 
 Þjónusta við KR og Val og húsaleigu- og æfingastyrkir vegna þeirra og fleiri félaga 
 Tengsl við Vesturgarð 
 Hitt Húsið* 
 Þjónustumiðstöð* 
 Nauthólsvík – Ylströnd* 

 
Borgarhluti 2 - Austurbær 
Undir borgarhluta 2 telst eftirtalin starfsemi ÍTR: 

 Félagsmiðstöðvarnar Bústaðir, Tónabær og Þróttheimar og tengd starfsemi þeirra 
sumar og vetur undir liðunum Austurbær – sumar- og vetrarstarfsemi 

 Laugardalslaug 
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 Þjónusta við Ármann, Fram, Víking, TBR og Þrótt og húsaleigu- og æfingastyrkir 
vegna þeirra og fleiri félaga 

 Kostnaður vegna þjónustusamninga við Fram og Víking 
 Laugardalshöll* 
 Fjölskyldu- og húsdýragarður* 

 
Borgarhluti 3  - Breiðholt og Árbær 
Undir borgarhluta 3 telst eftirtalin starfsemi ÍTR: 

 Miðberg, félagsmiðstöðin Hólmasel og tengd starfsemi í hverfinu sumar og vetur 
undir liðunum Breiðholt – sumar- og vetrarstarfsemi 

 Félagsmiðstöðin Ársel og tengd starfsemi í hverfinu sumar og vetur 
 Breiðholtslaug, Íþróttahúsið við Austurberg og Íþróttamiðstöðin í Seljahverfi og 

gervigrasvöllur við Austurberg. Árbæjarlaug og skíðasvæði í Árbæ og Breiðholti 
 Þjónusta við Fylki, ÍR og Leikni og húsaleigu- og æfingastyrkir vegna þeirra og fleiri 

félaga 
 Kostnaður vegna íþrótta- og tómstundafulltrúa í Breiðholtshverfum 
 Kostnaður vegna þjónustusamnings við Fylki 
 Starfsemi í Grafarholti 

 
Borgarhluti 4 – Grafarvogur og Kjalarnes 
Undir borgarhluta 4 telst eftirtalin starfsemi ÍTR: 

 Gufunesbær og tengd starfsemi í hverfinu sumar og vetur 
 Grafarvogslaug, íþróttahús í Grafarvogi, skíðasvæði í Grafarvogi, íþróttamiðstöð á 

Kjalarnesi, Fólkvangur á Kjalarnesi 
 Þjónusta við Fjölni og húsaleigu- og æfingastyrkir vegna Fjölnis fleiri félaga 
 Tengsl við Miðgarð og samstarf við Egilshöll 

 
Bundnir liðir 
Kostnaðarstaðir I9300, I9310 og I9320 auk frístundaheimila eru bundnir liðir í 
fjárhagsáætlun ÍTR.  Kostnaðarstaður I9320 er brotinn upp og dreift í borgarhlutana í 
samræmi við samning ÍTR við ÍBR. 
 
Færsla á milli ára 
Á árinu 2003 er gert ráð fyrir að halli / afgangur á óbundnum liðum færist að fullu á milli 
ára í samræmi við leikreglur þar um. 
 
*Þessi starfsemi þjónar einnig öðrum borgarhlutum 
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Fjárhagsáætlun ÍTR

Kostn.-
staður Gjöld Tekjur Nettó áætlun Áætlun 2002

Ársreikningur 
2001

Yfirstjórn
Íþrótta- og tómstundaráð (nefnd) I1990 4.840.000 4.840.000 4.710.000 4.581.389
Skrifstofa ÍTR I2000 70.985.000 70.985.000 76.684.166 83.675.343
Kynningar- og markaðsmál I2010 13.107.000 1.030.000 12.077.000 19.000.000 21.586.357
Fræðsla starfsmanna I2020 19.741.000 19.741.000 19.130.000 16.573.285
Rannsóknir og kannanir I2030 6.486.000 6.486.000 6.300.000 6.388.204
Atvinnumál  I2050 16.564.038
Atvinnumál skólafólks I2051 11.632.000 11.632.000 13.185.651 12.713.527
Yfirstjórn samtals: 126.791.000 1.030.000 125.761.000 139.009.817 162.082.143

Borgarhluti 1
Frístundamiðstöðin Frostaskjól I3050 28.014.000 3.409.000 24.605.000 22.858.516 21.128.644
Frístundastarf - vetrarstarfsemi í Vesturbæ I3052 7.431.000 7.431.000 6.090.000
Frístundastarf - sumarstarfsemi í Vesturbæ I3053 5.032.000 1.133.000 3.899.000 3.790.000
Vesturbæjarlaug I5010 58.824.000 48.440.000 10.384.000 17.698.354 11.476.245
Sundhöll I5020 49.230.000 34.412.000 14.818.000 15.458.567 18.924.259
Þjónusta við félög I5401 4.457.000 4.457.000 5.960.000
Vesturgarður I6000 1.100.000
Hverfastarf I7501 307.000 307.000 3.310.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir I9320 92.100.000 92.100.000 77.000.000

245.395.000 87.394.000 158.001.000 153.265.437 51.529.148

Borgarhluti 2
Félagsmiðstöðin Tónabær I3000 22.706.779 29.052.434
Félagsmiðstöðin Bústaðir I3020 23.045.986 22.594.165
Félagsmiðstöðin Þróttheimar I3030 20.890.000 19.167.489
Frístundamiðstöðin Tónabær I3020 18.852.000 1.934.000 16.918.000
Frístundastarf - vetrarstarfsemi í Austurbæ I3022 58.140.000 3.648.000 54.492.000 14.370.000
Frístundastarf - sumarstarfsemi í Austurbæ I3023 18.089.000 4.090.000 13.999.000 3.408.474
Laugardalslaug I5000 134.854.000 103.175.000 31.679.000 31.702.006 35.194.744
Þjónusta við félög I5402 8.179.000 8.179.000 9.580.000
Hverfastarf I7502 11.500.000 11.500.000 4.850.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir I9320 207.600.000 207.600.000 181.000.000

457.214.000 112.847.000 344.367.000 311.553.245 106.008.832

Borgarhluti 3
Frístundamiðstöðin Miðberg I3010 29.309.000 3.637.000 25.672.000 28.858.015 33.686.220
Frístundaheimili í Breiðholti I3011 7.720.000 10.908.372
Frístundastarf - vetrarstarfsemi í Breiðholti I3012 32.580.000 1.612.000 30.968.000 16.540.000
Frístundastarf - sumarstarfsemi í Breiðholti I3013 11.119.000 3.167.000 7.952.000 1.760.000
Frístundamiðstöðin Ársel I3040 29.458.000 3.111.000 26.347.000 26.086.813 25.812.539
Frístundastarf - vetrarstarfsemi í Árbæ I3042 4.614.000 4.614.000 4.480.000
Frístundastarf - sumarstarfsemi í Árbæ I3043 1.399.000 1.399.000 1.360.000
Félagsmiðstöðin Hólmasel I3060 16.234.419 18.118.751
Breiðholtslaug I5030 71.269.000 46.814.000 24.455.000 24.736.346 29.974.174
Íþróttahúsið Austurberg I5031 17.262.000 18.973.000 -1.711.000 -1.498.233 -2.551.909
Árbæjarlaug I5040 125.821.000 81.113.000 44.708.000 44.530.787 45.566.590
Íþróttahús í Seljahverfi I5220 18.233.000 19.282.000 -1.049.000 253.513 44.893
Þjónusta við félög I5403 5.494.000 5.494.000 6.050.000
Gervigrasvöllur við Austurberg I5411 9.378.000 9.878.000 -500.000
Skíðabrekkur og skautasvell í hverfum I6403 2.842.000 2.842.000 2.890.000 2.562.186
Hverfastarf I7503 5.262.000 5.262.000 5.510.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir I9320 116.100.000 116.100.000 100.000.000

480.140.000 187.587.000 292.553.000 285.511.660 164.121.816

2003
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Borgarhluti 4
Kostn.-
staður Gjöld Tekjur Nettó áætlun Áætlun 2002

Ársreikningur 
2001

Frístundamiðstöðin Gufunesbær I3090 39.353.000 6.458.000 32.895.000 31.392.753 50.243.145
Frístundastarf - vetrarstarfsemi í Grafarvogi I3092 35.635.000 1.761.000 33.874.000 32.890.000
Frístundastarf - sumarstarfsemi í Grafarvogi I3093 2.902.000 567.000 2.335.000 2.270.000
Starfsemi í Grafarvogi - Miðgarður I3150 3.000.896
Grafarvogslaug I5050 78.609.000 45.742.000 32.867.000 35.029.415 35.942.024
Íþróttahús Grafarvogi I5051 22.864.000 20.930.000 1.934.000 1.951.934 1.127.975
Íþróttamiðstöðin Klébergi I5060 12.424.000 5.459.000 6.965.000 8.898.794 10.016.907
Þjónusta við félög I5404 3.179.000 3.179.000 1.750.000
Skíðabrekkur og skautasvell í hverfum I6404 1.421.000 1.421.000 1.270.000 1.281.093
Fólkvangur Kjalarnesi I8250 1.558.000 330.000 1.228.000 760.000 1.764.907
Hverfastarf I7504 4.421.000 4.421.000 2.850.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir I9320 100.200.000 100.200.000 56.000.000

302.566.000 81.247.000 221.319.000 175.062.896 103.376.947
Skíðasvæði
Bláfjöll I6500 26.693.000 26.693.000 25.440.000 24.186.494
Skálafell I6600 37.743.000 17.005.000 20.738.000 20.230.000 21.900.094
Hengilssvæði I6700 13.663.000 3.615.000 10.048.000 10.270.000 9.796.744

78.099.000 20.620.000 57.479.000 55.940.000 55.883.332
Miðlæg starfsemi
Þróunarverkefni í æskulýðsstarfi I3220 9.922.523
Tómstundastarf í skólum I3500 18.134.670
Nýsköpun í skólum I3501 1.657.398
Félagsstarf í hverfum I3510 9.826.000 1.102.000 8.724.000 8.460.000 18.163.032
Námskeið fyrir fatlaða I3720 14.971.000 5.305.000 9.666.000 9.370.000 16.581.227
Sumargrín I3880 13.547.000 700.000 12.847.000 12.390.000 15.337.064
Sumarnámskeið fyrir börn I3910 12.781.000 12.781.000 10.000.000 17.263.420
Hitt Húsið I4000 61.686.000 4.388.000 57.298.000 55.738.820 38.482.509
Miðbæjarstarfsemi I4001 1.145.711
Atvinnu- og forvarnarverkefni I4005 23.721.000 5.706.000 18.015.000 16.560.000 15.521.601
Tipp Topp I4006 8.081.000 8.081.000 6.300.000
Ylströnd í Nauthólsvík I5080 11.659.000 1.030.000 10.629.000 11.650.000 10.652.320
Laugardalshöll I5200 26.931.000 30.169.000 -3.238.000 -1.451.727 1.373.055
Siglingar í Nauthólsvík I5300 20.021.000 3.028.000 16.993.000 17.478.267 12.571.482
Þjónustumiðstöð ÍTR I5400 19.298.000 4.977.000 14.321.000 18.440.000 38.500.368
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða I5500 3.328.000 3.328.000 3.210.000 3.043.875
Heilsuborgin Reykjavík I5600 3.000.000 1.999.999
Þróunarverkefni I7550 10.791.000 10.791.000 10.450.000
Menningartengd starfsemi I7600 7.114.000 7.114.000 6.940.000
Hátíðahöld 17. júní I8000 15.380.000 330.000 15.050.000 16.020.000 16.394.051
Miðstöð nýbúa I8100 12.622.000
Tjarnarbíó I8220 2.800.000
Fjölskyldu- og húsdýragarður I8400 59.263.000 59.263.000 62.142.900 57.048.600
Sameiginlegur kostnaður I8460 18.152.000 18.152.000 18.326.232 22.465.999
Veikindi I8461 20.814.000 20.814.000 16.518.619 19.406.776
Tæknimál I8465 7.190.000 7.190.000 5.000.000
Styrkir til æskulýðs- og íþróttam. I9010 26.000.000 26.000.000 30.000.000 25.000.000

390.554.000 56.735.000 333.819.000 336.543.111 376.087.680
Styrkir
Byggingastyrkir I9300 80.000.000 80.000.000 140.000.000 144.634.517
Í.B.R. v/íþróttastarfsemi I9310 27.000.000 27.000.000 26.000.000 25.000.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir I9320 516.000.000 516.000.000 414.000.000 326.258.447

623.000.000 623.000.000 580.000.000 495.892.964
Húsaleigu- og æfingastyrkir I9320 -516.000.000 -516.000.000 -414.000.000

Samtals 2.187.759.000 547.460.000 1.640.299.000 1.622.886.166 1.514.982.862

Rekstur samtals 1.564.759.000 547.460.000 1.017.299.000 1.042.886.166 1.019.089.898  
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Skipurit ÍTR 
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Borgarhluti 1 

 
 

Hverfi 1.2  Vesturbæjarlaug   
     Frostaskjól 
     Þjónustumiðstöð ÍTR 
     Ylströnd 
     Siglingaklúbbur 
  

Hverfi 1.1  Sundhöllinn 
     Hitt Húsið 
     Tjarnarbíó   
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Borgarhluti1 
 
Framtíðarsýn 
• Að ÍTR skerpi ímynd sína í hverfinu. 
• Að auka þátttöku hverfisbúa í samstarfi og stefnumótun fyrir sitt hverfi.  

 
Hlutverk 
• Að efla félags- og tómstundastarf í borgarhluta 1 í samstarfi við  þá aðila sem þessum 

málaflokkum sinna. 

 
Stefna 
• Starfsáætlun ÍTR. 
• ÍTR leggur áherslu á að ráða hæft fólk til starfa til að vinna með fólki í frítíma þeirra.  
• Samstarf  ÍTR starfsfólks í borgarhlutanum 
• Vel skilgreind þjónustustig. 
• Starfsstaðir ÍTR bjóði uppá fjölbreytt tómstundatilboð sem höfði til sem flestra.. 
• Auka samfellu í tómstundatilboðum fyrir alla aldurshópa.

 
Megináherslur/lykilatriði: 
• Að vera sveigjanleg og hindrunarlaus og geta lesið leikinn vel í öllu okkar starfi. 
• Jafnrétti og lýðræði séu ávallt við völd. 
 
 
Þjónusta 
Leiðarljós: 
Starfsstaðir ÍTR veitir fyrst og fremst þjónustu í frítíma fólks.   
Þjónustan nær til allra aldurshópa. 
 
Meginmarkmið: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Að bjóða uppá 
þjónustu í frítíma, 
allt árið um kring. 

Þriggja mánaða uppgjör 
starfsáætlunar með tilliti til 
aðsóknar, greint eftir kyni og 
aldri. 
Þjónustukannanir. 

Að auka þátttöku 
hverfisbúa í starfi um 
15%. 

Starfið sé vel kynnt í hverfinu. 
Reyna að mæta þörfum allra 
aldurshópa. 
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Innra starf 
Leiðarljós: 
Að verkferlar ÍTR séu vel kynntir og starfsfólk vinni ávallt eftir þeim. 
 
Meginmarkmið: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Verkferlar verði 
gerðir varðandi 
öryggismál. 
Sérstök áhersla á 
rýmingaleiðir og 
brunavarnir.  

Að gerð verkferla verði 
lokið í maí 2003 og séu 
sýnilegir og aðgengi-
legir starfsfólki og 
gestum. 

Auka þekkingu 
starfmanna á 
öryggismálum. 

Úttekt á verkferlum hafi farið 
fram í maí 2003. 
Auka öryggi þátttakenda í 
tómstundastarfi á vegum ÍTR 

 
Starfsmenn 
Leiðarljós: 
Að starfsstaðir ÍTR hafi í starfi hæft starfsfólk  og viðhaldi hæfni þess. 
 
Meginmarkmið: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Að hafa í starfi 
hæft starfsfólk og 
viðhalda hæfni 
þess. 

Viðhorfskönnun 
starfsmanna. 
Starfsmannasamtöl 
tvisvar á ári. 
Fjöldi sóttra 
námskeiða. 

Að yfir 50% starfs-
manna hafi menntun sem 
nýtist í starfi. 
Að 70% starfsmanna taki 
þátt í símenntun. 

Kröfur um tilskilin réttindi/ 
menntun þegar starf er 
auglýst. 
Símenntun starfsmanna.. 
Markviss hvatning til 
símenntunar. 

 
Fjármál 
Leiðarljós: 
Að hver starfsstaður beri ábyrgð á sínum fjárhagsramma.   
Að fjárhagsrammi standist og fjárhagsáætlun sé kynnt starfsmönnum. 
 
Meginmarkmið: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Að fjárhagsrammi 
standist. 

Útkomuspá og 
lokauppgjör. 
Uppgjör á 3 mánaða 
fresti. 

Í árslok sé lokastaða +/- 
1% miðað við 
útkomuspá. 

Að upplýsa starfsmenn um 
fjárhagsramma. 
Kostnaðaráætlanir gerðar 
varðandi stór verkefni. 
Gæta hagræðingar í fjölda 
stöðugilda. 
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Þjónusta 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Samstarf um 
hverfahátíðir á 
Sumardaginn fyrsta 
og á haustönn. 

Fjöldi hverfahátíða. 
Fjöldi gesta. 
Fjöldi samstarfsaðila. 

Að starfsstaðir ÍTR hafi 
að lágmarki 1 uppá-
komu hver fyrir sig á 
hverfadegi.  

Að starfsfólk ÍTR taki virkan þátt 
í undirbúningi og framkvæmd 
hátíðanna.  
Að virkja önnur félagasamtök, 
stofnanir og   hverfisbúa til 
samstarfs. 
  

Að gefa út veglegt 
hverfablað á 
haustönn. 
 
 
 
 
Að gefa út 
kynningarbækling 
um starfsemi ÍTR 
fyrir hverfi 1.1 og 
1.2 á nokkrum 
tungumálum. 

Að blaðinu sé dreift 
til allra hverfisbúa. 
Upplag. 
 
 
 
 
Bæklingur tilbúinn í 
júní 2003 
 
 
 

Að auglýsingar greiði 
kostnað bæklings að 
fullu. 
 
 
 
 
Að bæklingur liggi 
ávallt frammi á 
starfsstöðum ÍTR. 

Að ÍTR sjái um ritið og bjóði 
öðrum félagasamtökum og 
stofnunum í hverfinu að kynna 
þar starf sitt.  Útgefið í tengslum 
við hverfadag að hausti. Leitað 
eftir samstarfi fyrirtækja og 
verslana í hverfinu um kostun. 
Að kynningarbæklingur liggi 
frammi á starfsstöðum ÍTR og 
víðar. 
Starfsmenn ÍTR kynni starfsemina 
markvisst með dreifingu 
bæklings. 
Einfaldur bæklingur og ódýr í 
útgáfu. 
 

Sameininleg 
heimasíða 
starfsstaða og 
félagasamtaka í 
borgarhluta 1. 
t.d. vesturbaer.is 
og midborg.is 
 

Uppfærð heimasíða. 
Fjöldi hemsókna á 
heimasíðu. 

Heimasíða uppfærð 
a.m.k. 1x í viku af 
starfsmanni 
Vesturgarðs. 

Að starfsmaður Vesturgarðs hafi 
umsjón með uppsetningu og 
kynningu á heimasíðunni. 
Samstarf við tölvusérfræðing ÍTR 
um uppsetningu. 
 

Að í borgarhluta 1 
sé boðið uppá 
fjölbreytt og þrosk-
andi sumarstarf 
fyrir börn og 
unglinga. 
Samstarf félags-
miðstöðva, smíða-
valla og sundlauga 
um námskeið. 

Aðsóknartölur 
greindar eftir kyni og 
aldri. 
Þjónustu könnun 
meðal foreldra barna 
á starfi ÍTR. 
Framboð námskeiða 

90% foreldra séu 
ánægðir með 
námskeiðin. 

Að vori sé auglýst eftir hæfu fólki 
með fjölbreytta þekkingu. 
Boðið uppá fjölbreytt námskeið 
með áherslu á útivist. 
Kynning fari fram m.a í sumar-
bæklingi ÍTR, á heimasíðum, í 
hverfisblöðum og á sumarhátíð. 
Námskeiðin verði í stöðugri þróun 
og endurnýjun með borgasamstarf 
í huga. 
 

Að bjóða uppá 
Frístundaheimili í 
skólunum í 
hverfinu fyrir börn 
í 1.-4.bekk þegar 
að skóladegi lýkur. 

Aðsóknartölur 
greindar eftir kyni og 
aldri á hverri önn. 
Þjónustukönnun 
meðal barna og 
foreldra. 
Fjölbreytni í 
tómstundatilboðum. 

90% foreldra og barna 
séu ánægðir með 
starfið. 
 

Skráning fari fram að vori fyrir 
haustönn.  
Halda þarf áfram að þróa hug-
myndir um starfið og taka þarf 
tillit til húsnæðisþarfa frístunda-
heimila í samstarfi við Fræðslu-
miðstöð. 
Að mæta þörfum þeirra er þurfa á 
dagvist að halda eftir að lög-
bundnu skólastarfi lýkur.  Leitast 
við að fara í samstarf við félaga-
samtök í hverfinu um 
tómstundatilboð innan ramma 
frístundaheimilis. 
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Að bjóða uppá 
tómstundastarf 
fyrir 10-12 ára 
börn í samstarfi 
við skólana. 

Fjöldi tómstunda-
flokka í skóla. 
Fjöldi barna í 
hverjum flokki. 
Áhugasviðskönnun 
lögð fyrir í des. 
 

Að í hverjum skóla séu 
að lágmarki 5 flokkar í 
boði á önn. 

Að ná til þeirra er ekki stunda 
hefðbundið tómstundastarf. 
Bjóða uppá það sem börnin hafa 
áhuga á samkvæmt könnun. 
 

Að bjóða upp á 
þjónustu fyrir 16-
20 ára ungmenni 
þar sem leitast er 
við að mæta 
tómstundaþörf 
þeirra.  Aukið 
samstarf við Hitt 
húsið og Vestur-
garð. 
 

Aðsóknartölur sem 
verði greindar eftir 
kyni og aldri. 
Fjöldi tilboða og 
fjölbreytni. 

Ná til 5% ungmenna á 
þessum aldri í hverfinu. 

Að veita ungmennum ráðgjöf og 
aðstoð við að koma hugmyndum 
sínum í framkvæmd. 
Að mæta þörfum þeirra ung-
menna sem sækja félags-
miðstöðina eftir að grunnskóla er 
lokið. 
Að koma til móts við hækkun 
sjálfræðisaldurs í 18 ár. 
 

Að auka fjölbreytni 
á tómstunda-
tilboðum fyrir 13-
16 ára unglinga. 

Fjöldi uppákoma á 
sundstað. 
Þátttaka unglinga  í 
,,Ljósahátíð’’ og 
sameiginlegum 
uppákomum. 
 

Skipuleggja að lág-
marki 2 uppákomur 
fyrir unglinga í sam-
starfi starfsstaða ÍTR 

Auka aðgang unglinga að sund-
stöðum ÍTR undir fjölbreytta 
starfssemi. 
 
 

 
Starfsmenn: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Sameiginlegur 
starfsdagur starfs-
manna ÍTR  og 
félagasamtaka í 
hverfinu 2x á ári. 
Efling persónulegra 
tengsla starfsfólks í 
borgarhlutanum. 

Fjöldi þátttakenda. 
Fjöldi starfsdaga. 
 
 

Að starfsstaðir ÍTR 
sendi að lágmarki 80% 
starfsmanna sinna á 
borgarhlutafræðslu. 

Að standa fyrir sameiginlegri 
fræðslu og kynningu um nýja 
stefnu ÍTR í borgarhlutamálum. 
Hópefli og fræðsla í skyndihjálp, 
öryggisferlum, einelti,  ofl. 
Í lok starfsdags verði boðið uppá 
léttan málsverð þar sem fólki 
gefst færi á að kynnast. 
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Vesturbæjarlaug 
 
Stöðumat 
 
Framkvæmdir og endurbætur 
Miklar endurbætur hafa verið gerðar í mannvirkinu undanfarin ár, eimbað sett upp og ný 
útiskýli ásamt aðstöðu fyrir þrektæki. Nýr vélasalur var tekinn í notkun á árinu. Öll 
hreinsitæki laugarinnar hafa verið endurnýjuð. Vesturbæjarlaug er nú eina laugin á 
landinu sem í dag er með alsjálfvirkan hreinsibúnað á vatnskerfum sínum. Lokið er tilraun 
með klór og kolsýrustýringu í laugarvatninu og sett hefur verið upp sjálvirkt eftirlitskerfi. 
Gott samstarf hefur verið við fyrirtæki og eftirlitsaðila sem komið hafa að þessum 
endurbótum. Laugin uppfyllir nú öll skilyrði fyrir A-laugar, skv. reglugerð um heilbrigði 
og hollustuhætti á baðstöðum. Fyrir liggja áætlanir um frekari uppbyggingu aðstöðunnar, 
meðal annars um endurbætur á gufuböðum. 
 
Aðsókn 
Aðsókn á árinu 2001 var vonum framar og jókst frá fyrra ári. Gert er ráð  fyrir að sama 
aðsókn náist árið 2002, um 257 þúsund, en ekki gert ráð fyrir frekari aukningu 2003. 
 
Fjármál  
Rekstur Vesturbæjarlaugar hefur gengið mjög vel og rekstrarafgangur var fluttur frá 
síðasta ári. Kostnaður vegna endurbóta á kerfum var að hluta til færður á rekstur ársins án 
þess að það raskaði heildaráætlun. 
 
Starfsmenn 
Stöðugildi við laugina eru 13 og 1 – 2 hlutastörf að jafnaði. Stöðugleiki hefur verið í 
mannahaldi og starfsmannavelta lítil. 
 
Samstarf 
Sunddeild KR og sumarstarf í Frostaskjóli hafa annast sundnámskeið barna að sumri og 
skólasund er fastur liður í vetrarstarfinu auk sundæfinga. Eldri borgarar hafa einn tíma á 
viku fyrir vatnsleikfimi en 3 tíma vikulega yfir sumarið. 
 
Þjónusta 
Alls er Vesturbæjarlaug opin í 101,5 stundir á viku árið um kring. Nýting á opnunartíma 
laugarinnar er mjög góð og skipað í alla tíma yfir veturinn frá kl. 7.50 að morgni til 21 að 
kvöldi. Sunddeild KR nýtir 23 stundir og skólasund 53 stundir. Svigrúm til aukinnar 
þjónustu hvað varðar nýtingu laugarinnar er því mjög takmarkað en unnið er að 
endurbótum á gufuböðum og aðstöðu tengdri þeim sem gefur vonir um bætta þjónustu við 
einstaklinga og hópa.  
 
Öryggismál 
Samstarf var við Rauða Krossinn um símenntun í öryggismálum.  Skyldunámskeið, bæði 
verkleg og bókleg, voru haldin fyrir starfsfólk. Samræmt viðbragðakerfi vegna slysa er í 
gildi fyrir starfsmenn. Allir starfsmenn bera nú talstöðvar auk þess að laugarvörður ber á 
sér neyðarhnapp.  
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Vinnuferlar 
Handbók Vesturbæjarlaugar um tæknimál er lykilgagn fyrir starfsmenn varðandi 
starfsemi, búnað og þjónustu laugarinnar. Þar eru vinnuferlar skýrðir og viðbrögð við 
bilunum og frávikum.  
 
Heilsuborgarverkefnið 
Í Vesturbæjarlaug er laugarvatnið og annað baðvatn jarðvarmavatn. Gæði vatnsins eru 
tryggð með því að klór- og kolsýrublöndun í vatnið er ávallt í réttu hlutfalli. 
Vesturbæjarlaug leggur áherslu á fjölbreytileika þjónustunnar sem í boði er og leitast við 
að ná til allra aldurshópa. Heitir pottar eru 4, þar af einn nuddpottur.  Stórt og gott eimbað 
og gufuböð. Ljósabekkir eru 2 og góð aðstaða til sólbaða. Lítill salur með einföldum 
líkamsræktartækjum. 
 
Framtíðarsýn Vesturbæjarlaugar 
Í mörg ár hafa legið fyrir hugmyndir um uppbyggingu sundlaugarsvæðisins. Þar má nefna 
kennslulaug, vaðlaug/barnalaug, rennibraut og endurbætur á lóð. Lögð er áhersla á 
barnvænt umhverfi. Vesturbæjarlaug hefur mjög traustan gestahóp og tekist hefur að bæta 
þjónustu við hann á mörgum sviðum. Möguleikar til að þróa starfsemina enn frekar og 
höfða til fleiri gesta eru nú mjög takmarkaðir nema til komi lausnir til stækkunar á 
lauginni og möguleikar á lóð hennar nýttir.  
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Starfsáætlun 2003 
 
 Markmið 

 
Mæling Viðmið Aðgerð 

Þjónusta A)Kynna starfsemi   
 
 
B)Kynning á 
“vatni”  
 
 
C)Fjölga gestum  
 
 
 
 
 
 
E) Uppfæra heima-
síður, lagfæra 
sumarsíðu og 
Íþróttamannvirki. 
 

A)Könnun fram-
kvæmd 2x á ári 
 
B)Könnun 
framkvæmd á 
sumri meðal 
gesta 
C)Talning 
sundgesta 
 
 
 
 
 
E) Fjöldi heim-
sókna, áreiðan-
leiki upplýsinga 
 

A)75% hverfis-
búa meðvitaðir 
um starfsemi  
B)Yfir 75% 
gesta kynni sér 
efnið 
 
C)Gestum fjölgi 
um 5% 
 
 
 
 
 
E) Eingöngu 
réttar upp-
lýsingar verði á 
heimasíðu. 

A)Gefa út bækling. 
Auglýsa í hverfisblaðinu 
 
B)Setja upp veggmyndir í 
andyri 
 
 
C)Auka kynningarstarf: 
Sumarbæklingur ÍTR 
2003 ásamt kynningu í 
fjölmiðlum.  
D) Auglýsa í fjölmiðlum, 
ásamt stöðugu viðhaldi og 
nýjungum. 
E) Virkja fleiri við 
uppfærslu og fá 
utanaðkomandi til að 
vinna að sumarsíðu og fl. 

Vinnuferlar Endurskoða hand-
bók og vinnuferla 
Samræma upp-
lýsingar í  atvinnu-
auglýsingum 

 Ljúka gerð vinnu 
ferla og setja í 
handbók í sept. 
2002. 

Koma á skipulagi 
varðandi ferli atvinnu-
auglýsinga.  Kynna fyrir 
forstöðumönnum. 

Starfsmenn Starfsmenn ÍTR 
verði einkennis-
klæddir og starfi 
sínu og ÍTR til 
sóma 

Reglulegar 
kannanir á 
starfsstöðum 
 

Þar sem krafist 
er einkennis-
fatnaðar,  verði 
engar undan-
þágur  

Upplýsa forstöðumenn og 
starfsfólk um mikilvægi 
þessa og koma upp 
skilvirku kerfi 

Fjármál Að fjárhagsrammi 
standist 
  
  

Útkomuspá og 
lokauppgjör. 
Uppgjör á 3 
mánða fresti. 

Í árslok sé 
lokastaða  
+/- 1% miðað 
við útkomuspá. 
 

Að upplýsa starfsmenn 
um fjárhagsramma. 
Kostnaðaráætlanir gerðar 
varðandi stór verkefni. 
Gæta hagræðingar í fjölda 
stöðugilda. 
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Frostaskjól 
 
 
Framtíðarsýn 
• Að Frostaskjól nái að vaxa og dafna sem frítímamiðstöð hverfisbúa Borgarhluta 1. 
• Að auka þátttöku hverfisbúa í samstarfi og stefnumótun fyrir sitt hverfi.  

 
Hlutverk 
• Að efla félags- og tómstundastarf  í samstarfi við  þá aðila sem þessum málaflokkum 

sinna. 

 
Stefna 
• Frostaskjól starfar eftir stefnu ÍTR í tómstundamálum. 
• Í Frostaskjóli eru uppeldisgildi frítímans höfð að leiðarljósi. 
• Í Frostaskjóli er lögð áhersla á að ráða hæft fólk til starfa til að vinna með fólki í frítíma 

þess.  
• Vel skilgreind þjónustustig. 
• Frostaskjól bjóði uppá fjölbreytt tómstundatilboð sem höfði til sem flestra. 
• Frostaskjól reyni sérstaklega að ná til þeirra er ekki taka þátt í uppbyggilegu félags- og 

tómstundastarfi. 
• Að taka þátt í og efna til samstarfs í hverfinu.

 
Megináherslur/lykilatriði: 
• Að vera sveigjanleg og hindrunarlaus og geta lesið leikinn vel í öllu okkar starfi. 
• Jafnrétti og lýðræði séu ávallt við völd. 
 
Þjónusta 
Leiðarljós: 
Frostaskjól veitir fyrst og fremst þjónustu í frítíma fólks.  Þjónustan nær til allra 
aldurshópa, en áhersla er lögð á forvarnarstarf fyrir börn, unglinga og ungmenni. 
 
Meginmarkmið: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Að bjóða uppá 
þjónustu í frítíma 
Vesturbæinga, allt 
árið um kring. 

Þriggja mánaða upp-
gjör starfsáætlunar 
með tilliti til aðsóknar, 
greint eftir kyni og 
aldri. 
Þjónustukannanir. 

Að auka þátttöku 
hverfisbúa í starfi um 
15%. 

Starfið sé vel kynnt í hverfinu. 
Reyna að mæta þörfum 
mismunandi hópa. 
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Innra starf 
Leiðarljós: 
Að verkferlar Frostaskjóls séu vel kynntir og starfsfólk vinni ávallt eftir þeim. 
 
Meginmarkmið: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Verkferlar varðandi 
öryggismál Frosta-
skjóls séu skýrir 
Sérstök áhersla á 
rýmingaleiðir og 
brunavarnir.  

Verkferlar séu vel 
kynntir og hangi uppi í 
húsnæðinu. 

Auka þekkingu starfs-
manna á öryggismálum 
Frostaskjóls. 

Auka öryggi þátttakenda í leik 
og starfi í Frostaskjóli. 

 
Starfsmenn 
Leiðarljós: 
Að Frostaskjól hafi í starfi hæfasta starfsfólkið á sínu sviði og viðhaldi hæfni þess. 
 
Meginmarkmið: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Að Frostaskjól hafi 
í starfi hæfasta 
starfsfólkið á sviði 
uppeldis- og tóm-
stundamála og við-
haldi hæfni þess. 

Viðhorfskönnun 
starfsmanna. 
Starfsmannasamtöl 
tvisvar á ári. 
Fjöldi sóttra 
námskeiða. 

Að yfir 50% starfsmanna 
hafi menntun sem nýtist í 
starfi. 
Að 70% starfsmanna taki 
þátt í símenntun. 

Kröfur um háskólamenntun þegar 
viss störf eru auglýst. 
Símenntun starfsmanna.. 
Markviss hvatning til 
símenntunar. 
 

 
Fjármál 
Leiðarljós: 
Að fjárhagsrammi standist og fjárhagsáætlun sé kynnt starfsmönnum. 
 
Meginmarkmið: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Að fjárhagsrammi 
standist. 

Útkomuspá og loka-
uppgjör. 
Uppgjör á 3 mánaða 
fresti. 

Í árslok sé lokastaða +/- 
1% miðað við útkomu-
spá. 

Að upplýsa starfsmenn um 
fjárhagsramma. 
Kostnaðaráætlanir gerðar 
varðandi stór verkefni. 
Gæta hagræðingar í fjölda 
stöðugilda. 
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Starfsmarkmið 
 
Þjónusta: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Að í borgarhluta 1 
sé boðið  upp á 
fjölbreytt og 
þroskandi 
sumarnámskeið 
fyrir börn á 
aldrinum 6-10 ára.  

Aðsóknartölur 
greindar eftir kyni og 
aldri. 
Þjónustukönnun-
rýnihópar meðal 
foreldra barna á  
sumarnámskeiðum. 

90% foreldra séu 
ánægðir með 
námskeiðin. 

Að vori sé auglýst eftir hæfu fólki með 
fjölbreytta þekkingu.   
Skörun frístundaheimila og sumarstarfs 
Námskeiðin séu fjölbreytt og áhersla 
lögð á útivist.  
Vel sé staðið að kynningu í hverfinu. 
Námskeiðin verði í stöðugri þróun og 
endurnýjun 
 

Þjónusta fyrir 13-
16 ára unglinga í 
borgarhluta 1, þar 
sem leitast er við 
að mæta þeirri 
tómstundaþörf sem 
er til staðar. 

Aðsóknartölur sem 
verði greindar eftir 
kyni og aldri. 
Fjöldi tilboða og 
fjölbreytni. 
Ungt fólk 2002 
könnun. 
 

Lágmarksopnun 
fyrir unglinga 15 
klst. á viku jan-apríl 
og sept-des. 
 

Allir unglingar hafi greiðan aðgang að 
starfsfólki félagsmiðstöðvanna þar sem 
þeir geta komið skoðunum, hugsunum 
og tillögum á framfæri. 
Að bjóða uppá fjölbreytta dagskrá þar 
sem flestir geta fundið einhvað við sitt 
hæfi. 

Að vinna að 
forvarnarstarfi 
meðal unglinga.  
Reynt sé að ná til 
þeirra unglinga sem 
þarfnast félagslegs 
stuðnings og bjóða 
upp á stuðnings-
hópa. 
 
Unglingar í 8. bekk 
fái fræðslu um 
einelti og 
fordóma.  

Ungt fólk 2002 
könnun. 
Útirölt sé starfrækt og 
upplýsingar um hópa-
myndun skráðar.  
Mat starfsmanna 
hópastarfs. 
Fjöldi stuðningshópa. 
Fjöldi unglinga í 
stuðningshópum. 
Fjöldi funda hjá 
stuðningshópum að 
vetri. 
 

Tveir stuðnings-
hópar að vetri, 
vinnuhópur að 
sumri. 
 
 
 
 
 
 
Stefnt er að því að 
einelti minnki um 
30% innan hvers 
bekkjar á því 
tímabili sem 
fræðslan fer fram. 

Starfsmenn sem hafi hópastarf með 
höndum vinni markvisst að því að 
styrkja sjálfsmynd unglinganna. 
Að Frostaskjól eigi fræðsluefni, 
myndbönd og annað efni, sem nýtist 
við fræðslu um ávana- og vímuefni. 
Að meðferð vímuefna og tóbaks sé 
með öllu óheimil í félagsmiðstöðvum 
og á lóðum sem tilheyra þeim.  
Starfræktir verði stuðningshópar sem 
hittast reglulega í a.m.k. 3 mánuði. 
Fjörliðahópar að sumri í samstarfi við 
Vinnuskóla Reykjavíkur.  
Unnið verði í samstarfi við stjórnendur 
og fagfólk grunnskóla við að ná til 
þeirra unglinga sem hafa þörf fyrir að 
nýta sér tilboð Frostaskjóls. 
Samstarf verði við grunnskóla 
Reykjavíkur um eineltisfræðslu í 
skólunum.  
Starfsmenn félagsmiðstöðva fari í 8. 
bekki í  með fræðsluefni um einelti og 
fordóma 
 

Unglingaráð skuli 
starfrækt í 
Frostaskjóli.  
 
 
 
Vera þátttakendur í 
Ungmennaráðum 
Reykavíkur 

Ráðið hittist a.m.k. 
10 skipti yfir vetur-
inn, hafi tillögurrétt 
til ÍTR. 
 
 
80% fulltrúa taki þátt 
í fundi Reykjavíkur-
ráðsins. 
Ráðið hittist a.m.k. 6 
skipti á ári. 

Lágmark  5 fundir á 
önn. 
 
 
 
 
Lágmark 3 fundir á 
önn. 

Starfsmenn gefi álit sitt á hvort virkni 
og ábyrgð hafi aukist meðal 
unglinganna. 
Halda skal tvo stórfundi á ári sem 
skipulagðir eru af unglingaráði.  
Unglingaráð hittist aðra hverja viku. 
Ráðin eru samansett af grunnskóla-
nemum og framhaldsskólanemum  
10 manna ráð þar sem ungmenni hafa 
tækifæri til að hafa áhrif á umhvefi sitt.  
Umbót til athafna. 
 
 
 



 43

Að bjóða upp á 
þjónustu fyrir 16-
18 ára ungmenni 
þar sem leitast er 
við að mæta tóm-
stundaþörf þeirra. 

Viðhorfskönnun. 
Aðsóknartölur sem 
verði greindar eftir 
kyni og aldri. 
Fjöldi tilboða og 
fjölbreytni. 

Ná til 5% ung-
menna á þessum 
aldri í hverfinu. 

Að veita ungmennum ráðgjöf og aðstoð 
við að koma hugmyndum sínum í 
framkvæmd. 
Að mæta þörfum þeirra ungmenna sem 
sækja félagsmiðstöðina eftir að grunn-
skóla er lokið. 
Að koma til móts við hækkun 
sjálfræðisaldurs í 18 ára. 
 

Að bjóða uppá 
Frístunaheimili í 
skólunum í borgar-
hlutanum fyrir börn 
í 1.-4.bekk eftir að 
skóladegi lýkur 

Aðsóknartölur 
greindar eftir kyni og 
aldri á hverri önn. 
Þjónustukönnun 
meðal barna og 
foreldra. 
Fjölbreytni í 
tómstundatilboðum 

90% foreldra og 
barna séu ánægðir 
með starfið. 
 

Skráning fari fram að vori fyrir 
haustönn.  
Halda þarf áfram að þróa hugmyndir 
um starfið og taka þarf tillit til 
húsnæðisþarfa frístundaheimila í 
samstarfi við Fræðslumiðstöð. 
Að mæta þörfum þeirra er þurfa á 
dagvist að halda eftir að lögbundnu 
skólastarfi lýkur.  Leitast við að fara í 
samstarf við félagasamtök í hverfinu 
um tómstundatilboð innan ramma 
frístundaheimilis. 
 

Að bjóða uppá  
tómstundastarf 
fyrir 10-12 ára 
börn í samstarfi 
við skólana. 

Fjöldi flokka á skóla. 
Fjöldi barna og 
unglinga í flokki 
greindir eftir aldri og 
kyni. 

Að í hverjum skóla 
séu að lágmarki 5 
flokkar í boði á 
önn. 

Að skólarnir í hverfinu fái jöfn tilboð. 
Áhersla sé lögð á 5. - 7.bekk. 
Að ná til þeirra sem ekki stunda 
hefðbundið tómstundastarf.   
Bjóða uppá það sem börnin hafa áhuga 
á samkvæmt könnun. 
 

Að styðja við og 
taka þátt í 
uppbyggjandi 
hverfasamstarfi. 
 
 

Fjöldi sameiginlegra 
verkefna. 
Þverfagleg teymi 
fundi a.m.k.. einu 
sinni í mánuði. 
 
 
 

Að halda einn 
hverfadag í 
samstarfi á ári. 
 

Að hverfisbúar, þá aðallega börn og 
unglingar taki virkan þátt í framkvæmd 
og undirbúningi hverfishátíða. 
Viðahalda góðu starfi Samvest og 
Samaust (samstarf hverfalögreglu, 
skóla, Félagsþjónustunnar og Frosta-
skjóls).  Koma á fót samstarfsteymi 
vegna barna á aldrinum 6-12 ára 
Samstarf við félagsamtök og 
íþróttafélög vegna frístundaheimila. 
 

Að taka þátt í 
Evrópusamstarfi. 

A.m.k. einn starfs-
maður sæki sam-
evrópskt námskeið. 
A.m.k einn unglinga-
hópur taki þátt í 
Evrópusamstarfi. 
 

Einn starfmaður fari 
á samevrópskt 
námskeið. 
Einn hópur fari út. 

Frostaskjól taki þátt í námskeiðum og 
heimsóknum til Evrópu. 

Markaðsmál- 
Að gera starf 
Frostaskjóls 
sýnilegra út á við. 

Birt efni í fjöl-
miðlum. 
Uppfærðar heima-
síður 
Útgefið efni af börn-
um, unglingum og 
starfsfólki. 
Fjöldi heimsókna á 
heimasíður. 

Heimasíður upp-
færðar  a.m.k. 1x í 
viku. 
Efni birtist 
mánaðarlega í 
Vesturbæjarblaði. 

Að skrifa mánaðarlega í Vesturbæjar-
blaðið 
Tengjast öðrum fjölmiðlum eins og 
hægt er og upplýsa um starfið. 
Heimasíður verði uppfærðar reglulega. 
Að opna heimasíðu þar sem allt starf  
Frostaskjóls er sýnilegt, frístunda-
heimili, félagsmiðstöðvar, 
tómstundastarf og hverfastarf. 
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Starfsmenn: 
Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 
Sameiginlegur 
starfsdagur starfs-
manna félags-
miðstöðva og 
frístunaheimila 2x 
á ári. 
Efling persónulegra 
tengsla starfsfólks í 
borgarhlutanum. 

Fjöldi þátttakenda. 
Fjöldi starfsdaga. 
 
 

Að starfsstaðir Frosta-
skjóls sendi að lágmarki 
80% starfsmanna sinna á 
starfsdagana . 

Að standa fyrir sameiginlegri 
fræðslu og kynningu um nýja 
stefnu ÍTR í borgarhlutamálum. 
Hópefli og að auka samkennd 
starfsmanna. 
Að allir séu meðvitaðir um starf 
hvers annars. 
Í lok starfsdags verði boðið uppá 
léttan málsverð þar sem fólki 
gefst færi á að kynnast. 

 
 
 
Nokkur góð leiðarljós-slagorð: 

• Alltaf tóm fyrir tómstundir 
• Tóm stund? Komdu í tómstund! 
• Frístund til framtíðar 
• Í forystu í frístundum 
• Gerðu þínar stundir fínar stundir 
• Fagfólk í frístund 
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Þjónustumiðstöð ÍTR 
 
Framkvæmdir og endurbætur 
Framkvæmdir og endurbætur við húsakost Þjónustumiðstöðvar eru alfarið á vegum 
Fasteignastofu og verða  sennilega litlar eða engar á þessu ári.  
  
Fjármál  
Rekstur Þjónustumiðstöðvar hefur yfirleitt gengið vel og verður vonandi svo áfram á 
komandi ári, en ljóst er að kröfur um þjónustu við íþróttavellina eru alltaf að aukast og 
kallar það á aukið fjármagn á komandi árum. 
 
Starfsmenn 
Stöðugildi eru 2 ársmenn og sumarstarfsmaður í 3 mánuði. Stöðugleiki hefur verið í 
mannahaldi og starfsmannavelta lítil.  
 
Samstarf 
Samstarf er við íþróttafélögin í borginni og er það mest við þau félög, sem eiga eða hafa 
yfir að ráða eigin íþróttasvæði. Einnig er samstarf við eldri borgara vegna púttvalla við 
híbýli þeirra og á nokkrum opnum svæðum. Þá er samstarf við almenna viðskiptamenn 
vegna útleigu á ýmsum áhöldum og búnaði. 
 
Þjónusta 
Sú þjónusta,sem veitt er, felst í hirðingu íþróttavalla félaganna, svo sem áburðargjöf, 
yfirsáningu, söndun, slóðadrætti, götun, kröfsun, sýnatöku og slætti. Púttvöllunum er 
þjónað á svipaðan hátt. Sláttur á félagavöllunum er unninn af Golfklúbbi Reykjavíkur eftir 
útboð og GR annast einnig hirðingu púttvallanna. 
Við önnumst einnig hreinsun á skautasvelli á Tjörninni og á Rauðavatni, þegar það er 
fyrir hendi, og troðum skíðagöngubrautir á Miklatúni, í Laugardal og víðar, þegar snjóar. 
Þá rekum við þrjár skíðalyftur í borginni, þegar nægur snjór er, en þær eru  við Jafnasel í 
Breiðholti, Ártúnsbrekku og við Dalhús í Grafarvogi. 
Þá er ótalin ýmis þjónusta við einstaklinga, félög og fyrirtæki í borginni, svo sem útleiga á 
tímatökutækjum, götuhlaupamarki, sviðspöllum, sviðstjaldi, fánaborgum og fleiru. 
Einnig sér þjónustumiðstöðin um geymslu á áhöldum og ýmsum búnaði í eigu ÍTR.  
 
Öryggismál 
Samstarf er við Vinnueftirlit Ríkisins um símenntun í öryggismálum vegna véla og tækja í 
okkar rekstri.    
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Ylströnd 
 
 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Árangursmæling Starfsáætlun 

Að auka aðsókn og 
vitund borgarbúa 
um staðinn 

Fjöldi gesta verði yfir 
70.000 

Telja fjölda gesta 
reglulega og 
aðgangseyrir. 

Samstarf við Strætó um endastöð 
við Nauthól.   Auglýsingar, td. á 
Strætó og kynningarbréf í skólana 
og fl. 

Tryggja öryggi 
gesta og fækka 
óhöppum (sárum). 

Að lónið verði sem tærast 
og botn verði sléttur og 
án staksteina og skelja. 
Stöðug árvekni strand-
varða við gæslu og 
hreinsun 

Fylgjast með 
tærleika vatns í 
lóni   Tíðni 
smáskurða og 
annara meiðsla. 
Slysakýrslur. 

Settur verði loki á botnrás svo hægt 
sé að tæma lónið. Hreinsa botnfall 
úr lóni og þekja botn með nýjum 
sandi fyrir opnun í vor.  Hreinsa 
strönd reglulega með sand-
hreinsivél. 

Auka vellíðan gesta 
og ánægju. 

Hækka hitastig í setlaug 
og lóni.  Tryggja að 
hitastig á sturtuvatni sé 
stöðugt. Veita góða 
þjónustu 

Mæla hitastig 
reglulega.  
Fylgjast með 
hússtjórnarkerfi. 
Viðhorfskannanir 
gesta 

Ná samningum við Orkuveituna um 
sundlaugartaxta á heitu vatni. Bæta 
stýringu á sturtuvatni.   Þjálfun og 
fræðsla starfsfólks.  Lagfæra 
grasbakka og fegra og hreinsa 
nánasta umhverfi.  

Auka tekjur af 
starfseminni og 
standast fjárhags    
áætlanir 

Bæta skipulag í 
afgreiðslu. Auka sölu og 
vöruval. Vanda 
áætlanagerð og stjórnun. 
Þeking tekna aukist um 
5% 

Samanburður 
tekna við fyrra ár.  
Ársfjórðungs-
uppgjör. 
Rammaáætlun 
haldi  
Ársuppgjör 

Endurskipuleggja afgreiðslu. 
Hækka álagningu um 5-10%  
Markaðsátak og bættar samgöngur 
(Strætó).  
Meiri og betri þjónusta í leigu 
sundfata.  
Adsl tenging og aðgangur að 
Agressó 
 

Fá Evrópska 
umhverfisvottun 
"Bláfánann"  
Uppfylla allar kröfur 
hollustuverndar og 
heilbrigðisstofnunar 

Sækja um Bláfánann.  
Fræðsla starfsfólks  um 
markmið og leiðir. 
Skipulagt eftirlit og 
sýnatökur.  
Skráning gagna og 
varðveisla 

Leyfi til að flagga 
Bláfánanum 
Niðurstöður sýna 
úr pottum og sjó.   
Eftirlit 
Heilbrigðisstofu 

Ganga frá umsókn um Bláfánann. 
Fundir með starfsfólki.   
Sýnataka og úrvinnsla hjá vottaðri 
rannsóknastofu.  
Dagleg hreinsun á strönd og nánasta 
umhverfi.  
Flokkun og förgun sorps á 
viðurkenndann hátt. 
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Siglingaklúbburinn Siglunes 
 
Starfsemi.  
Á byrjendanámskeiðum hefur verið boðið upp á heilsdagsnámskeið. Fyrir hádegi hefur 
verið lögð áhersla á leiki, útivist og stuttar ferðir innan borgarinnar, en eftir hádegi er lögð 
áhersla á siglingar sem fyrr í nágrenni Nauthólsvíkur. Tvö byrjendanámskeið eru í 
siglingum, það fyrra frá kl: 9:00 – 12:00 og það seinna frá kl: 13:00 – 16:00. Kenndur er 
róður á kanó, kajak og árabátum.  Kennd eru undirstöðuatriði siglinga, varúð og viðbrögð 
við óhöppum á sjó. Auk þess sem farið er í stuttar siglingar á vébátnum Jónasi feita og 
seglskútunni Skýjaborg.  Þetta er skemmtilegt og þroskandi námskeið fyrir alla hressa 
krakka þar sem lögð er áhersla á blanda saman siglingum og leikjum. 
 
Á framhaldsnámskeiði er lögð áhersla á siglingar á seglbátum og æfðar eru siglingar á 
kanó, kajak og árabátum.  Einnig eru aðrar vatnaíþróttir kynntar þátttakendum sem og 
notkun áttavita og sjòkorta, viðbrögð við óhöppum á sjó og margt fleira.  Siglt er á 
Fossvogi. 
 
Námskeið fyrir fullorðna. Tillaga að nýjum námskeiðum, námskeiðin verða með 
svipuðu sniði og framhaldsnámskeið. Lögð verður áhersla á seglbáta og kajak.  
 
Heimskóknir félagsmiðstöðva er stór þáttur í starfi okkar. Með því að fá landgang á 
bryggju ylstrandar er hægt að auka heimsóknir félagsmiðstöðva og önnur félög geta notað 
sér þessa þjónustu. Nauðsynlegt er að Jónas feiti verði kominn í topp ástand. 
 
Bátaleiga  
Enginn bátaleiga verði í Nauthólsvík. Ástæða fyrir lokun á bátaleigu er niðurskurður á 
fjárlagaramma. Undanfarinn ár hefur klúbburinn stækkað, bætt við sig námskeiðum, aukið 
samstarf  og starfshópurinn stækkað. Á þessum tíma hefur fjárlagarammi ekki hækkað í 
samræmi við það og nú þegar klúbburinn verður fyrir lækkun á ramma verðum við að 
bregðast við og leggjum því til að loka bátaleigu, mun það spara klúbbnum rúma hálfa 
milljón.  Við viljum reyna að halda niðurskurði frá námskeiðum klúbbsins og beinum því 
niðurskurði á bátaleigu.   
 
Ævintýra- og fjallahjólanámskeið. 
Á ævintýranámskeiði eru kennd undirstöðuatriði í ferðamennsku t.d. ferðahegðun, 
áttavitanotkun og undirbúningur fyrir ferðalag. Þessi námskeið eru nú haldin í þriðja sinn 
í Siglunesi og hafa færri komist að en vilja. Námskeiðin höfðu aðstöðu í húsi 
Sportkafarafélagsins og er fyrirhugað að svo verði áfram. Fjallahjólanámskeið verða með 
sama sniði og í fyrra og aðstaða fyrir þau í “Kotinu” sem er smáhýsi á lóð Sigluness.  
 
Foreldrafundir og sumarkönnun.  
Öll námskeið byrja á foreldrafundi þar sem farið er yfir öryggisreglur og dagskrá 
námskeiðsins. Ævintýra- og fjallahjólanámskeið enda á myndasýningu með foreldrum og 
hafa þessar sýningar slegið í gegn. Í könnun sem gerð var meðal foreldra barna á 
námskeiðum í Nauthólsvík kom fram að mikil ánægja var með öll námskeiðin og má það 
eflaust ekki síst þakka foreldrafundunum. 
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Tæki og búnaður 
 
Bátakost klúbbsins þarf að endurnýja. Wayfarer bátar klúbbsins eru úr sér gengnir og 
ekki hefur tekist að gera við þessa báta að fullu og er það skoðun þeirra sem þekkja til að 
þeim verði ekki bjargað. Þessi bátar eru komnir til ára sinna og eru búinir að skila sínu 
margfalt fyrir löngu. Huga verður að endurnýjun á þessum bátum.  Jónas feiti er orðinn 
gamal og lúinn, hann fékk andlitslyftingu á þessu ári en viðhaldið á þessum bát er ekki 
lengur forsvaranlegt. Þessir bátar eru búnir að skila sínu fyrir löngu og munu innan tíðar 
þarfnast endurnýjunar. Optimistbátar klúbbsins (13 alls) eru í þokkalegu standi en nokkrir 
þarfnast verulegs viðhalds. Topper bátar (6 alls) eru mjög lélegir. Keyptir voru 4 
seglbátar, Lazer Pico, fyrir krakka á aldrinum 12 til 17 ára og komu þessir bátar hreint 
frábærlega út og voru í stanslausri notkun. Nauðsynlegt er að bæta við þessa báta, teljum 
við að skortur á þessum bátum sé byrjaður að hamla þátttöku í siglingakeppnum og 
unglingasiglingum hér á landi.  
 
Gæslubátar voru mikið bilaðir síðast liðið sumar, það þarf að fara huga að skipta þessum 
bátum út. Skýjaborg (seglskúta) er biluð og ekki ráðlagt að nota hana, viðgerðakostnaður 
stendur ekki undir kostnaði, ódýrara er að kaupa nýjan bát.  
 
Aðbúnaður klúbbsins er alls ekki ásættanlegur sama hvert er litið, verkstæði, sturtur, 
eldhús, kennslusalur, skrifstofa, húsnæði og bátar. Þegar svo er komið er öryggi gesta ekki 
eins og við viljum hafa það, við erum með lausnir en þær kosta meira fjármagn.  
 
Gæða og umhverfisstefna. Unnið er að nánari útfærslu á "Gæða og umhverfisstefnu" 
Sigluness. Stefnan mun verða endurskoðuð árlega. Til að tryggja öryggi gesta verður að 
yfirfara alla báta og öryggisbúnað klúbbsins þannig að það standist allar öryggisreglur. Að 
yfirfara alla báta klúbbsins er tímafrekt og ómögulegt að gera þegar námskeið eru hafin.  
Því er nauðsynlegt að sinna viðhaldi á bátum og búnaði á veturna og til þess þarf helst tvo 
starfsmenn í hlutastarf. Undanfarin ár hefur gengið verr en áður að fá starfsmenn með 
faglega þekkingu á viðgerðum á vélum, bátum og öðrum búnaði. Ekki verður hjá því 
komist að kaupa í auknum mæli viðhaldsvinnu frá til þess bærum aðilum. 
 
Samstarf við Ylströndina 
Með tilkomu þjónustuhúss við Ylströndina er það ósk Sigluness að að geta notað þá 
aðstöðu til að taka á móti félagsmiðstöðvum, íþróttafélögum og öðrum félagssamtökum 
sem koma í heimsókn. Fyrirsjáanlegt er að hópferðum barna í Nauthólsvíkina mun fjölga 
verulega eftir að aðstaðan við Ylströndina er komin í gott lag.  
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Tillaga um fjárhagsáætlun árið 2003 
 
Siglunes 
Almennur rekstur 
Tekjur    1.400.000   
Laun    7.675.913  
Launatengd gjöld  1.406.994    
Annar kostnaður  4.459.093 
Samtals                       12.100.000   
 
Bátakaup  
Sjókajakar      600.000 
Zzapbátur      600.000 
Lazer piko x 2     900.000  
Mótorar x 2(öryggi)     600.000 
gæslubátur     900.000  
Talstöðvar(öryggi)     300.000  
Optimist      500.000 
Samtals             4.400.000 
 
Greinargerð 
Ástæða fyrir háum tækjakaupalið í áætlun klúbbsins er sú sama og undanfarinn ár, að 
engin endurnýjun hefur átt sér stað í bátaflota Sigluness í fimm ár. Á 5 ára tímabili er búið 
að kaupa 1 gæslubát, 2 optimista, 4 kjaka og 4 peko. Í siglingaklúbb sem þessum þarf að 
vera örari endurnýjun þar sem notkun er mikil á bátunum. 
Við í Siglunesi viljum að öryggi sé númer eitt, tvö og þrjú og nú er það svo komið að 
gæslubátar okkar eru alls ekki öryggir, þetta verður að laga hvað sem það kostar ef við 
viljum að halda úti öruggum námskeiðum. Wayferar eru orðnir rúmlega 20 ára gamlir og 
Jónas feiti er 18 ára gamall, þessir bátar eru úr sér gengnir. Mikil fjölgun á 
leikjanámskeiðum hjá ÍTR hefur átt sér stað síðustu árin. Nauthólsvíkin nýtur mjög 
mikilla og vaxandi vinsælda. Í stað 20 – 40 barna eru núna 40 –100 börn að koma í 
heimsókn á morgnana sem þýðir að Jónas feiti er í notkun frá kl 9:00 til kl 16:00 alla daga 
og er þetta of mikið álag fyrir gamla góða Jónas feita. Reynst gæti nauðsynlegt að skipta 
honum út fyrir stærri bát eða fjárfesta í öðrum álíka báti sem kæmi þá til viðbótar við 
þessa þjónustu.  Þetta álag hefur orðið til þess að sá þáttur starfseminnar sem lýtur að 
siglingastarfseminni sjálfri, þ.e. kennsla í siglingum og meðferð báta, hefur orðið minni 
en áður. 
Með nýju fyrirkomulagi í Siglunesi, breyttu fyrirkomulagi á byrjendanámskeiði og með 
tilkomu fullorðinsnámskeiða verðum við að bjóða upp á bestu mögulegu gæslu og 
gæslubáta sem völ er á hvað sem það kostar, ef við ætlum að halda þessi námskeið.  
 
Fjallahjóla- og Ævintýranámskeið 
Tekjur    1.400.000 
Laun    3.950.000    
Launatengd gjöld     700.000    
Fastur kostnaður  1.050.000       
Samtals                4.300.000    
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Stefnumótun og markmið 
 
Markmið starfseminnar er að bjóða borgarbúum, sérstaklega börnum og unglingum uppá 
holla og skemmtilega útivist í öruggu umhverfi. 
Stefna Markmið Ábyrgð 
Tryggja skal öryggi 
gesta, gæði námskeiða 
og veita fyrsta flokks 
þjónustu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillögur um breytingar 
á starfsmannahaldi, 
skilgreining á 
hlutverkum og 
verkefnum hvers og 
eins 

I. 1. Bátafloti verður skoðaður og endurnýjaður í samræmi við 
starfsleyfi 
I. 2.  Öryggisreglur og almennar reglur klúbbsins verða gerðar 
sýnilegar og þeim fylgt eftir. 
I. 3. Fundir með forráðamönnum þátttakanda verða haldnir 
fyrir hvert námskeið þar sem farið er yfir öryggi, reglur, 
þjálfun starfsfólks og uppbyggingu námskeiða. 
I. 4. Farið verður yfir alla báta klúbbsins og þeir lagaðir og 
gengið verði frá þeim þannig að þeir standist allar 
öryggiskröfur klúbbsins. 
I. 5. Allir starfsmenn klúbbsins sitja gæslubátanámskeið og 20 
stunda skyndihjálparnámskeið viðurkennt af Rauða Krossi 
Íslands. 
I. 6.  Nýir og eldri starfsmenn fái þjálfun í almennri meðferð 
og notkun allra báta klúbbsins. 
I. 7. Skoðanakönnun um öryggi, starfsfólk og aðstöðu verði 
lögð fyrir starfsmenn. 
I. 8.  Útbúin verði öryggisnámskeið fyrir starfsfólk.  Öllu 
starfsfólki siglingaklúbbsins sé skylt að sækja þessi námskeið 
og standast þau áður er starfsemi hefst. 
 
II. 1. Fá samþykkt inn í fjárhagsáætlun 13 starfsmenn til að 
halda úti starfinu í siglingaklúbbnum. 6 starfsmenn á 
byrjendanámskeið, 4 starfsmenn til að taka á móti 
félgasmiðstöðvum og framhaldsnámskeiði, 1 starfsmann í 
landi (eftirlit og umsjón í landi sjá starfslýsingu), 1 starfsmann 
í viðhald, 1 starfsmann í stjórnun, 1 starfsmann sem verði 
umsjónamaður fjallahjóla- og útivistarnámskeiðs, bætist við 
þá 7 sem voru sl. sumar. 
II. 2. Skilgreina hlutverk og verkefni hvers og eins.  
a) Forstöðumaður, b) Yfirmaður innra starfs,  yfirmaður 
ævintýra- og fjallahjólanámskeiðs, c) Almennir starfsmenn og 
viðhaldsmaður,  d) Eftirlit og umsjón í landi 
II. 3. Gerðar verða starfslýsingar á II. 2. a,b,c og d. 
II. 4. Ráðnir verða 2 starfsmenn í  vetur í  viðhald á bátum og 
húsnæði. 
II. 5. Starfsemi klúbbsins verði endurskoðuð með hliðsjón af 
siglingakennslu, þ.e.a.s.  siglinganámskeiðum, ungliðaklúbbi, 
bátaleigu og annari starfsemi. Eins með hvaða hætti 
klúbburinn geti best þjónustað annað sumarstarf í borginni 
 

Forstöðumaður 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gísli Árni/ 
Forstöðumaður 
Forstöðumaður 
 
 
 
Logi 
Forstöðumaður 
Starfsmanna-
stjóri 
 
 
 
 
Forstöðumaður 
 
 
 
 
Logi 
Forstöðumaður 
Logi 
Forstöðumaður 
Soffía Pálsd. 
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Sundhöll Reykjavíkur 
 
Stöðumat 
 
Framkvæmdir og endurbætur 
Settir voru trébekkir á gluggavegg í skýlum karla og kvenna,einnig teknar spónaplötur í 
burtu og sett ný gler í staðinn ofan á útveggi í báðum útiskýlum. Endurnýjaðar voru flísar 
á böðum karla og kvenna og endurbætur gerðar á búningsklefum. Settar voru upp nýjar 
öryggismyndavélar og skjáir. Fyrirhugað er að hefja umfangsmiklar endurbætur á 
hreinsikerfum og vélbúnaði laugarinnar með það í huga að taka upp hreinsikerfi með CO2 
blöndun og sjálfvirkri stýringu. Útlit Sundhallarinnar er nú friðað skvæmt ákvörðun 
Húsfriðunarnefndar.   
 
Aðsókn 
Árið 2001 jókst aðsókn að lauginni og von til að  framhald verði þar á. Sömu félög og 
hópar nýta laugina og undanfarið ár og hefur aðsókn eldri borgara heldur aukist. 
 
Fjármál  
Rekstur Sundhallarinnar hefur gengið mjög vel þrátt fyrir að tækjabúnaður hennar þarfnist 
verulegs viðhalds. Vegna fyrirhugaðra framkvæmda og endurnýjunar hefur verið leitast 
við að halda viðhaldi í lámarki. 
 
Starfsmenn 
Stöðugildi við laugina eru 14 og 2 - 3 hlutastörf að jafnaði. Stöðugleiki hefur verið í 
mannahaldi og starfsmannavelta lítil.  
 
Samstarf 
Sunddeildir KR, Ármanns og Asparinnar auk Sundfélagsins Ægis stunda sundæfingar í 
lauginni og fyrir eldri borgara er vatnsleikfimi og sundkennsla. Yfir sumarið eru 
reglulegar heimsóknir barna í sumarstarfi og eitt sundnámskeið fyrir börn. Aðrir hópar 
sem nýta laugina eru t.d. Sportkafarar, sendiráð og hópar úr félagsmiðstöðvum. 
 
Þjónusta 
Sundhöllin er opin árið um kring frá kl. 6.30 til 21.30 virka daga og  8.00 til 19.00 um 
helgar, alls í 97 stundir á viku. Nýting á opnunartíma laugarinnar er mjög góð og skipað í 
alla tíma yfir veturinn frá kl. 8 að morgni til 21 að kvöldi. Sundæfingar eru í 22 stundir á 
viku að vetrarlagi og skólasund í 41stund. Aðrir hópar nýta hádegistíma og um  flestar 
helgar eru sundmót. Svigrúm til aukinnar þjónustu er því nokkuð takmarkað yfir veturinn 
en öllu meira að sumrinu..  
 
Heilsuborgarverkefnið 
Sundhöllin er gegnumstreymislaug þar sem jarðvarmavatn er notað beint en ekki notaðir 
varmaskiptar til að hita laugarvatnið. Gæði vatnsins eru tryggð með klórblöndun að 
hefðbundnum hætti. Þegar nýtt hreinsikerfi verður tekið í notkun mun sýrustigi vatnsins 
og klórgildi verða haldið í lágmarki. Í tengslum við endurnýjun búnaðarins verður sérstakt 
kynningar- og fræðsluátak fyrir starfsfólk og gesti laugarinnar um gildi hins nýja kerfis og 
virkni þess. 
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Öryggismál 
Samstarf er við Rauða Krossinn um símenntun í öryggismálum.  Skyldunámskeið, bæði 
verkleg og bókleg, eru haldin fyrir starfsfólk. Samræmt viðbragðakerfi vegna slysa er í 
gildi. Laugarvörður ber á sér innanhússsíma og getur sett í gang neyðaráætlun ef þörf 
krefur og neyðarhnappar eru á öllum starfspóstum.  
 
Vinnuferlar 
Í handbók Sundhallarinnar eru verklýsingar fyrir alla starfspósta og eftirlit með gæðum 
vatnsins.  Formlegir vinnuferlar hafa ekki verið skilgreindir en fyrirhugað er að hefja þá 
vinnu.  
 
Starfsmarkmið 
 
 Markmið 

 
Mæling Viðmið Aðgerð 

Þjónusta A) Allir gestir í 
Sundhöllinni séu 
velkomnir.  
B) Auka þjónustu 
við sérhópa. 
C) Fjölga gestum.   
 
 
 

Viðhorfskönnun 
framkvæmd 2x á 
ári 
 
 
C) Aðsóknartölur 

85% gesta 
ánægðir með 
þjónustuna  
 
 
C)Gestum fjölgi 
um 5% 
 

Endurbætur og viðhald 
húsnæðis. Auknar 
auglýsingar á eigin 
vegum.  Auka samstarf 
vegna kafaranámskeiða, 
sundæfinga, unglinga-
starfs í hverfinu, 
menningarviðburða 

Vinnuferlar Auka öryggi gesta 
Endurskoða hand-
bók og vinnuferla 
Tryggja gæði 
vatnsins 
Draga úr orku-
notkun 

Slysaskýrslur 
Dagbók staðarins 
Skýrir vinnuferlar 
og mælingar 

Ljúka gerð helstu 
vinnuferla og 
setja í handbók 
fyrir apríllok. 
Sjálfvirkum 
mælingum verði 
komið á varðandi 
sýrustig og klór-
magn í vatninu. 
Minnka orku-
notkun um 10% 
 

Ljúka gerð helstu 
vinnuferla og setja í 
handbók fyrir apríllok. 
Símenntunaráætlun 
Viðhaldsáætlun 
Greina orkunotkun/ 
vatnsnotkun, vinna 
áætlun um orkusparnað 

Starfsmenn Starfsmenn séu 
ánægðir í starfi 
Starfsmenn noti 
einkennisklæðnað 
ÍTR 
Allir starfsmenn 
taki þátt í 
Gæðaverkefni 
vegna nýs vatns-
hreinsibúnaðar  
 

Reglulegar kann-
anir á staðnum 
Viðhorfskannanir 
meðal starfs-
manna 
 

Allir starfsmenn 
séu sáttir við að 
nota klæðnaðinn  
Allir starfsmenn 
fái kynningu á 
Gæðaverkefninu 

Vinna með málin á 
starfsmannafundum og í 
starfsmannasamtölum 
sem hluta af ímynd 
staðarins 
 

Fjármál Að fjárhagsrammi 
standist 
  
  

Útkomuspá og 
lokauppgjör. 
Uppgjör á 3 
mánða fresti. 

Í árslok sé loka-
staða  +/- 1% 
miðað við 
útkomuspá. 
 

Að upplýsa starfsmenn 
um fjárhagsramma. 
Kostnaðaráætlanir 
gerðar varðandi stór 
verkefni. 
Gæta hagræðingar í 
fjölda stöðugilda. 
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Hitt Húsið 
 

Starfsáætlun Hins Hússins er hér sett fram á samþjöppuðu formi en að baki hvers 
tilgreinds verkefnis er ítarlegri starfsáætlun sem er vinnugagn starfsmanna. 
 
Meginmarkmið:   
Veita ungu fólki aðstöðu og aðstoð við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. 
Endurspegla það sem hæst ber í menningu ungs fólks hverju sinni. 
Veita ráðgjöf og upplýsingar til ungs fólks, í samstarfi við aðra fagaðila og samtök.   
Vera miðstöð úrræða Reykjavíkurborgar fyrir ungt fólk í atvinnuleit.  
 
 
Verkefni Markmiðslýsing Markmið Hvernig mælt? Starfsáætlun Tími 
 
Upplýsinga-
miðstöð 
 

 

Veita upplýsingar 
til ungs fólks í 
samstarfi við 
fagaðila og 
samtök. 
 

Að kynna  ung-
mennum hvað þeim 
stendur til boða 
með ýmsum 
leiðum. 
 
 

Með stöðumælingu 
í lok hvers mánaðar 
sem felst í talningu 
fyrirspurna og 
heimsókna. 

Að hafa a.m.k. 
tvo hæfa 
starfsmenn í 
fullu starfi til 
þjónustu, 
ráðgjafar og 
upplýsinga-
öflunar. 
 

Allt árið 
2003 

Fjárhagsáætlun 
 
 
 

Að rekstur HH sé 
í samræmi við 
starfs- og 
fjárhagsáætlun  

Að fjárhagsáætlun 
Standist +/- 2% 

Samanburður á  
fjárhagsáætlun og  
stöðu fari fram á 3 
mánaða fresti 

Að nýta 
Agresso sem 
stoðtæki í 
fjármála-
stjórnun  
 

Allt árið 
2003 

Hálendishópur 
Vinnuhópur  
Hópastarf HH 
(Lestin) 
Tótalráðgjöf 
Jafningjafræðsla 
Námskeið 
 
 
 

Að vera 
vettvangur fyrir 
félagsleg verk- 
efni, ráðgjöf og 
stuðning fyrir 
ungt fólk. 

Að auðvelda ungu  
fólki að nýta sér 
þau tilboð og 
úrræði sem fyrir  
finnast í 
þjóðfélaginu. Að 
vera í breiðu 
samstarfi við aðra 
fagaðila í 
samfélaginu. Skapa 
vettvang þar sem 
fagaðilar geta hist 
og borið samam 
bækur sínar. Að 
halda áfram að 
þróa þau úrræði 
sem fyrir eru. 

Þátttöku ungmenna 
í verkefnunum. 
Talning og greining 
á fyrirspurnum. 
Ánægju fagaðila og 
markhóps með 
okkar verk. Mat á 
árangri með 
stöðluðum 
matslistum lagðir 
fyrir á mismunandi 
tímum. 

Vinna 
samkvæmt 
ákveðinni 
dagskrá og 
halda tíma- og 
fjárhagsáætlanir
.   
 

Allt árið 
2003 
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Verkefni Markmiðslýsing Markmið Hvernig mælt? Starfsáætlun Tími 
 
Vinnumiðlun 
skólafólks 
 
 
 
 

Veita ungu fólki 
17+ sem að 
staðfestir umsókn 
sína vinnu hjá 
Reykjavíkurborg.  

Að hafa opið allt árið 
um kring. 
Að fá starfsmann í fullt 
starf allt árið. 
 
Að kynna tilboð 
vinnumiðlunar til 
skólafólks einu sinni í 
mánuði. 

Mæla fjölda 
umsókna og 
fyrirspurna í 
hverjum mánuði. 
 
Með því að mæla 
fjölda umsókna 
og fjölda starfa. 
  

Fá inn fjármagn 
til að geta alltaf 
haft þjónustuaðila 
til staðar. 
 
Gera kynningar-
blöð sem dreift er 
á staði þar sem að 
skólafók heldur 
til. Kynning á 
heimasíðu. 
  

Jan. 
2003 
 
 
 
Árið 
2003 

Tæknimál: 
 Tímavél 
 Músahola 
Þjónusta við 
starfsmenn 

Leitast við að 
hafa sem besta 
tæknilega aðstöðu 
og faglega ráð-
gjöf fyrir þau 
verkefni sem er 
verið að vinna. 

Taka mið af þeim 
verkefnum og 
áætlunum sem eru í 
gangi til að finna út 
hvaða tæki og tól þarf 
til að vinna þau.  
 

Hvað ná tækin að 
sinna mörgum, 
eru margir sem 
þarf að vísa frá út 
af tækjaskorti.  
Eru verkefni sem 
klárast ekki út af 
vanbúnaði? 
  

Fylgjast með 
verkefnum sem 
eru í húsinu.  
Afgreiða beiðnir 
um tæknilega 
þjónustu. Gera 
áætlanir um 
tækjakaup. 

Allt árið 
2003 

Gallerí Tukt 
Fimmtudags-
forleikur 
Síðdegis-
tónleikar  
Listsmiðja 
Unglist 
Götuleikhús  
Skapandi 
starfshópar 
m/einstök 
verkefni 
Erlend 
menningar-
verkefni 

Að endurspegla 
það sem hæst ber 
í listum og menn-
ingu á meðal 
ungs fólks. 

Að veita ungu fólki 
aðstöðu og aðstoð við 
að koma listrænum 
hugmyndum sínum í 
framkvæmd. 
Að fá ungt fólk innan 
allra listgreina til 
samstarfs. 
Að veita borgarbúum 
innsýn í strauma og 
stefnur innan lista hjá 
ungu fólki. 
Að stuðla að samvinnu 
hérlendis sem erlendis 
við ungt listafólk. 

Á fjölda list-
viðburða, lista-
manna og á 
aðsóknartölum. 
 
 
 
 
 
 
 

Að vinna vandað 
og faglegt starf í 
öllum mála-
flokkum á sviði 
menningar. Að 
vera í góðu 
samstarfi við 
listskóla og aðra 
aðila sem vinna 
með ungum 
listamönnum. 
Bæta aðstöðu og 
tækjakost. 
Bæta einu 
stöðugildi við. 

Allt árið 
2003 

Sérsveit Hins 
Hússins: 
Tipp Topp  
Klúbbastarf 
Námskeið  
Ráðgjöf 
 

Meginmarkmið 
Sérsveitarinnar er 
að styðja hinn 
fatlaða til sjálf-
stæðis sem 
einstakling og í 
samskiptum við 
aðra. 

Að bjóða upp á öflugt 
og gefandi frístunda-
starf sem er reynt að 
sníða að þörfum hvers 
og eins. 
 

Aðsóknartölur 
skoðaðar útfrá 
ýmsum breytum. 
Talning og grein-
ing fyrirspurna. 
Ánægja fagaðila 
og markhóps með 
verk Sérsveitar-
innar.  
 

Opið félagsstarf 
tvisvar í viku, 15 
lokaðir klúbbar, 
námskeið, ráðgjöf 
og auka stöðu-
gildi við 
Sérsveitina. 
 

Allt árið 
2003 
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Borgarhluti 2 
 
Leiðarljós:  
Að efla þjónustu ÍTR fyrir íbúa í borgarhluta 2 
 
Þjónusta 
Markmiðslýsing Markmið Hvernig mælt / Viðmið 
Kynning á þjónustu ÍTR í 
borgarhlutanum 

Sameiginlegur kynningarbæklingur í 
öll hús í borgarhlutanum – dreift að 
hausti. 
 

Þjónustukönnun á vegum ÍTR 

Auka þjónustu fyrir aldraða í 
sundi 
 

Bjóða upp á vatnsleikfimi þrisvar í viku Aðsóknartölur 

Auka samstarf og þátttöku 
foreldra í starfi félags-
miðstöðvanna.  
 

Skipa foreldraráð í hverja félags-
miðstöð – fundir reglulega 

Þátttaka – fundargerðir 

Samstarf aðila innan ÍTR í 
borgarhluta 2 

Halda sameiginlega hverfahátíð í 
kringum Ljósahátíð dagana 27. febrúar 
– 2. mars 2003 
 

Þátttaka hverfisbúa – aðsókn 
að viðburðum 

Bjóða upp á fjölbreytt 
sumarstarf  í borgarhluta 2. 

Samræma þjónustu innan ÍTR 
Starfsfólk ÍTR vísi á milli starfsstaða 
og séu meðvitaðir um dagskrá annarra 
starfsstaða. 
Laugardalurinn verið miðstöð útivistar 
og leikja. 
 

Aðsóknartölur – Þátttaka í 
starfi 

 
 
Starfsáætlun 
Markmiðslýsing Markmið Hvernig mælt / Viðmið 
Reglulegt samráð stjórnenda 
starfsstaða ÍTR í borgarhluta 2 
 

Samráðsfundir á tveggja mánaða fresti 
– a.m.k. sex sinnum á ári. 

Fundargerðir 

 
 
Starfsmenn 
Markmiðslýsing Markmið Hvernig mælt / Viðmið 
Að hafa í starfi hæft starfsfólk 
og viðhalda og efla hæfni þess. 

Gera símenntunaráætlun fyrir alla 
starfsmenn í samræmi við reglur og 
viðmið ÍTR.  
 

Viðhorfskönnun á tveggja ára 
fresti 
Starfsmannasamtöl a.m.k. einu 
sinni á ári 
 

Sameiginlegur starfsdagur 
starfsfólks ÍTR í borgarhluta 2. 
 

Starfsmenn hittist a.m.k. einu sinni á 
ári. 

Þátttaka á starfsdegi 
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Frístundamiðstöðin Tónabær 
 
Þessi áætlun er sameiginleg áætlun fyrir allt félags- og tómstundastarf á vegum 
félagsmiðstöðva ÍTR í borgarhluta 2 
 
Leiðarljós: Samstarf innan hverfa – lykill að betra lífi 
Meginmarkmið: Gæðafrítímastarf í borgarhluta tvö 
 
Markmið Leiðir Mat  Ábyrgur 
Að samræma og sam-
þætta allt félags- og 
tómstundastarf sem ÍTR 
stendur fyrir í borgar-
hluta 2 

a) Samræma allt félagsmiðstöðvastarf í 
borgarhlutanum með uppeldisgildi 
frítímans að leiðarljósi 
b) Bjóða upp á öflugt félags- og 
tómstundastarf í öllum skólum 
hverfisins í samstarfi við skóla-
stjórnendur, félagsstarfskennara og 
annað starfsfólk skóla 
 

Reglulegt uppgjör 
starfsáætlunar 
með tilliti til 
fjöldatalna og 
þátttöku í öllu 
starfi frístunda-
miðstöðvarinnar 
 

Forstöðumaður 

Að íbúar í borgarhluta 2 
upplifi Tónabæ sem 
frístundamiðstöð fyrir 
allan borgarhlutann 

a) Auka þátttöku hverfisbúa í starfi 
frístundamiðstöðvarinnar 
b) Kynna stafsemina með kynningar-
bæklingum og öflugri heimasíðu 
c) Starfsfólk þarf að vera vakandi fyrir 
þörfum hverfisbúa 
 

Reglulegt uppgjör 
starfsáætlunar 
með tilliti til 
fjöldatalna og 
afnota húsnæðis. 

 

Forstöðumaður 
Aðstoðar-
forstöðumaður 

 
 
Meginmarkmið: Foreldrasamstarf 
Að efla þátttöku foreldra 
í starfi félags-
miðstöðvanna 

a) Foreldraráð í allar félagsmiðstöðvar í 
Borgarhluta 2 
b) Virkja foreldra til ákvarðanatöku í 
leik og starfi 

Fundargerðir og 
þátttaka/skráning í 
foreldraráð 

Forstöðumaður 
Aðstoðar-
forstöðumaður 

 
 
Sumarið 2003 verður fjölbreytt sumarstarf rekið á vegum frístundamiðstöðvarinnar 
Tónabæjar í borgarhluta tvö. Auk þess að bjóða upp á námskeið í félagsmiðstöðvunum 
þremur er útibú rekið í Laugarnesi fyrir börn 6-9 ára, sumarnámskeið fyrir einhverf börn 
er í Langholtsskóla og að auki verður starfi smíðavallanna stjórnað frá 
frístundamiðstöðinni     
 
Meginmarkmið: Sumarnámskeið 
Markmið Leiðir Mat  Ábyrgur 
Að bjóða upp á fjöl-
breytt og spennandi 
námskeið fyrir börn 6-9 
ára í borgarhlutanum, 
sumarstarf fyrir einhverf 
börn í Langholtsskóla og 
smíðavelli á þremur 
stöðum . 
 
 
 
 

Að bjóða í auknum mæli upp á 
nýjungar í sumarstarfinu sem taki mið 
af þörfum sem flestra. 

Fjöldi þátttakenda 
á námskeiðum. 
Samanburður á 
aðsóknartölum á 
milli ára 
 

Forstöðumaður 
Verkefnastjórar 
barna og 
unglingastarfs. 
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Að tryggja að foreldrar/ 
forráðamenn fái allar 
upplýsingar um 
viðfangsefni 
námskeiðanna. 

Sumarstarfsbæklingi dreift í alla bekki í 
grunnskólum borgarhlutans. 
Netfangalisti foreldra – dreifa öllum 
upplýsingum til foreldra fljótt og 
örugglega. 
Vera með virka heimasíðu með öllum 
upplýsingum. 
 

Skrá yfir útsent 
efni. 
Heimsóknir á 
heimasíðu. 
Viðhorfskönnun 
ÍTR 
 

Verkefnastjórar 
barna- og 
unglingastarfs 

Að kynna foreldrum/ 
forráðamönnum vel 
hvernig staðið er að 
öryggismálum á öllum 
námskeiðum sem starf-
rækt eru á vegum 
frístundamiðstöðvar-
innar í hverfinu. 

Að kynna í sérstökum bæklingi alla 
öryggistaðla sem unnið er eftir.  
Að foreldrar/forráðamenn fái allar 
upplýsingar um starfsfólk s.s. aldur, 
menntun, reynslu. Einnig séu 
foreldrar/forráðamenn meðvitaðir um 
þá þjálfun sem starfsfólkið fær áður en 
námskeiðin hefjast 
 

Viðhorfskönnun 
ÍTR 

Verkefnastjórar 
barna- og 
unglingastarfs 

 
Annað starf 
Bjóða upp á markvisst 
og uppbyggilegt 
unglingastarf í sex til 
átta vikur í sumar. 

Bjóða a.m.k. 72 unglingum úr 
borgarhlutanum sem eru að klára 8. 
bekk upp á tilboð í samstarfi við 
Vinnuskóla Reykjavíkur. 
Þessi hópur (fjörliðar) er síðan 
starfræktur áfram að hausti sem 
klúbbur í félagsmiðstöðunum þremur. 
 

Þátttökulisti 
Skýrsla umsjónar-
manns fjörliða-
hóps 

Forstöðumaður 
Umsjónarmaður 
fjörliðahóps 

 
 
Meginmarkmið: Þekking, reynsla og ánægja starfsfólks tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem veitt er og því leggjum við mikla áherslu á að vera með hæft og 
ánægt starfsfólk í vinnu. 
 
Að í allri starfsemi 
frístundamiðstöðvar-
innar starfi hæft fólk á 
sviði uppeldis- og 
frístundamála.  

Að með öflugri þjálfun og símenntun 
sé hæfni fólksins viðhaldið 

a) Starfsmanna-
samtöl einu sinni 
á ári 
b) Viðhorfs-
könnun starfs- 
manna. 
c) Þátttaka í 
fræðslu og á 
námskeiðum. 

Forstöðumaður 
Aðstoðar-
forstöðumaður 
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Bústaðir  
 
Meginmarkmið: Að félagsmiðstöðin sé þekkt í hverfinu 
Markmið Leiðir Mat  Ábyrgur 
Að skapa já-
kvæða ímynd af 
starfi félags-
miðstöðvarinn-
ar Bústaða 

a) Halda foreldrakvöld 
 
b) Kynningarbæklingur á öll 
heimili vor og haust 
c) Fara á kennarafundi í skólum 
 
 
d) Kynna vefsíðu í kynningar-
bæklingi og dreifildum 

a) Fjöldi foreldra samanborið 
við árið á undan 
b) Endurmat í samráði við 
samstarfaðila 
c) Mat á samskiptum við 
kennara og starfsfólk skóla – 
fundargerðir 
d) Gagnvirkni í samskiptum 
við alla þá sem heimsækja 
síðuna, skoðanadálkur 
 

Verkefnastjóri 
Tómstundaráðgjafar 

 
Meginmarkmið: Meiri völd til unglinganna 
Markmið Leiðir Mat Ábyrgur 
Virkt unglinga-
lýðræði 

a) Að allir klúbbar hafi umsjón 
með a.m.k einu opnu kvöldi á 
önn 
b) Að starfrækja nefndir undir 
unglingaráði s.s. árshátíðarnefnd 
ofl 
c) Hugmyndakassi í félags-
miðstöð  og á heimasíðu 
d) Unglingaráð komi á 
stafsmannafund a.m.k tvisvar á 
önn 
e) Unglingaráð haldi stórfund 
einu sinni á önn 
 

a) Fjöldi klúbba með uppá-
komur – dagbókarfærslur 
 
b) Fjöldi unglinga í nefndum 
 
 
c) Fjöldi hugmynda í kassa og 
á neti 
d) Virkni unglingaráðs á 
fundum – fjöldatölur 
 
e) Fjöldi þátttakenda 

Verkefnastjóri 

 
 
Meginmarkmið: Að fá fjölbreyttari hóp inn í félagsmiðstöðina 
Markmið Leiðir Mat  Ábyrgur 
Að ná til 
félagslegra 
einangraðra 
unglinga 

a) Að auka virkt klúbbastarf í 
samstarfi við skóla 
b) Að vinna markvisst með 
fjörliða 
c) Starfsfólk sýnilegt í skólanum 
 
 
d) Taka þátt í opna starfinu í 
skólanum 

a) Meta þörfina í samráði við 
skóla, skrá fjölda 
b) Mæting á fjörliðafundi 
 
c) Fjöldi heimsókna í skóla. 
Hversu margir nýir koma inn í 
félagsmiðstöðina? 
d) Hversu marga fáum við inn 
í félagsmiðstöðina í kjölfar 
starfsins í skólanum? 
 

Verkefnastjóri 
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Tónabær 
 
Meginmarkmið: Að allir unglingar í hverfinu upplifi sig sem tónabæinga 
Markmið Leiðir Mat  Ábyrgur 
Að gera húsnæði 
félagsmiðstöðvar-
innar aðlaðandi 
og aðgengilegt 

a) Að virkja unglingana á að 
ákveða nýtingu á húsnæðinu 
b) Fá hugmyndir frá ungling-
aráði 
c) Umgengni um húsið 
einkennist af virðingu 
d) Starfsmenn og unglingar hafi 
kunnáttu í meðferð tækja  
 

a) Skráning hugmynda 
 
b) Mat á umgengni 
 
c) Gera úttekt á kunnáttu 
 

Verkefnastjóri 
Allir starfsmenn 

 
Meginmarkmið: Virkt samstarf við alla skóla 
Markmið Leiðir Mat Ábyrgur 
Virkja alla 
skólana í samstarf 

a) 8. bekkjarkynning strax að 
hausti 
b) Sýna áhuga á starfi skólanna 
c) Starfsmenn séu virkir í 
félagsstarfi skólanna 
d) Vera liðleg við að aðstoða 
við sérverkefni 
e) Bjóða aðstöðu Tónabæjar við 
öll tilefni 
 

a) Fjöldatölur 
 
b)Fundargerðir skráning funda 
c) Mæting á opnanir 
 
d) Skráning samstarfsverkefna 
 
e) Notkun á húsnæði 
 

Verkefnastjóri 

 
Meginmarkmið: Efla foreldrasamstarf 
Markmið Leiðir Mat Ábyrgur 
Virkt upplýsinga-
flæði til allra 
foreldra 

a) Foreldraráð 
b) Auglýsa heimasíðu 
c) Dreifa upplýsingum 
markvisst 

a) Fundargerð – Þátttökulisti 
b) Foreldrahorn á heimasíðu 
c) Póst- og netfangalisti 

Verkefnastjóri 
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Þróttheimar  
 
Meginmarkmið: Þróttheimar fyrir alla, vera sýnileg, gaman í Þróttheimum 
alltaf 
Markmið Leiðir Mat  Ábyrgur 
Öflugt 
hópastarf 

a) Auglýsa eftir hugmyndum frá 
unglingunum 
b)Nota kynningatöflur 
c) Samstarf við námsráðgjafa 
d) Nota heimasíðu 
e) Setja markmið með 
klúbbastarfi 
 

a) Fjöldi klúbba 
b) Fjöldi þátttakenda 
c) Mæting 
d) Viðhorfskannanir í lok 
annar 
e) Innra mat klúbbmeðlima 

Verkefnastjóri 
Allir starfsmenn 

Fjölbreytt 
félagslíf 

a) Virkt unglingalýðræði 
b) Nota heimasíðuna 
c) Virkja unglingaráðin 
d) Koma upp auglýsingatöflum í 
skólunum 
 

a) Kannanir 
b) Fjöldatölur 
c) Heimasíðan – skráning 
heimsókna 
 

Verkefnastjóri  
Tómstundaráðgjafar 

Efla samstarf 
og hverfis-
vitund 

a) Halda áfram góðu samstarfi 
við skólana 
b) Kynna markvisst starf 
félagsmiðstöðvarinnar fyrir 
hverfisbúa 
c) Hverfishátíðir 
d) Kynna heimasíðu 
e) Foreldrahorn á heimasíðu 
 

a) Fjöldi foreldra á 
kynningarfundum 
b) Fá mat foreldra á starfið 
c) Heimsóknir í foreldrahorn 
d) Fá mat frá félagsstarfs-
kennurum og öðrum 
samstarfsaðilum 
 

Verkefnastjóri 

Vinna mark-
visst að 
unglinga-
lýðræði 

a) Gagnvirk heimasíða – 
hugmyndir og skoðanir 
unglinganna 
b) Virkja unglingaráðið 

a) Þátttaka unglinganna 
b) Fjöldatölur 
c) Þátttaka í kosningum á 
heimasíðu 
d) Unglingaráð meti starfið 
 

Verkefnastjóri 
Umsjónarmaður 
unglingaráðs 

Efla 
heimasíðuna 

a) Kynna heimasíðuna vel 
b) Vera með kosningar og 
skráningu á heimasíðu 
c) Senda bæklinga og 
kynningarefni á netinu 

a) Fjöldi heimsókna 
b) Þátttaka í skoðana-
könnunum 
c) Fjöldi þeirra sem senda inn 
hugmyndir eða skoðanir 
 

Umsjónarmaður 
heimasíðu 
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FrístundamiðstöðinTónabær - sumarstarf 
 
 
Sumarið 2003 verður fjölbreytt sumarstarf rekið á vegum frístundamiðstöðvarinnar 
Tónabæjar í borgarhluta tvö. Auk þess að bjóða upp á námskeið í félagsmiðstöðvunum 
þremur er útibú rekið í Laugarnesi fyrir börn 6-9 ára, sumarnámskeið fyrir einhverf börn 
er í Langholtsskóla og að auki verður starf smíðavallanna stjórnað frá 
frístundamiðstöðinni 
 
 
Sumarnámskeið 
Markmið Leiðir Mat  Ábyrgur 
Að bjóða upp á fjölbreytt og 
spennandi námskeið fyrir 
börn 6-9 ára í borgar-
hlutanum, sumarstarf fyrir 
einhverf börn í Langholts-
skóla og smíðavelli á 
þremur stöðum . 
 

Að bjóða í auknum mæli upp á 
nýjungar í sumarstarfinu sem taki 
mið af þörfum sem flestra. 

Fjöldi þátttakenda 
á námskeiðum. 
Samanburður á 
aðsóknartölum á 
milli ára 
 

Forstöðumaður 
Verkefnastjórar 
barna og 
unglingastarfs. 

Að tryggja að foreldrar/ 
forráðamenn fái allar 
upplýsingar um viðfangsefni 
námskeiðanna. 

Sumarstarfsbæklingi dreift í alla 
bekki í grunnskólum borgarhlutans. 
Netfangalisti foreldra – dreifa öllum 
upplýsingum til foreldra fljótt og 
örugglega. 
Vera með virka heimasíðu með 
öllum upplýsingum. 
 

Skrá yfir útsent 
efni. 
Heimsóknir á 
heimasíðu. 
Viðhorfskönnun 
ÍTR 
 

Yfirmaður hvers 
starfsstaðar 

Að kynna foreldrum/ 
forráðamönnum vel hvernig 
staðið er að öryggismálum á 
öllum námskeiðum sem 
starfrækt eru á vegum 
frístundamiðstöðvarinnar í 
hverfinu. 

Að kynna í sérstökum bæklingi alla 
öryggistaðla sem unnið er eftir.  
Að foreldrar/forráðamenn fái allar 
upplýsingar um starfsfólk s.s. aldur, 
menntun, reynslu. Einnig séu 
foreldrar/forráðamenn meðvitaðir 
um þá þjálfun sem starfsfólkið fær 
áður en námskeiðin hefjast. 
 

Viðhorfskönnun 
ÍTR 

Verkefnastjórar 
barna- og 
unglingastarfs 
Yfirmaður hvers 
starfsstaðar 

 
Annað starf 
Bjóða upp á markvisst og 
uppbyggilegt unglingastarf í 
sex til átta vikur í sumar. 

Bjóða a.m.k. 72 unglingum úr 
borgarhlutanum sem eru að klára 8. 
bekk upp á tilboð í samstarfi við 
Vinnuskóla Reykjavíkur. 
Þessi hópur (Fjörliðar) er síðan 
starfræktur áfram að hausti sem 
klúbbur í félagsmiðstöðunum 
þremur. 
 

Þátttökulisti 
Skýrsla umsjónar-
manns fjörliða-
hóps 

Forstöðumaður 
Umsjónarmaður 
fjörliðahóps 
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Laugardalshöll 
 
Í starfsáætlunum Laugardalshallar frá undangengnum árum voru dregin út tvö megin 
markmið fyrir reksturinn. Það fyrra er að gjaldskrá Laugardalshallar sé ætíð í samræmi 
við verðlag á almennum húsaleigumarkaði.  Þessu markmiði hefur verið náð eins og því 
er lýst. Hitt markmiðið var að Laugardalshöll yrði markvisst skilgreind og markaðsett sem 
besta sýningar-, ráðstefnu- og tónleikaaðstaða á Íslandi.  
Töluverð vinna hefur átt sér stað í þessa átt þótt sjálft kynningarefnið sé ekki tilbúið.   
Þessi vinna hangir saman með fyrirhugaðri nýbyggingu við austurhlið hallarinnar.  Það er 
mikilvægt að hún verði að veruleika þannig að styrkja megi stöðu Laugardalshallar fyrir 
sýningar og íþróttaviðburði. Eins og fram kom í áætlun fyrir 2001 um nýtingu á 
fundaraðstöðu hallarinnar, hefur náðst ágætis árangur varðandi fundar- og 
námskeiðsaðstöðu á efri hæð. 
Laugardalshöll er sem fyrr vinsæl fyrir uppákomur af ýmsu tagi sem endurspeglast á 
fjölbreyttri dagskrá sem fram hefur farið í höllinni undanfarin ár. Enda hefur stefna hús-
ráðenda um að taka jákvætt í allar umsóknir um útleigu á höllinni og koma þeim fyrir í 
dagskrá hússins gengið eftir. 
 
1. Umhverfi  
Mikill tími og miklir peningar hafa farið undanfarin 5 ár í viðhaldi bæði inni og úti á 
höllinni.  Viðamestu verkefnin voru almálun á húsinu og skipting gólfefnis í aðalsal.   
Það sem efst er í huga fyrir árið 2003 er áframhaldandi vinna að bættu útliti  Laugardals-
hallar og þá sérstaklega umhverfi hennar.  Laugardalshöll er eina mannvirkið í 
Laugardalnum þar sem ekkert hefur verið gert í gróðursetningu og hlýlegu útliti. Þessi 
vinna mun þó hanga saman með þeim framkvæmdum sem fyrirhugaðar eru í tengslum við 
nýbyggingu.   
 
2. Námskeið  
Starfsmannamál eru í góðu lagi og sem fyrr þá eru stöðugildin 6.  Vegna breytinga í 
starfshópnum þarf að gera áætlun um námskeið fyrir starfsmenn. Námskeiðsþörfin er m.a. 
nýliðafræðsla, á sviði gæðaþjónustu (bros og viðmót gagnvart gestum) og á námskeið 
sniðin að þrifum og ræstingum. 
 
3. Öryggishandbók 
Vinna  að gerð handbókar um höllina varðandi þau mál sem tengjast húsinu þ.e. 
rafmagns-, loftræstingar- og vatnsmál.  Ennig að vinna að áætlun sem snýr að öryggi 
gesta í höllinni, flóttaleiðum o.þ.h.  
 
4. Fjármál 
Breytingar á rekstri hallarinnar undanfarin 5 ár hafa gert það að verkum að jafnvægi hefur 
skapast á tekjum og kostnaði. Framúrkeyrsla fyrstu 2 árin helguðist af framkvæmdagleði 
og viðhaldi á húsinu.  Undanfarin ár hefur reksturinn verið nálægt núllpunkti.   
Gert er ráð fyrir því að hækka húsaleigu á árinu 2003, en hún hefur verið sú sama s.l. 2 ár.  
Ef dagskrá hússins verður svipuð og verið hefur má gera ráð fyrir tekjuafgangi á árinu 
2003. 
 
5.Viðhald 
Framkvæmdir undanfarinna ára gera það að verkum að ástand Laugardalshallar er mjög 
gott.  Á næsta ári er því aðeins um venjubundið viðhald að ræða. 
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Laugardalslaug 
 - laug í alfaraleið 
 
Markmið:  
a) Auka og bæta þjónustu við gesti hússins og þannig fjölga gestum. 
b) Tryggja íþróttafélögum, sem stunda æfingar, sem besta aðstöðu. 
c) Tryggja öryggi gesta eins og helst er kostur. 
d) Bæta hreinlæti og smitgát starfsstaðarins. 
e) Auka vellíðan gesta á meðan heimsókn varir (alla leið, á leið út líka) 
f) Auka samstarf í Hverfasamstarfi. 
g) Tryggja fé til aukins þjónustuframboðs og nýjunga í rekstri. 
 
 
Leiðir: 
a) Skilgreina þjónustu sem veitt er, fyrir hvaða markhópa og samsetningu þeirra hópa. 
b) Framboð á þjónustu kynnt gestum með áberandi hætti, þannig að þekking á 

þjónustutilboðum verði sem best.  Kynna sérstaklega það sem lagt er áhersla á hverju 
sinni, með auglýsingum, dagskrá og uppákomum ýmiskonar, í samvinnu við 
hagsmunaaðila. 

c) Fara yfir og endurnýja búnað ef með þarf og liðka til með starfsemi félaga. 
d) Kynna starfsmönnum enn betur öryggishandbók og kenna þeim betur að þekkja 

,,hættusvæði” hússins. 
e) Kynna starfsmönnum enn betur þrifaáætlanir og kenna þeim frekari meðferð 

hreinsiefna og yfirborðsmeðferð. 
f) Kynna starfsmönnum mikilvægi þjónustulipurðar. 
g) Taka þátt í starfi og eiga samstarf um ,,uppákomur” í hverfinu. 
h) Leggja fram ítarlegar áætlanir um nýjungar og nýbreytni, fyrir stjórnendur Í.T.R. 
 
 
Hvað skal mæla? 
Viðhorf notenda til framboðsins og hússins, með könnunum. 
Virkni staðarins og starfsmanna með ,, tékkun” 
Breytingu á aðsókn og aðsóknarmynstri. 
Slysaskýrslur  
Örverufjölda á gefnum stöðum. 
Viðtöl við gesti á leið út af starfstað. 
 
 
Hvernig skal mæla? 
Viðhorfskannanir bornar saman milli tímabila og ára. 
Aðsóknartölur rýndar milli tímabila og ára. 
Slysaskýrslur bornar saman milli tímabila, og ,,hættusvæða” 
Starfsmenn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar mæla með sýnatöku og ,,stroksýnum” 
Orð gesta um heimsóknina og viðmót staðarins og starfsmanna 
 
 
Ábyrgur:  
Forstöðumaður. 
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Samstarfsaðilar: 
Framkvæmdastjóri Í.T.R. 
Íþróttafulltrúi  
Íþróttabandalag Rvíkur 
Íþróttafélög sem nota aðstöðu hjá okkur. 
Hverfastjórn. 
Þjónustustjóri Í.T.R. 
Forstöðumaður rekstrarsviðs Í.T.R. 
Starfsmenn Laugardalslaugar. 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 
 
 
Greinargerð um markmið 2002 
Sett voru markmið vegna rekstrar Laugardalslaugar fyrir árið 2002.  Eins og til er ætlast, 
var reynt að fylgjast vel með um framvindu mála.   
 
A. Eins og hægt var, miðað við rýmd í fjárráðum, var skipulega gengið í, að auka og bæta 

þjónustu við gesti.  Ekki var bryddað upp á neinum sérstökum nýmælum en sú 
þjónusta sem var til staðar var bætt.  Má nefna, að nú er bakað hér á hverjum morgni 
til sölu í teríu.  Þetta hefur mælst vel fyrir og gestir lýst ánægju með það, að fá 
bakaríslykt þegar sundi er lokið og menn setjast niður með kaffibolla.Eins og alkunna 
er, er veðurfar nokkuð ráðandi þáttur í aðsókn að útilaug og hefur seinni hluti 
sumarsins ekki verið okkur sérstaklega hagfelldur og einnig ber að benda á, að í vor, 
þegar bestu sólardagar sumarsins voru, var lokað hér vegna viðhalds og undirbúnings 
sumarsins.  Þetta voru þrír dagar, sem ella hefðu skilað í það minnsta 3100 gestum 
hver, þannig, að hér er um að ræða nálægt 10 þúsund gesti. 

B. Öryggismálin eru í föstum skorðum með æfingum og endurteknum prófunum.  Við 
höfum fækkað til muna hálkuslysum og einnig hefur byltuslysum fækkað.  Þessi 
málaflokkur er í sívinnslu og mun aldrei slakað þar á. 

C. Hér við laugina er skólasund frá kl. 09,00 til um 16,50 hvern virkan dag, þegar 
skólatafla er í gildi.  Skólasundið er snar þáttur í rekstri laugarinnar á skólatíma og má 
segja, að litla laugin og um þrjár brautir í þeirri stóru, séu uppteknar á þessum tíma.    
Íþróttafélög hafa aðstöðu í lauginni frá kl. 16,50 og fram að lokun, hvern virkan dag 
á æfingatíma þeirra.  Einnig er þreksalur með æfingatækjum þeim til reiðu á sama 
tíma.  Þreksalur þessi er í kjallara nýrra hússins, með sér búningsaðstöðu en 
íþróttamennirnir nota steypiböðin á efri hæðinni.  Karatefélag Reykjavíkur hefur 
einnig salarkynni í kjallara.  Þar er einnig nokkurskonar klúbbaðstaða þeirra.  Frá 
miðju sumri, hefur verið boðið upp á leikfimi með músík í lauginni, með svipuðu 
sniði og annarstaðar í laugum Reykjavíkurborgar og er í stuttu máli hægt að segja, að 
það hefur einfaldlega slegið í gegn og eru iðkendur komnir yfir hundraðið, þá þrjá 
daga sem leikfimi þessi stendur til boða.  Hér er aðalega um að ræða eldri gesti en 
gaman er að geta sagt frá því, að sést hefur til yngri gesta fara í æfingarnar, þannig að 
lítið beri á, sem einungis gefur til kynna þörfina á einhverju svipuðu á öðrum tíma 
fyrir ögn yngri gesti.  Eftir lokun fyrir almenna gesti, hafa kajakfélagar haft aðstöðu í 
lauginni, til æfinga og kennslu.  Sjókajakar og aðrar greinar í róðri slíkra báta, hafa 
orðið sífellt vinsælli íþrótt og hin síðari misseri hefur einfaldlega ekki hafst undan 
eftirspurn um æfingar og kennslu.  Kemur þar til útbreiðsla og vinsældir þess, að róa á 
lygnum fjörðum og víkum umhverfis landið.  Okkar skoðun er, að auðvitað verði að 
stuðla að sem mestu öryggi í þessari íþrótt sem öðrum og því sjálfgefið, að veita 
aðstöðu gegn vægu gjaldi. 
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D. Hreinlætismálin hafa skýrst nokkuð á árinu.  Með samstarfi við Heilbrigðiseftirlitið, 
höfum við nokkuð þrengt hringinn utanum þá þætti sem einna helst ákvarða um 
hreinlæti og smitgát.  Tíðar sýnatökur og aukin færni í meðförum hreinsiefna munu 
bæta enn frekar ástandið í þessum efnum. Starfsmenn Heilbrigðiseftirlitsins, hafa 
komið og tekið örverusýni og leyft okkur að fylgjast grannt með.  Þetta samstarf hefur 
leitt af sér enn betri árvekni starfsmanna og ber að fagna því. 

E. Þessum þætti viljum við halda að við höfum náð.  Gestir hafa hælt nokkrum 
framförum í þjónustu og bendir það til þess að þessir þættir eru á réttri leið. 

 
 
Laugardalslaug er nú komin í þau mál,að nú verður að fjárfesta í þjónustu og umhverfi 
laugarinnar.  Útlit byggingarinnar skánaði nokkuð með þeirri umferð af málningu sem sett 
var á norðurhlið laugarinnar (stúkuna) og þökkum við það.  Hitt er samt víst, að viðgerðir 
á múr er kostnaðarsamari, eftir því, sem þær dragast lengur.  Einnig má segja nokkuð með 
sanni, að ef ekki á að fækka heimsóknum í laugina, er bráðnauðsynlegt, að setja nokkuð 
fé í nýjungar og aukið framboð á afþreyingu fyrir gesti.  Sundlaugamenning okkar mun 
hægt og hægt, taka breytingum, í takt við það sem þekkist erlendis, við verðum að vera í 
fær um til að mæta þessum kröfum og jafnvel, hafa nokkur áhrif á þá þróun í æskilegan 
farveg. 
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Borgarhluti 3 

 
 

Hverfi 3.1  Miðberg 
     Hólmasel 
     Breiðholtslaug 
     Íþróttahúsið Austurberg 
     Íþróttahús í Seljahverfi 
 

Hverfi 3.2  Ársel 
     Árbæjarlaug 
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Borgarhluti 3 
 
Leiðarljós: 
Betri þjónusta á sviði frítíma 
Heildstæð þjónusta innan borgarhluta 3 
Fjölbreyttari þjónusta 
 
 
 Markmiðslýsing Markmið Hvernig mælt? 
Þjónusta Kynning á þjónustu ÍTR í 

nýjum hverfum (Grafarholt) 
Þjónusta við aldraða í sundi 
Auka þjónustu við  
10 - 12 ára 
Nuddpottur í laugar B 3 
 

60 % viti af hvaða þjónustu ÍTR 
býður í B 3. 
 
Tekinn verði frá tími 5 sinnum í 
viku 
80 % ánægja verði með 
þjónustuna 
Nuddpottur komi árið 2003 
 

Þjónustukönnun á 
vegum ÍTR 
Árskýrsla 
sundstaðanna  
Innri úttekt ÍTR 
Árskýrsla 
Árbæjarlaugar 
 

Vinnuferlar Reglulegt samráð stjórnenda í 
B 3 
Breytt fyrirkomulag afgreiðslu 
sundlauga.  Sjóðsvélar og 
smartkort 
Viðbrögð við óvæntum 
áföllum í unglingsstarfi 

5 fundir á ári 
 
Verði farið að virka 2003 
 
 
Að allir starfsmenn í 
unglingastarfi tileinki sér ferlið 
 

Fundargerðir 
Árskýrslur sundstaða 
Starfsmannaviðtöl 

Fjárhagur Fjárhagsáætlun standist 
Fjármagn til leikjanámskeiða 
verði betur nýtt 
Þeking tekna standist 

Plús mínus 4% 
Að fjárhagsáætlun námskeiða 
standi 
Plús mínus 4% 
 

Uppgjör fyrir 2003 
9.  mánaða uppgjör 
 
Uppgjör fyrir 2003 
 

Starfsmenn Allir starfsmenn B 3 hittist  
Sameiginleg B 3 námskeið í 
símenntun 
Leitast verði við að 
starfsmenn geti leyst af 
 
 

Hittist a.m.k. 1 x á ári 
 
Að allir fái eineltisfræðslu 
 
Að hægt verði að nefna 4 tilvik 

Ársskýrslur 
Starfsmannaviðtöl 
Ársskýrslur 
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Miðberg 
 
Þessi áætlun er sameiginleg áætlun fyrir allt félags- og tómstundastarf á vegum 
félagsmiðstöðva ÍTR í Breiðholti 

 
Leiðarljós: 
Gæða uppeldisstarf 
Styðja jákvætt starf í frítíma 
Ábyrg hverfisvitund í alþjóðlegum heimi 

 
Stutt lýsing á starfinu 
Til að vinna að þessum leiðarljósum fyrir ÍTR er Miðberg í Breiðholti.   Starfræktar eru 
tvær félagsmiðstöðvar og einnig fer fram fjölbreytt starf í öllum 5 grunnskólum 
Breiðholts.  Felur þetta í sér m.a. klúbbastarf, opið hús, tónleika, dansleiki, 
tómstundanámskeið, frístundaheimili, leikjanámskeið, smíðavelli og uppákomur af ýmsu 
tagi.  Virkt samráð og samstarf hefur tekist með félagsþjónustu og lögreglu í því skyni að 
efla barnavernd.  Lögð er áhersla á að barna og unglingastarf myndi samfelldan þráð allan 
ársins hring. 
 
Ýmsir aðilar fá aðstöðu ef óskar er eftir.  Nemendafélag Fjölbrautaskólans í Breiðholti 
hefur nýtt aðstöðu til æfinga fyrir árshátíð, ræðukeppni o.fl.  Íþróttafélagið Leiknir starfar 
í húsnæði Miðbergs og hefur þar skrifstofu.  Samstarf hefur einnig verið við 
félagsþjónustuna, skátafélagið, sundfélagið, AA hópa, Waldorf skólann o.fl.  Lögð er 
mikil áhersla á að geta brugðist við óvæntum uppákomum og beiðnum um þjónustu á 
starfsárinu.  Dæmi um slíkt er ráðstefnuhald ungmenna, tölvuleikjamót og samstarf við 
félög á borð við Rauða krossinn.  Enn fremur eru áleitin mál tekin á dagskrá með litlum 
fyrirvara þegar brýn þörf er á.  Dæmi um slíkt er umræða um kynþáttafordóma, kynlíf og 
sorgarviðbrögð við áföllum hjá ungu fólki. 

 
Starfsáætlun 
Meðfylgjandi er tafla sem inniheldur mælanlega starfsþætti fyrir starfsemi 
félagsmiðstöðva í Breiðholti.  Þó að allt starfið komi ekki fram í töflunni þá er snertingu 
við öll verkefni að finna þar.  Ítarlegri verkferla má finna um einstaka starfsþætti er munu 
í rás tímans verða hluti af væntanlegri gæðahandbók Miðbergs. 
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Verkefni Markmið Leiðir Árangursmat Ábyrgð 
Barna- og 
unglingastarf 

    

Ungmennaráð Þjálfa ungt fólk í lýð-
ræðislegum vinnu-
brögðum og gera þeim 
kleift að vinna að 
hagsmunum sínum 
 

Ungmennaráð starfi yfir 
veturinn.  8 reglulegir 
fundir með fræðsluívafi 
og tillöguflutningi við 
viðeigandi aðila  

Fundir haldnir og 
tillögur fluttar 
með sýnilegum 
hætti. 

Starfsmaður 
Ungmenna-
ráðs  

Félags-
miðstöðvarnar 
Miðberg og 
Hólmasel 

Skapa unglingum í 
Breiðholti félags-
aðstöðu 32 vikur á ári 

Opið hús verði að 
meðaltali 2 kvöld í viku 
á árinu í sitthvorri 
miðstöðinni, þ.e. 104 
skipti 

Opnun falli aldrei 
niður.  
Samhæfing leiði 
af sér að bæði 
kynin fái 
þjónustu við hæfi    
 

Tómstunda-
ráðgjafar 

Selja-, 
Öldusels-, 
Fella-, 
Hólabrekku- og 
Breiðholtsskóli 
 

Félagsstarf unglinga í 
samvinnu við skóla 
þjóni 50 % 13-15 ára 

Opið hús að meðaltali 1 
kvöld í viku á skóla-
vetri 

Aðsóknartölur 
þær 31 viku sem 
opið er metnar  

Tómstunda-
ráðgjafar 

Léttir 
laugardagar  

Fötluðum unglingum 
kynnt félagsstarf í 
félagsmiðstöð 

Markvisst starf 
starfrækt vikulega í 
Miðbergi utan fría. 

Starfsmenn kanni 
viðhorf þátttak-
enda til félags-
miðstöðva 
Fyrir/eftir  
 

Verkefna-
stjóri Léttra 
laugardaga. 

Leikjanámskeið  Í boði verði fræðandi 
og skemmtileg nám-
skeið fyrir börn 

Vikulöng heilsdags 
námskeið fyrir 6-9 ára 
júní, júlí og ágúst 

Viðhorfskönnun 
foreldra. 10% 
meiri ánægja 
miðað við. árið 
áður 
 

Yfirmenn 
sumarstarfs 

Fjörliðar  Unglingum. standi til 
boða skapandi sumar-
vinna 
 

2 vinnuhópar starfi að 
skapandi verkefnum 
sem verði sýnileg. 

Viðhorfsmat 
unglinga og 
foreldra 

Leiðbein-
endur 

Málaliðar Styrkja veika sjálfs-
mynd unglinga úr  
9. bekk í Breiðholti 
 

1 vinnuhópur starfi að 
skapandi verkefnum 
sem verði sýnileg. 

Ítarlegt viðhorfs-
mat unglinga og 
foreldra 

Leiðbein-
endur 

Hjörðin og 
músin 

Að vinna gegn for-
dómum hjá 16 ára og 
yngri 
 

Ljónið og vindurinn, 
fordómaverkefni 
Eineltisverkefni 

Mæting 
Viðhorfsmat 
þátttakenda 

Verkefna-
stjóri  
Þróunar 

Breiðholtsferð Félagslega óvirkir 
unglingar virkjaðir í 
skíðaferð 
 

25% þátttakenda séu 
félagslega lítið virkir 

Verkefnisstjóri 
meti samsetningu 
hóps 

Tómstunda-
ráðgjafar og 
leiðbeinendur 

Rímnaflæði 
2000 

Staðið fyrir starfi sem 
styrkir rapp sem 
tjáningu unglinga 

Rappmót haldið í 
Miðbergi í nóvember.  
Mótið snerti sem flesta 
og verði kynnt vel. 
 

Húsið verði fullt Tómstunda-
leiðbeinandi 
Miðbergs 

Rokkklúbbur-
inn 

Bjóða uppá aðstöðu 
fyrir rokkiðkendur og 
styðja þann tjáningar-
máta 

Rokkklúbbur verði 
starfræktur í Miðbergi 
yfir veturinn.  með 
stuðningi  2 leiðb. 

Sjá megi 12 virka 
rokkara í 
klúbbnum í lok 
vetrar. 

Leiðbein-
endur. 
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11-12 ára starf Félagsmiðstöð kynnt 
11-12 ára 

1x í mán. að vetri verði 
opið hús með mark-
vissu starfi. 
 

50% 11-12 ára 
kynnist starfinu 

Fyrirliði 
barnastarfs 

Tómstundastarf Börnum á grunnskóla-
aldri boðið uppá 
tómstundastarf.  

Tómstundanámskeið 
standi 6-12 ára til boða 
í grunnskólum.  Áhersla 
á 10-12 ára. 
 

80% þátttaka hafi 
orðið í 5 nám-
skeiðum á hvern 
skóla 

Fyrirliði 
barnastarfs 

Frístunda-
heimili í 
grunnskólum 
Breiðholts 

Þjónusta fyrir börn 6-9 
ára eftir skóla. 

Í 5 grunnskólum Breið-
holts verði starfrækt 
frístundaheimili 
 

Viðhorfsmat 
foreldra og barna. 

Fyrirliði 
barnastarfs 

Samstarf/ 
Hverfistarf 

    

Forvarnir í 
Breiðholti 

Samræmd forvarnar-
áætlun í Breiðholti 
 

Samráðs leitað í 
hverfum Breiðholts 

Eftirfylgd 
forvarnaráætlunar 

Verkefna-
stjóri þróunar 

Hátíðisdagur Stuðla að sterkari 
hverfavitund 

Standa að hverfishátíð í 
1 dag 

Fjöldi þátttakenda 
aukist 10% milli 
ára 
 

Verkefna-
stjóri rekstrar 

Lögregla, 
Félagsþjónusta
Miðberg og  
skóli  
 

Stuðla að betri 
barnavernd 

Þverfaglegt samráð 10 
sinnum yfir árið 

Að allir fundir 
séu haldnir 

Verkefna-
stjóri þróunar 

Samtök félags-
miðstöðva á 
Íslandi 
(Samfés) 

Að gera unglingum í 
Breiðholti kleift að 
kynnast unglingum af 
öllu landinu 

Að taka þátt í auglýstri 
dagskrá Samfés með 
reglubundnum hætti 

Að félags-
miðstöðvarnar 
hafi sent þátt-
takendur á 4 
uppákomur 
tengdum Samfés  
 

Fyrirliði 
unglinga-
starfs. 

Almennt     
Stjórnun  Að leitað verði eftir 

jafnvægi í stjórnun. 
Beitt verði skorkorti 
Miðbergs með virkum 
hætti 
 

Mælingar skor-
korts standi 80% 
á grænu 

Forstöðu-
maður 

Bókhald Starfssemi fái greiða og 
skjóta þjónustu vegna 
launa og reikningsskila 

Ferli launamála, inn-
heimtu og upplýsinga 
vegna stöðu verði bætt 
enn frekar. 

Viðhorfsmat 
meðal starfs-
manna. 
Lausleg úttekt á 
innheimtu 
 

Verkefna-
stjóri 
fjármála 

Rekstur Starfsemi fái greiða og 
skjóta þjónustu vegna 
húsnæðis, tækja og 
annarra framkvæmda 

Gott eftirlit og utanum-
hald með stöðu mála, 
samstarf við bygginga-
deild og umsjónar-
manni viðhalds ÍTR 
 

Mat forstöðu-
manns og 
fjármálastjóra 
ÍTR 
 

Verkefna-
stjóri 
rekstrarmála. 

Gæðahandbók Unnið verði að tilurð 
gæðahandbókar 
Miðbergs 

Gæðaviðmið Miðbergs 
ákveðin og verklags-
reglur mótaðar um 
einstaka þætti 
starfseminnar 
 

Grunnur að 
gæðahandbók 
liggi fyrir í lok 
árs, áætluð lok á 
verki lok árs 2004 

Forstöðu-
maður 
Miðbergs 

Fjárhagsáætlun Fjárhagsáætlun standist Endurskoðun 3 x yfir 
árið 

Fjárhagsáætl. 
standi -/+ 1% 

Forstöðu-
maður 
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Skorkort Miðbergs 
 
Leiðarjós 
Að skapa jákvætt umhverfi til frístundaiðkunar 
Að starfa faglega að uppeldi barna og ungmenna 6 - 18 ára 
Að stuðla að sterkri hverfisvitund 
 
 
 Markmiðslýsing Markmið Hvernig mælt 
Þjónusta Þátttakendum frístundaheimilanna 

líði vel 
Haldin verði vel heppnuð Rapp hátíð  
 
Þátttakendur tómstundanámskeiða 
séu ánægðir með þjónustu 
 

90 % barna líði vel 
 
A.m.k 300 mæti á 
Rímnaflæði 
80 % séu ánægð með 
námskeiðin 

Viðhorfsmat 
 
Miðar útgefnir 
 
Einkunnablað 
námskeiðanna 

Vinnuferlar Grunnatriði uppeldisstarfs fyrir 
unglinga endurskoðuð 
Vettvangsstarf eftir lokun 
félagsmiðstöðvar bætt 
Samstarf við foreldra vegna áfalla í 
starfi léttra laugardaga 
Aðkoma Miðbergs að 
barnaverndartilkynningum 
 

Reglur félagsmiðstöðvar 
endurnýjaðar 
Búnir til vinnuferlar í 
gæðahandbók 
Búnir til vinnuferlar í 
gæðahandbók 
Búnir til vinnuferlar í 
gæðahandbók 

Mat starfsmanna 
 
Virkur vinnuferill til í 
gæðahandbók 
Viðhorfsmat til 
foreldra 
Virkur vinnuferill til í 
gæðahandbók 

Fjármál Hagræða í rekstri leikjanámskeiða 
 
Auka áherslu á úthlutun minni 
fjárhagsáætlana í stjórnun 
Fjárhagsáætlanir i3010, i3012, i3013 
og i3060 gangi eftir 
 

Að þeking tekna aukist um 
5 % 
Verkefni innan Miðbergs 
hafi eigin áætlanir 
Að fjárhagsáætlun standist  
1% -/+ 

Uppgjör á sumarstarfi 
2003 
Ársskýrsla Miðbergs 
 
Uppgjör 
fjárhagsáætlana 

Starfsmenn Starfsmenn fái vinnufatnað 
 
Alþjóðleg símenntun örvi faglega 
þróun 
Starfsmenn séu ánægðir í starfi 

Hver starfsmaður fái 
flíspeysu með nafni 
3 starfsmenn fari utan á 
hverju ári 
Að 90 % segist ánægðir í 
starfi 
 

Úttekt í rekstri 
 
Ársskýrsla Miðbergs 
 
Viðhorfsmat/ 
starfsmannaviðtöl 
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Íþróttamiðstöðin Austurbergi 
 
Stöðumat 
 
Framkvæmdir og endurbætur 
Vorið 2002 voru settar upp rennibrautir ásamt lendingarkeri og snjóbræðslukerfi var sett í 
stéttar að rennibrautunum. Gengið var frá umhverfi til bráðabirgða en endanlegur 
frágangur þess er fyrirhugaður vorið 2003. Samtímis því verður ráðist í framkvæmdir við 
„púttvöll“. 

Endurbætur voru gerðar á lofti og lýsingu í anddyri laugarinnar  og verður þeim 
endurbótum haldið áfram árið 2003. Í vélasal laugarinnar voru mótorlokar endurnýjaðir 
og tækjabúnaður vegna fjargæslu á rennsli og hitastigi laugarkerjanna settur upp.  

Framkvæmdir í lyftingatækjasal íþróttahúss hafa staðið yfir í sumar og eru þær nú á 
lokastigi. Ný tæki verða sett upp í október í ár. Í sumar var tíminn notaður í ýmislegt 
smærra viðhald, s.s. málun á klefum, göngum og sal.  
 
Aðsókn 
Aðsókn barna og fullorðinna að Breiðholtslaug hefur aukist undanfarin ár og eftir að 
rennibrautirnar komu í mars sl. jókst aðsókn umtalsvert. Aðsókn barna og unglinga vegur 
þar þyngst. Aðsókn eldri borgara hefur einnig aukist nokkuð.  

Aðsókn að íþróttahúsi er sambærileg við fyrra ár og nýting skóla og íþróttafélaga á tímum 
í sal hefur verið mjög góð eða yfir 90%. Nýting á tímum utan fastrar dagskrár, s.s. vegna 
íþróttamóta um helgar er mjög góð að vetrinum en mun minni að sumrinu. 
 
Fjármál  
Tekjur laugarinnar hafa aukist og launakostnaður einnig vegna viðbótarstarfsmanna við 
rennibrautir. Útgjaldaaukning hefur orðið vegna annars kostnaðar sem fylgir aukinni 
aðsókn. Stærstu liðir eru heitt vatn, kalt vatn, rafmagn, sápa og klór. Ekki er endanlega 
komið í ljós hvort tekjuaukning hafi verið meiri en útgjaldaauknig. 
 
Starfsmenn 
Stöðugildi við IMA eru 25 þar af 23 í fullu starfi. Einn starfsmaður í íþróttahúsi er í 75% 
starfi. Tvær konur skipta með sér einni stöðu í sundlaug, 50% hvor. Stöðugleiki hefur 
verið í mannahaldi. Þær breytingar sem hafa orðið eru aðallega vegna veikinda og vegna 
aldurs.  
 
Samstarf 
Gott samstarf hefur verið á milli Gerðubergs og Miðbergs. Eldri borgarar frá Gerðubergi 
stunda leikfimi í lauginni. Frá Miðbergi koma ungir krakkar í sund. 
 
Þjónusta 
Sundlaugin er opin allt árið um kring að frátöldum fjórum dögum og þremur þrifdögum 
frá kl. 06:50 til kl. 22:00 virka daga og kl. 08:00 til 20:00 um helgar, alls í 75,5 stundir á 
viku. 

Hólabrekku- og Fellaskóli eru með sundkennslu í Breiðholtslaug. Tímar eru frá kl. 08:00 
til kl. 15:25. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hefur aðstöðu í lauginni til sundkennslu. 
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Sundfélagið Ægir æfir í lauginni frá kl. 16:00 til kl. 19:00. Eldri borgarar eru með fasta 
tíma í lauginni tvisvar í viku á vetrum þrisvar í viku á sumrum. Áhugi er fyrir því að 
fjölga tímum fyrir eldri borgara. 
 
Heilsuborgarverkefnið 
Í Breiðholtslaug er notað hitaveituvatn í allar laugar og potta. Laugarkerin eru þrjú. 25 m 
laug, og tvær 12,5 m laugar, önnur inni hin úti. Þrír pottar eru á laugarsvæðinu þar af einn 
stór og kröftugur nuddpottur. Ein vaðlaug er staðsett undir varðturninum. Eimbað er 
stafrækt sem ekki er rukkað í sérstaklega. Gufubað er einnig á svæðinu sem greitt er 
sérstaklega í. Boðið er upp á ljós gegn gjaldi. 
 
Öryggismál 
Samstarf er við Rauða krossinn um símenntun í öryggismálum. Skyldunámskeið, bæði 
verkleg og bókleg, eru haldin fyrir starfsfólk. Einu sinni á þriggja vikna fresti á hver vakt 
fyrir sig að fara yfir neyðaráætlanir og viðbragðsflýti ef slys ber að höndum.  
 
Neyðarhnappar eru á öllum starfspóstum. Ný reglugerð um öryggi í íþróttahúsum hefur 
tekið gildi. Í íþróttahúsi verða haldnir fundir með grunnskólakennurum einu sinni í 
mánuði þar sem farið verður m.a. yfir bruna, öryggis-, og eineltismál. 
 
Vinnuferlar 
Starflýsingar eru fyrir öll störf. Laugarverðir mæla klórstig laugar 6 sinnum á dag og oftar 
ef þörf krefur. 
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Starfsáætlun 2003 
 
 

Starfsáætlun Markmið Mæling Viðmið Aðgerð 

Þjónusta Breiðholtlaug njóti 
vinsælda hjá börnum 
og fullorðnum.  

Auka þjónustu við 
aldraða og fatlaða. 

Fjölgun  sundlaugar-
gesta haldi áfram.  

Viðhorfskönnun 
gerð einu sinni á 
ári.  

Fylgst með 
aðsóknartölum 
milli ára. 

90% gesta ánægðir 
með þjónustuna.  

Gestum fjölgi milli 
ára um 4%. 

Ljúka við lóð. 

Setja upp golfvöll. 
(Púttvöllur). 

Laga rennibrautir. 

Fjölga leiktækjum. 

Auglýsa sundlaugina 
markvisst. 

 

Vinnuferlar Auka öryggi gesta. 

Tryggja gæði 
vatnsins. 

Nýta orku sem best. 

Slysaskýrslur. 

Dagbók 
staðarins. 

Skýrir vinnu-
ferlar og 
mælingar. 

Ljúka gerð helstu 
vinnuferla og setja 
í handbók fyrir 
maílok. 

Fjöldi óhappa og 
slysa fari ekki yfir 
0,2% af gesta-
fjölda. 

Minnka orku-
notkun um 4%. 

Ljúka gerð helstu 
vinnuferla og setja í 
handbók fyrir maílok. 

Símenntunaráætlun. 

Viðhaldsáætlun. 

Greina orkunotkun/ 
vatnsnotkun.  

Vinna áætlun um 
orkusparnað. 

 

Starfsmenn Starfsmenn séu 
ánægðir í starfi.  

Starfsmenn noti 
einkennisklæðnað 
ÍTR. 

Einu sinni til tvisvar á 
ári fari allir starfsenn 
út saman að skemmta 
sér. 

 

Reglulegar 
kannanir á 
staðnum. 

Viðhorfskann-
anir meðal 
starfsmanna. 

Allir starfsmenn 
séu sáttir við að 
nota klæðnaðinn.  

Vinna með málin á 
starfsmannafundum og 
í starfsmannasamtölum. 

Fjármál Að fjárhagsrammi 
standist. 

Útkomuspá og 
lokauppgjör. 

Uppgjör á 
þriggja mánaða 
fresti. 

Í árslok sé loka-
staða +/- 3% miðað 
við útkomuspá. 

Að upplýsa starfsmenn 
um fjárhagsramma. 

Gæta hagræðingar í 
starfsmannahaldi. 
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Íþróttahús í Seljahverfi 
 
Stöðumat 
 
Framkvæmdir og endurbætur 
Andyri íþróttahússins var í ár endurnýjað og stækkað, settar upp nýjar dyr með 
rennihurðum og aðkoma utanhúss bætt með tilliti til fatlaðra. Íþróttasalurinn var málaður. 
Fyrir liggja drög að áætlun um endurbætur á böðum og búningsklefum. 
 
Aðsókn 
Aðsókn að íþróttahúsinu er góð og tímar vel nýttir. Stærstu notendur eru hverfisskólarnir, 
Ölduselsskóli og Seljaskóli og Íþróttafélag Reykjavíkur. Tímar utan fastsettrar dagskrár, 
s.s. um helgar fyrir íþróttamót, eru mjög vel nýttir. Aðsókn yfir sumarið er einungis vegna 
æfinga íþróttafélaga og tilfallandi viðburða. 
 
Fjármál  
Tekjur íþróttahússins byggjast á útseldum tímum til skólanna og ÍBR. Auk þess eru 
lítilsháttar tekjur af veitingasölu. Óverulegar breytingar eru milli ára á rekstrar- og 
launakostnaði. 
 
Starfsmenn 
Stöðugildi við íþróttahúsið eru 5. Mjög góður stöðugleiki er í mannahaldi.  
 
Samstarf 
Gott samstarf er við þá aðila sem nýta íþróttahúsið bæði starfsmenn skólanna og þjálfara 
hjá íþróttafélagi hverfisins. 
 
Þjónusta 
Almennur þjónustutími yfir vetrarmánuðina er á virkum dögum frá kl. 8.00 til 23.00 og á 
laugardögum frá kl. 9.00 til 13.00 og á sunnudögum frá kl. 15.00 til 19.30. Íþróttamót og 
keppnir bætast við um helgar og geta í tilfellum riðlað þjónustutímanum.  Að sumrinu er 
húsið nýtt fyrir íþróttaæfingar og tilfallandi viðburði. Svigrúm til aukinnar þjónustu er 
helst yfir sumarmánuðina en aukinn opnunartími yfir sumarið myndi hafa aukin útgjöld í 
för með sér og yrði að byggjast á viðbótartekjum.  
 
Öryggismál 
Í íþróttahúsinu er unnið eftir reglugerð um öryggi í íþróttamannvirkjum. Samstarf er við 
Rauða Krossinn um símenntun í öryggismálum. Skyldunámskeið, bæði verkleg og 
bókleg, verða haldin fyrir starfsfólk í samræmi við hina nýju reglugerð.    
 
Vinnuferlar 
Fylgt er vinnuáætlun vegna þrifa en formlegir vinnuferlar hafa ekki verið skilgreindir.  
Fyrirhugað er að hefja vinnu  við að lýsa þeim og efla gæðaeftirlit.  
 



 77

Starfsáætlun 2003 
 
 
 Markmið 

 
Mæling Viðmið Aðgerð 

Þjónusta Þjóna íþrótta-
hreyfingunni, 
almenningi og 
skólum á sviði 
íþróttaæfinga og 
líkamseflingar í 
heilbrigðu um-
hverfi. 
Auka þjónustu við 
sérhópa. 
Fjölga gestum.   
 

Viðhorfskönnun 
framkvæmd 2x 
á ári. 
Aðsóknartölur 
 
 

90% gesta ánægðir með 
þjónustuna.  
Gestum fjölgi um 5% 
 
 
 

Húsnæði verði 
aðlaðandi og mæti 
óskum og þörfum 
gesta. 
 
 

Vinnuferlar Auka öryggi gesta 
Tryggja góð þrif og 
umgengni 
 

Slysaskýrslur 
Dagbók 
staðarins 
Skýrir vinnu-
ferlar og 
mælingar 

Ljúka gerð helstu vinnu-
ferla og setja í handbók 
fyrir apríllok. 
Fjöldi óhappa og slysa fari 
ekki yfir 0,2% af gesta-
fjölda. 
 

Ljúka gerð helstu 
vinnuferla og setja í 
handbók fyrir 
apríllok. 
Símenntunaráætlun 
Viðhaldsáætlun 
 

Starfsmenn Starfsmenn séu 
ánægðir í starfi 
Starfsmenn noti 
einkennisklæðnað 
ÍTR 
 

Viðhorfskann-
anir meðal 
starfsmanna 
 

Almenn  ánægja sé meðal 
starfsmanna með starf sitt 
og vinnuaðstöðu. 
Allir starfsmenn séu sáttir 
við að nota klæðnaðinn  

Vinna með málin á 
starfsmannafundum 
og í starfsmanna-
samtölum sem hluta 
af ímynd staðarins 
 

Fjármál Að fjárhagsrammi 
standist 
  
  

Útkomuspá og 
lokauppgjör. 
Uppgjör á 3 
mánða fresti. 

Í árslok sé lokastaða  
+/- 1% miðað við 
útkomuspá. 
 

Að upplýsa starfs-
menn um fjárhags-
ramma. 
Gæta hagkvæmni í 
rekstri. 
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Ársel 

 
Leiðarljós í starfi Ársels 

• Að starfa eftir stefnu- og markmiðum ÍTR í frístundastarfi. 
• Að leitast við að halda úti a.m.k. sambærilegri þjónustu og önnur hverfi 

borgarinnar. 
• Að vera leiðandi í hverfastarfi í Árbæ og Grafarholti. 

 
Framtíðarsýn 

• Að skapa Árbæjar- og Grafarholsthverfum aðstöðu í frístundamálum eins og 
best gerist. En einnig að skapa hverfunum sérstöðu í þeim málum. 

• Að stuðla að samvinnu og samfellu í öllu íþrótta- og frístundastarfi fyrir 
börn, ungmenni og fjölskyldur í Árbæ- og Grafarholti. 

 
Um starfsáætlun 
Meðfylgjandi er þau markmið og leiðir, til að ná þeim, sem unnin eru af starfsmönnum 
Ársels og þátttakendum í starfinu, þar sem því var við komið. 
 
Barnastarf 6-12 ára 
 
Meginmarkmið: 
Að taka þátt í að skapa heildstæða stefnu í frístundastarfi fyrir 6-12 ára börn  
Markmið Leiðir Mælikvarði Ábyrgð 
Að bjóða upp á 
tómstundastarf fyrir 
10-12 ára börn í 
öllum skólum 
Árbæjar og 
Grafarholts 
 
 
 
 

Fjölbreytt tómstunda-  
tilboð séu í boði sem höfði til 
sem flestra. 
 
 

Aðsóknartölur sem verði 
greindar eftir kyni og aldri. 
 

Verkefnistjóri 
tómstundastarfs 

Nýta könnun um tómstunda-
þarfir barna í 5-7 bekk. 

Samanburður á fjölda og 
fjölbreyttni námskeiða við 
niðurstöður könnunnar 

Verkefnistjóri 
tómstundastarfs 

Undirbúningur vegna 
stjórnunar frístunda-
heimila í Árbæjar- 
og Grafarholts-
hverfum. 
 

Gera úttekt á aðstöðu  fyrir 
starfssemina og innra starfi. 
Áætlun um samstarf við 
Árbæjar- og Ingunnarskóla 
vegna ráðstafanna þessu 
lútandi. 
 

Skýrsla í Árslok 
 

Forstöðumaður 

Sumarstarf fyrir börn 
6-9 ára 

Boðið sé upp á fjölbreytt 
námskeið fyrir 6-9 ára börn 
yfir sumarmánuðina með tilliti 
til aldurs barnanna og þarfa 
fjölskyldnanna. 
 

Að framboð á námskeiðum í 
Árseli verði til 15% aukningar 
frá sumri 2002 

Umsjón með 
sumarstarfi 
2003 

Sumarstarf fyrir börn 
10-12 ára 

Að mögulegt sé að bjóða 
börnum 10-12 ára 
frístundatilboð að sumri 

Samaburður á starfsemi og 
fjöldatölum milli ára með 
tilliti til breytinga. 

Umsjón með 
sumarstarfi 
2003 
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Ungmennastarf 
 
Meginmarkmið: 
Að bjóða öllum ungmennum óháð aldri, kyni og litarhætti þátttöku í starfi Ársels, 
opnu sem og klúbbastarfi. 
Markmið Leiðir Mælikvarði Ábyrgð 
Að ungmenni í Árbæ og 
Grafarholti séu lýðræðis-
lega virk í Reykjvíkur-
ráði ungmenna og taki 
þátt í að víkka 
sjóndeildarhringinn í 
þeirri vinnu. 
 

Ungmennaráð sé starfandi í 
Árbæjar- og Ingunnarskóla og 
að ráðið sé lýðræðislega valið. 

Þáttaka í Reykjvíkurráði 
og úttekt á því  

Leiðbeinandi 
Ungmennaráðs í 
viðkomandi skóla. 

Opið starf fyrir unglinga 
13-16 ára minnst 3 kvöld 
í viku 
 
 
 

Opið sé í Árseli mánudaga, 
miðvikudaga og föstudaga. 
Opið sé í unglingaskóla 
minnst einu sinni í viku í 
samvinnu við Ársel 
 

Þátttaka amk 50% 
unglinga 
Aðsóknartölur í Árseli 
Aðsóknartölur í Árbæjar-
skóla og Ingunnarskóla 

Deildarsjóri 
Ársels 
Tómstunda-
ráðgjafar í 
viðkomandi skóla 

Opið klúbbastarf Auglýstir séu minnst einu 
sinni á önn möguleikar í 
klúbbastarfi; tengt áhugasviði 
eða vinahópum. 

Aukning um 1 klúbb frá 
síðasta ári 
Aðsóknartölur 

Deildarstjóri 
Ársels 

Klúbbar fyrir 
einstaklinga með 
sérþarfir 

Í samstarfi við viðkomandi 
unglingaskóla og/ eða 
Félagsþjónustu:  
Klúbbastarf fyrir félagslega 
einangraða, unglinga í vanda. 
Sérstök áhersla skal lögð á 
innflytjendur. 
 

Samkvæmt þörf 
Aðsóknartölur 

Deildarstjóri 

Að í boði sé starf fyrir 
unglinga að sumri 

Amk 2 Fjörliðahópar starfandi 
sumarið 2003 

Að minnst 80% af 
einstaklingum. í 
sumarstarfi séu virkir 
vetur 2003-2004 

Leiðbeinandi 
Fjörliðastarfs. 

Að í boði sé fyrir 
unginga amk ein ferð á 
önn, út fyrir borgar-
mörkin. Að starfsmenn 
og unglingar og 
unglingar sín í milli 
kynnist á nánari hátt 
 

Óvissuferð að hausti 
Skíðaferð að vori 
Klúbbar einu sinni á ári 

Að minnsta kosti 50% 
unglinga fari með Árseli 
einu sinni á ári í ferð 

Leiðbeinendur í 
unglingstarfi 

Opið sé í klúbb fyrri 16 
ára og eldri 

Auglýst minnst einu sinni á 
önn vegna 16 ára og eldri 

Að minnsta kosti einu 
sinni í mánuði sé opið 
fyrir 16 ára og eldri. 
Aðsóknartölur 

Leiðbeinandi 16 
ára og eldri 

Böll fyrir fatlaða, með 
sérstaka áherslu á 
hreyfihamlaða 

Böll fyrir fatlaða einstaklinga 
einu sinni í mánuði að vetri 

10% aukning milli ára 
Aðsóknartölur 

Umjón með 
böllum fyrir 
fatlaða 
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Hverfasamstarf/Samstarf 
 
Meginmarkmið: 
Að vera leiðandi í samstarfi í Árbæ, Grafarholti sem og í samstarfi á landsvísu. 
Markmið Leiðir Mælikvarði Ábyrgð 
Að taka þátt í forvarnastarfi 
sem þörf er á fyrir Árbæjar- 
og Ingunnarskóla ss 
Vímuefna-, tóbaks, eineltis-, 
fordómafræðsla og 
hverkonar forvarnir sem 
þörf er á hverju sinni. 
 

Að vinna að áætlun og 
framkvæmd forvarna innan 
hverfis. 

Fordómafræðslu lokið á 
vorönn 2003 
Eineltis-, vímefna- og 
tóbaksfræðslu lokið á 
haustönn 2003 
Annað eftir þörf. 
Samantekt í Ársskýrslu 

Deildarstjóri í 
samvinnu við 
leiðbeinendur í 
fræðslu. 

Þátttaka í þverfaglegu teymi 
milli Félagsþjónustunar, 
lögreglu, félagsmiðstððvar 
og skóla 

Þátttaka í Flás í Árbæ og 
koma á teymi í 
Grafarholtshverfi 

Minnst einn fundur í 
mánuði, sjá dagbók eða 
fundargerðabók 

Deildarstjóri 

Að halda hverfishátíðir einu 
sinni á önn. 
Í Grafarholti stefnt að 
hausthátíð. 

Sumardagurinn 1. að vori 
Hausthátíð í septemeber 
(tilkynningar á öllu íþrótta- 
og frístundastarfi innan 
hverfis). 
 

Mat í ársskýrslu Verkefnisstjori 
hverfasamstarfs 

Þátttaka í þróun æskulýðs- 
og tómstundastarfs á 
landsvísu 

Þáttaka unglinga og starfs-
manna á landsmóti og  
aðalfundi Samfés 

Að þáttakandur frá Árbæ 
og Grafarholti sitji 
Landsmót Samfés. 
Amk 2 fulltrúar Ársels sitji 
aðalfund Samfés 
 

Forstöðumaður 

 
 
Almenn stjórnun 
Markmið Leiðir Mælikvarði Ábyrgð 
Að stjórnun sé nútímaleg og 
samræmist markmiðum 
ÍTR.  

Stjórnun gerð starfs-
mönnum og notendum 
Ársels aðgengileg.  

Viðhorfskönnun starfs-
manna 
Viðhorfskönnun notenda 
 

Forstöðumaður 

Að við nýráðningu sé miðað 
við að í starfshópi sé fjöl-
hæft fagfólk og að reglur 
samræmist ráðningareglum 
Reykjavíkurborgar 
 

Að greina störf og starfs-
hóp fyrir hverja ráðningu 

Úttekt á nýráðningu 
Árskýrsla  

Forstöðumaður 

Að bókhald samræmist 
innra verklagi  ÍTR 
 
 

Að bókhald sé stemmt af í 
samvinnu við starfsmenn á 
skrifstofu ÍTR. 

Útekt á bókhaldi skv innra 
eftirliti ÍTR 

Forstöðumaður 

Aðgengileg gæðahandbók 
fyrir Ársel 

Þróun að núverandi hand-
bók Ársels. 
Handbókin sett í tölvutækt 
form á netið. 

Úttekt á gæðahandbók á 
netinu í lok árs. 
Ársskýrsla 
Viðhorfskönnun starfs-
manna 

Forstöðumaður 
Deildarstjóri 
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Að fjárhagsrammi standist Endurskoðun fjárhags-
ramma á þriggja mánaða 
fresti. 
Brugðist við frávikum. 

Þriggja mánaða uppgjör Forstöðumaður 

Að almennur rekstur 
samræmist innra verklagi 
ITR 

Að stjórnendur Ársels nýti 
sér þjónustu ÍTR eins og 
kostur er. 
Starfsmenn hafi góðan 
skilning á rekstri starf-
seminnar og beiti sér til að 
hann verði hagkvæmari og 
eins góður og kostur er. 
 

Samanburður á rekstri 
milli ára. 
Könnun á þekkingu 
starfsmanna á rekstri 
(viðtöl) 
Ársskýrsla 

Forstöðumaður 

Aðstaða sé eins og best 
verður á kosið fyrir 
starfssemi og fyrir 
stafsmenn. 

Hugmyndavinna vegna 
aðstöðu sem getur skapað 
Árbæ og Grafarholti 
sérstöðu í frístundamálum. 
Skapa starfsmönnum góða 
starfsaðstöðu 
 

Ársskýrsla  
Viðhorfskönnun 
starfsmanna 

Forstöðumaður 

Markaðsmál Útgáfa kynningarbæklings 
vor og sumar. 
Útgáfa dagskrár að vetri 
mánaðarlega 

Úttekt í Ársskýrslu Deildarstjóri 
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Árbæjarlaug 
 

Stöðumat 
 
Framkvæmdir og endurbætur 
Saunaklefar voru endurbyggðir og fyrirhugað er að endurnýja saunaofna í báðum klefum. 
Flísalögn á  tengibrú á laugarsvæði var endurnýjuð og snjóbræðslukerfi bætt.   
Hreinsikerfi sem byggir á UV-geislum var sett upp á síðasta ári í tilraunaskyni og er 
reynslan af því mjög góð. Viðhaldsvika var haldin í upphafi  í lok ágúst  og nýttist hún 
afar vel við ýmislegt smærra viðhald og fegrun mannvirkisins. Hlið voru sett upp í 
afgreiðslu vegna tilraunaverkefnis um rafrænt aðgöngustýrikerfi og hefur það reynst vel.  
 
Aðsókn 
Nokkuð hefur dregið úr aðsókn að lauginni á árinu og er þar helst skýringa að leita að ný 
leiktæki fyrir börn hafa verið sett upp við Breiðholtslaug og Grafarvogslaug og börn úr 
þeim hverfum sem áður sóttu Árbæjarlaug geta nú sótt sínar hverfislaugar. Einnig leikur 
veðrátta sitt hlutverk og lenging skólaársins hjá grunnskólabörnum. Aðsókn annarra, s.s. 
ýmissa hópa hefur aukist nokkuð. Kvöldaðsókn er jöfn og góð og hefur sú viðleitni 
sannað sig. Álagstoppar um helgar eru nú minni en áður. 
 
Fjármál  
Rekstur Árbæjarlaugar hefur gengið vel þrátt fyrir minni aðsókn. Tekjur hafa dregist 
saman en reynt hefur verið að mæta því með aðhaldi í rekstri.  
 
Starfsmenn 
Starfsmenn  Árbæjarlaugar í fullu starfi eru 22. Í hlutastörfum eru  8 skólanemar sem 
vinna á kvöldin og um helgar. Stöðugleiki hefur verið í mannahaldi og starfsmannavelta 
lítil.  
 
Samstarf 
Samstarf við Fylki er um sundleikfimi eldri borgara á hverjum virkum degi og þrisvar í 
viku er vatnsleikfimi fyrir almenning.  Ungbarnasund er í samstarfi við sunddeild 
Ármanns á laugardögum. Í samvinnu við Saga-spa er vatnsleikfimi fyrir fyrirtækjahópa 
kl. 7 á morgnana. Sundnámskeið fyrir börn eru yfir sumarið í samstarfi við Ársel en 
einnig koma unglingahópar frá Árseli og öðrum félagsmiðstöðvum í laugina yfir veturinn. 
Í samvinnu við skólana í hverfinu er tekið á móti nemendahópum sem fræddir eru um 
starfsemi laugarinnar, þeim sýndur vélasalurinn og tækjabúnaður og nemendur fræddir 
um gæði vatnsins og hreinsun þess. Árbæjarlaug tekur þátt í viðburðum í hverfinu s.s. 
hverfishátíðum, skólahátíðum og ýmsu æskulýðsstarfi. Einnig hefur verið samstarf í 
hverfinu í kynningarmálum. 
 
Þjónusta 
Árbæjarlaug er opin árið um kring frá kl. 6.50 til 22.30 alla virka daga og  8.00 til 20.30 
um helgar að vetrinum, en á sumrin er opið er til 22.00 um helgar. alls í 106 stundir á viku 
yfir veturinn og 110 stundir á sumrin. Nýting á opnunartíma laugarinnar er mjög góð á 
kvöldin og um helgar en gæti verið betri á daginn yfir veturinn. Sundæfingar eru þrjá daga 
í viku. Í skólasundi  er um  58 hópar en gætu verið alltað 100 hópar.  Nýting á  
hádegistíma gæti verið betri.   
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Heilsuborgarverkefnið 
Árbæjarlaug notar varmaskipta til að hita upp kalt vatn þar sem jarðvarmavatn hitar 
laugarvatnið og annað baðvatn. Gæði vatnsins eru tryggð með klórblöndun að 
hefðbundnum hætti en notuð er kolsýrublöndun í vatnið til að ná niður sýrustigi. 
Árbæjarlaug leggur áherslu á fjölbreytileika þjónustunnar sem í boði er og leitast við að 
ná til allra aldurshópa. Heitir pottar eru 2 og einn nudd- eða iðupottur, vaðlaug og lækur 
tengir inni- og útilaug.  Ljósabekkir eru 3 og góð aðstaða til sólbaða. Einnig eru eimbað 
og gufuböð vinsæl. 
 
Öryggismál 
Samstarf er við Rauða Krossinn um símenntun í öryggismálum.  Skyldunámskeið, bæði 
verkleg og bókleg, eru haldin fyrir starfsfólk. Samræmt viðbragðakerfi vegna slysa er í 
gildi. Laugarvörður ber á sér innanhússsíma og getur sett í gang neyðaráætlun ef þörf 
krefur og neyðarhnappar eru á öllum starfspóstum.  
 
Vinnuferlar 
Verklýsingar eru til fyrir alla starfspósta. Og vöktunaráætlun um eftirlit með gæðum 
vatnsins. Verklýsingar eru endurskoðaðar reglulega. Formlegir vinnuferlar hafa ekki verið 
skilgreindir en fyrirhugað er að hefja þá vinnu.  
 



 84

Stefnumótandi áætlun Árbæjarlaugar 2003 
 Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur 
Starfsáætlun 

 Að Árbæjarlaug 
verði áfram með 
vinsælustu og 
fullkomnstu 
laugum landsins 
hvað tæknibúnað 
og hreinlæti 
varðar. 

Að fá 440 þúsund 
ánægða laugar-
gesti. 

Aðsóknartölur og 
þjónustukannanir. 

Fylgja eftir þjónuststaðli Árbæjarlaugar 
Kynningarbæklingur um Árbæjarlaug og  
Elliðarárdalinn verði gefinn út á íslensku 
í mars- apríl. 
Vatnsleikfimi verði efld og komið á 
seinnipart dagsins. 
Auka enn frekar samstarf Árbæjarlaugar 
og Fylkis. 
Fjölga fataskápum og setja upp 
skóskápa. 
Koma fyrir læstum munahólfum. 
Byggður verði nýr vatnsnuddpottur. 
 

 Tryggja skal ör-
yggi laugargesta 
og veita þeim 
sem besta 
þjónustu. 
 

Fjöldi óhappa og 
slysa verði ekki 
yfir 0,02%af 
fjölda gesta. 

Skrá öll slys og 
óhöpp þar sem að- 
stoð er veitt. 

Starfsfólk fái reglulega þjálfun í 
skyndihjálp og björgunar æfingum. 
Staðið verði við verkáætlanir um viðhald 
og endurbætur á mannvirki og búnaði. 

 Baðvatn skal 
uppfylla ströng-
ustu kröfur um 
gæði og heilnæmi 
vatnsins og 
hreinlæti sé ávallt 
til  fyrirmyndar. 
Klórnotkun skal 
stillt í hóf án þess 
að það komi 
niður á gæðum  
laugarvatnsins. 

Að laugargestum 
líði sem best 
þegar þeir synda 
og svamla hér 
um og kvartanir 
þeirra verði sem 
fæstar. 
Klórstöðvar verði 
ávallt í sem bestu 
lagi og endurstillt 
reglulega. 

Skrá mælingar 
fjórum sinnum á 
dag 
Laugarvatnið skal 
uppfylla gæða-
kröfur um örveru-
innihald samkvæmt 
reglugerð Heil-
brigðiseftirlitsins. 
Mælingar laugar-
varða og klór- 
stöðva verði sem 
líkastar. 
 

Fulltrúi frá Heilbrigðiseftirliti Reykja-
víkur sjái um sýnatökur og örveru-
mælingar. Fylgjast skal  reglulega með 
því að þrif séu framkvæmd  samkvæmt 
gátlistum. 
Mælirásir skulu hreinsaðar reglulega og 
skipt um það sem bilar í klórlögnum. 
Klórstöðvar hreinsaðar og skipt um síur 
reglulega.Setja upp fleiri U.V.geislatæki 
sem sannað hafa gildi sitt í Árbæjarlaug. 
 

 Lágmarka óþarfa 
sóun á rafmagni 
og vatni. 
Takmarka magn 
sorps sem fer til 
urðunar 
Að umhverfi og 
mannvirki 
Árbæjarlaugar 
verði ávallt sem 
mest aðlaðandi 
fyrir borgarbúa 
og landsmenn 
alla. 

Stefnt skal að því 
að afltoppur fari 
ekki yfir 125 Kw. 
Skila öllum 
endurnýtanlegum 
brúsum til birgja. 
Allur pappi fari í 
endurvinnslu. 
Vakthafandi 
starfsmenn 
hjálpist að við að 
sjá til þess að 
mannvirkið og 
nánasta umhverfi 
þess verði ávallt 
snyrtilegt. 

Aflestur mæla og 
reikningar Orku- 
veitu. 
Fækka skal 
ruslagámum um 
einn fyrir árið 2003 
(ef það reynist hag- 
kvæmt) 
Ummæli laugar-
gesta. 
Finnst þeim laugin 
og umhverfið 
hreint og 
aðlaðandi? 

Yfirfara og breyta útslætti á dælum og 
tækjum Árbæjarlaugar 
Ljósastýringum verði breytt til hins 
betra. 
Allt sorp verði pressað í sorp-
pressunni.Það lágmarkar rúmmál 
sorpsins. 
Vaktformenn hver á sinni vakt,sjái til 
þess að þetta sé gert vel og 
samviskusamlega. 
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Borgarhluti 4 
 
Hverfi 4.1  Gufunesbær 
    Fjörgyn 
    Sigyn 
    Íþróttamiðstöð 
    Grafarvogslaug 
 
Hverfi 4.2  Íþróttamiðstöðin Klébergi 
    Fólkvangur  
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Borgarhluti 4 
 
Ykkar frítími – okkar fag 
Starfsvettvangur Íþrótta- og tómstundaráðs í borgarhluta 4 er frítími íbúa í Grafarvogi og 
Kjalarnesi. Áhersla er lögð á fjölbreytt og áhugavert frístundastarf en Íþrótta- og 
tómstundaráð starfrækir m.a. frístundamiðstöðina Gufunesbæ sem hefur umsjón með sjö 
félagsmiðstöðvum í Grafarvogi, íþróttamiðstöðvarnar í Grafarvogi og Klébergi og 
sundlaugar Grafarvogs og Kjalarness.   
 
Eitt af mikilvægustu markmiðum í starfi ÍTR í borgarhluta 4 er að leitast við að mæta 
þeim þörfum sem íbúarnir hafa varðandi frítímann bæði hvað varðar starfsemi sem og 
aðstöðu. Jafnframt er lögð áhersla á að taka þátt í samstarfi og eiga jákvæð samskipti við 
einstaklinga, fyrirtæki, félagasamtök og stofnanir í borgarhlutanum. Stefnt er að því að 
byggja upp öfluga starfsmannaliðsheild sem hefur reynslu af að vinna með fólki í 
frítímanum þar sem lögð verður áhersla á jákvætt hugarfar og þjónustulund. 
 
 
Hugmyndir að samþættingu og samstarfi milli starfsstaða ÍTR í 
borgarhluta 4 
 
Þjónusta: 
Samræma  frítímaþjónustu Íþrótta- og tómstundaráðs að kröfum og áherslum íbúa í 
borgarhluta 4. 
1. Skoða hvaða áherslur íbúar í borgarhlutanum hafa gagnvart sínum frítíma. Afla 

heimilda og gagna s.s. í þjónstukönnun Reykjavíkurborgar, könnuninni  “Ungt fólk” 
og á fleiri stöðum. 

2. Meta út frá gögnum hvaða áherslur þarf að gera varðandi frítímaþjónustu og 
uppbyggingu frístundamannvirkja í borgarhlutanum.  

3. Útbúa áætlun varðandi frítímaþjónustu í borgarhlutanum og samræma hana við 
þjónustu í öðrum borgarhlutum og í borginni í heild sinni.  

4. Vinna úr gögnum og gera framkvæmdaáætlun í samráði við yfirstjórn ÍTR um 
uppbyggingu á starfsemi og aðstöðu í borgarhlutanum. Samræma áætlunina við 
þjónustu í öðrum borgarhlutum sem og í borginni í heild sinni. 

 
Samstarfsverkefni: 
1. Sumardagurinn fyrsti. Dagurinn haldinn í samstarfi við félagasamtök í Grafarvogi. 

Hátíðarhöld fara fram í íþróttamiðstöð Grafarvogs. 
2. Grafarvogsdagur haldinn í samstarfi við stofnanir og félagasamtök í Grafarvogi. 

Hátíðarhöld fara fram á Gufunessvæðinu. 
3. Hjóladagur haldinn við íþróttamiðstöðina Grafarvogi – samstarf við 

fjallahjólaklúbbinn, útivistar- og hjólafyrirtæki. 
4. Viðburðir í sundlaugum, íþróttahúsum.  
5. Kajakklúbbur – Trimmklúbbur Grafarvogs. 
6. Sumarnámskeið með sundnámskeiðum. 
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Markaðsmál: 
Íbúar, samstarfsaðilar og starfsfólk sé vel upplýst um starfsemi Íþrótta- og 
tómstundaráðs í borgarhlutanum. 
Að forstöðumenn starfstaðanna í borgarhluta 4 ásamt markaðsstjóra ÍTR geri 
markaðsáætlun fyrir borgarhluta 4. Eftirfarandi þætti þyrfti að hafa í huga: 
 
1. Að markviss kynning fari fram á þjónustu ÍTR í borgarhlutanum til íbúa, 

samstarfsaðila og starfsfólks starfsstaðanna. 
2. Að leitast verði við að hanna auglýsingar og efni sem auglýsa starfstaðina, þ.e.  

starfsemi, opnunartíma, myndir o.fl. innan borgarhlutans. 
3. Að stefna að því að allir íbúar í borgarhluta 4 þekki til starfsemi ÍTR í viðkomandi 

borgarhluta. 
4. Að starfsstaðirnir séu allir vel merktir og að fólk viti um staðsetningu starfsstaðanna. 
5. Athuga samræmingu í heimasíðumálum og upplýsingum á netinu. 
6. Leggja áherslu á að kynna fólki í nýjum hverfum innan borgarhlutans starfsemi 

starfsstaðanna. 
7. Skrifa reglulega greinar um starfsemina í hverfisblöðin – vera stöðugt að minna fólk á 

starfsemina. 
8. Taka þátt í skipulagningu sameiginlega viðburða í borgarhlutanum og nýta sér þá til 

kynningar á starfsstöðunum. 
9. Útbúa kynningarbæklinga – (innifalið væru upplýsingar um íþróttamiðstöðvar, 

sundstaði, félagsheimilið Fólkvang, frístundamiðstöðina Gufunesbæ og 
félagsmiðstöðvar). Haustbæklingur sem fjallar um frístundastarf í borgarhlutanum 
fyrir félagasamtök og stofnanir. Sumarbæklingur fyrir þá aðila sem eru með 
sumarstarf  

 
Fjármál og rekstur: 
1. Taka til athugunar hvort hægt væri að hagræða í innkaupum á starfsstaðina – jafnvel 

gera sameiginleg innkaup að hluta. 
2. Skoða fjárhagsáætlanir borgarhlutans í heild sinni og athuga hvort hægt væri að ná 

aukinni hagræðingu og þannig ná í fjármagn sem hægt væri að nota til aukinnar 
þjónustu í borgarhlutanum. 

 
Fræðslumál - upplýsingastreymi: 
1. Hafa kynningu á starfsemi starfsstaða fyrir starfsfólk  innan borgarhluta 4. Fá frá 

starfsfólki hugmyndir að samþættingu og auknu samstarfi. 
2. Sameiginleg fræðsla? T.d. um samskipti á vinnustað, þjónustulund, hópefli o.fl. 
3. Forstöðumenn starfsstaða borgarhlutans haldi reglulega fundi þar sem farið er í ýmsa 

þætti er tengist borgarhlutanum í heild sinni (fundir u.þ.b. einu sinni í mánuði og oftar 
ef þurfa þykir). 

 
Starfsmannamál: 
Taka til athugunar samnýtingu starfsfólks – td. umsjónamaður viðhalds fasteigna í 
borgarhlutanum, umsjónamaður tölvumála, tækja og áhalda. 
 
Samstarf og tengsl við Byggingardeild: 
Hugmynd hvort ekki væri möguleiki að einn og sami aðili frá byggingardeild sinni 
fasteignum í borgarhluta 4. 
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Borgarhluti 4 – Starfstaðir ÍTR og helstu samstarfsaðilar 
 
 
Hverfi 4.1 Helstu samstarfsaðilar  
Starfstaðir ÍTR Félög Skólar Aðrir 
Gufunesbær Fjölnir Foldaskóli Miðgarður 
Fjörgyn Sk.f. Vogabúar Húsaskóli Kirkjan 
Sigyn Golfkl. Reykjav. Engjaskóli Lögreglan 
Íþróttamiðstöð  Rimaskóli Ibúasamtök 

Grafarvogs 
Grafarvogslaug  Hamraskóli  
Skíðasvæði  Borgarskóli  
  Korpuskóli  
  Víkurskóli  
  Borgarholtsskóli  
    
    
Hverfi 4.2    
Íþróttamiðstöðin Klébergi U.M.F.K. Klébergsskóli Virkið 
Félagsheimilið Fólkvangur  Kátakot Karlakór 

Kjalnesinga 
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Gufunesbær  
 
Ykkar frítími – okkar fag 
 
Starfsvettvangur Gufunesbæjar er frítími Grafarvogsbúa. Gufunesbær hefur umsjón með 
félagsmiðstöðvarstarfi í öllum átta grunnskólum í Grafarvogi þar sem öll ungmenni sem 
áhuga hafa á fjölbreyttu og uppbyggilegu starfi eru velkomin. Hluti af 
félagsmiðstöðvarstarfi í Grafarvogi er að ná til þeirra sem sökum áhugaleysis eða af 
öðrum orsökum sinna ekki heilbrigðum viðfangsefnum í frístundum sínum. Gufunesbær 
leitast einnig eftir að styðja við bakið á ungu fólki sem komið er af grunnskólaaldri. 
Jafnframt býður Gufunesbær upp á ýmsa aðra þjónustu s.s. afnot af húsnæði, 
sumarnámskeið fyrir börn og ýmiskonar annað námskeiðahald.  
Eitt af mikilvægustu markmiðum í starfi Gufunesbæjar er að stuðla að samheldni íbúa í 
hverfum Grafarvogs og taka þátt í samstarfi og samskiptum við einstaklinga, fyrirtæki, 
félagasamtök og stofnanir í Grafarvogi. Gufunesbær leggur áherslu á öfluga 
starfsmannaliðsheild sem hefur reynslu af að vinna með fólki í frítíma þess. Jákvætt 
hugarfar og þjónustulund er kjörorð allra starfsmanna. 
 
 
 
Framtíðarsýn  
 
Aðstæður í Gufunesi eru mjög góðar til ástundunar ýmissa íþrótta og til útivistar sem 
auðvelt er að nýta í tengslum við starfsemi Gufunesbæjar. Staðsetning er miðsvæðis og 
með tilkomu Sundabrautar mun svæðið nýtast enn frekar fyrir alla íbúa Reykjavíkur. 
Gufunesbær gæti í framtíðinni haft umsjón með svæðinu og verið í nánu samstarfi við hin 
ýmsu sérgreinasamtök um uppbyggingu þess. Hvað varðar félags- og tómstundastarf væri 
svæðið góð viðbót sem myndi nýtast vel, sérstaklega í barnastarfinu á sumrin og í 
unglingastarfinu. 
Hér að neðan koma nokkrar hugmyndir um möguleika á nýtingu svæðisins: 
Skólagarðar, smíðavellir, útigrill, boltavellir, púttvöllur, fjallahjóla- og vélhjólabrautir, 
stígar eða svæði fyrir hjól, hjólabretti og línuskauta, klifurveggur, leiksvæði, fjölnota 
grasflöt og útisvið. 
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Stefnumótandi áætlun fyrir Gufunesbæ 2003 
 
Þjónusta: 
 
I. Starfsemi fyrir unglinga  
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur 
Starfsáætlun 

1) Að bjóða upp á 
þjónustu yfir 
vetrartímann, 1. 
sept. – 15. maí, 
þar sem leitast er 
við að mæta 
þeirri tómstunda-
þörf sem er til 
staðar meðal allra 
13-16 ára 
unglinga í 
Grafarvogi. 
         
 
 

a) Fjölbreytt 
tómstundatilboð séu 
í boði sem höfði til 
sem flestra. 
b) Boðið sé upp á 
félagsmiðstöðvar-
starf í öllum skólum 
í Grafarvogi. 
c) Boðið sé upp á 
miðlægt félags-
miðstöðvarstarf á 
vegum Gufunes-
bæjar. 
 
 

a) Aðsóknartölur 
sem verði greind-
ar eftir kyni og 
aldri. 
b) Ársskýrsla 
2003. 
c) Fjöldi sam-
starfsfunda við 
skólastjórnendur. 
d) Aðsóknartölur 
notaðar til að 
meta virkni og 
þátttöku í starfinu. 
 
 
 

a) Að sumri sé auglýst efir starfsfólki þar 
sem lögð er áhersla á að það sé hæft til að 
vinna með unglingum.  Mikilvægt er að 
starfsfólkið hafi fjölbreytta þekkingu sem 
nýtist svo hægt sé að bjóða upp á margvísleg 
tómstundatilboð. 
b) Vel sé staðið að kynningu í hverfununm á 
þeim tómstundatilboðum sem eru í gangi.  
c) Á foreldrafundum að hausti og/eða 
bréfleiðis verður bæklingnunum “Félags-
miðstöð – hvað er nú það?” dreift ásamt 
sérstakri kynningu á hverri félagsmiðstöð og 
starfinu þar. Haustbæklingurinn “Frístundir í 
Grafarvogi” fer inn á hvert heimili í 
hverfinu. Markviss kynning verði á heima-
síðu Gufunesbæjar og heimasíðum félags-
miðstöðvanna. Að gjaldtaka vegna þátttöku í 
tómstundatilboðum sé haldið í lágmarki. 
d) Að félagsmiðstöðvarstarf fari fram í 
skólunum í Grafarvogi a.m.k. tvö kvöld í 
viku á tímabilinu og a.m.k. tvisvar í viku sé 
boðið upp á starf í miðlægri félagsmiðstöð í 
hverfinu. 
e) Áframhaldandi uppbygging samstarfs við 
yfirmenn og starfsfólk grunnskólanna í 
hverfum Grafarvogs. Samstarfsfundir 
haldnir a.m.k. einu sinni yfir vetrartímann 
með yfirmönnum hvers skóla og oftar ef 
þurfa þykir. 
 

Reynt sé að ná til 
þeirra unglinga sem 
þarfnast félagslegs 
stuðnings og bjóða 
upp á "stuðnings-
hópa". 

a) Viðtöl við þá 
unglinga sem taka 
þátt í stuðnings-
hópum. 
b) Fjöldi unglinga 
í stuðningshópum. 
c) Fjöldi funda hjá 
stuðningshópum. 
d) Lokaskýrslur 
stuðningshópa. 
e) Ársskýrsla 
2003. 
 

a) Starfræktir verði stuðningshópar sem 
hittast reglulega í amk. 3 mánuði þar sem 
unnið er markvisst með félagslega ein-
angraða unglinga – Vinahópar Gufunesbæjar 
f. 8. og 9. bekk, Kajaklúbbur/ar Gufunes-
bæjar o.fl. eftir þörfum þar sem hópastarfið 
er sérsniðið að þátttakendum hverju sinni. 
b) Unnið verði í samstarfi við Fjölskyldu-
þjónustuna í Miðgarði og fagfólk í grunn-
skólum Grafarvogs við val í hópinn og í 
samráði við foreldra/forráðamenn. 
c) Leiðbeinendur hópanna verða að vera 
starfsmenn sem hafa getu til að starfa á 
faglegan hátt með hópunum. 
d) Haldnir verði a.m.k. tveir foreldrafundir 
og tekin viðtöl við foreldri og barn í upphafi 
og við lok hópavinnunnar m.a. til að meta 
árangur. 
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2) Í júní og júlí  
verði     starfandi 
í Grafarvogi þrír 
Fjörliðahópar í 
samstarfi við 
Vinnuskóla 
Reykjavíkur. 

Reynt verður að ná 
til þeirra unglinga 
sem þarfnast 
sérstaks stuðnings 
(sbr. 1.b.hér að 
ofan). 

a) Fjörliðaskýrsla. 
b) Ársskýrsla 
2003. 

a) Í Fjörliðahópunum er að hluta til unnin 
hefðbundin unglingavinna fyrir unglinga 
sem hafa lokið 8. bekk en einnig er mikil 
áhersla lögð á fræðslustarf ýmis konar þar 
sem meginmarkmiðið er að efla sjálfsmynd 
unglinganna og félagslega hæfni. 
b) Leiðbeinendur hópanna fara á 
undirbúningsnámskeið hjá Vinnuskólanum 
og sérstakt námskeið á vegum ÍTR. Leið-
beinendur skulu ekki vera yngri en 22 ára. 
c) Valið er í hópana með aðstoð Miðgarðs, 
starfsfólks í félagsmiðstöðva, námsráðgjafa 
og umsjónarkennara í skólunum. 
d) Starfsfólk heldur tengslum við unglingana 
yfir vetrartímann t.d. með því að stofna 
klúbb og vinna þannig áfram að markmiðum 
sumarsins. 
 

3) Að bjóða upp  
á starf í félags-
miðstöðvunum 
fyrir 10-12  ára 
börn amk. tvisvar 
í mánuði yfir 
vetrartímann. 

Fjölbreytt og          
skemmtileg starf sé 
í boði sem höfðar til 
sem flestra. 

a) Aðsóknartölur 
sem verði greind-
ar eftir kyni og 
aldri. 
b) Fjöldi opnana 
fyrir þennan 
aldurshóp í hverri 
félagsmiðstöð 
samkvæmt 
fjöldatölu-
skýrslum. 
c) Ársskýrsla 
2003. 
 

a) Starfsfólk skipuleggi í  samstarfi við 
unglingaráð starf fyrir þennan aldurshóp. 
b) Lögð verður áhersla á létta og 
skemmtilega dagskrá þar sem ýmis konar 
leikir, spil og íþróttir gegna aðalhlutverki.  
c) Útbúin verður dagskrá fyrir hvora önn 
sem send verður heim með krökkunum til 
þess að foreldrar geti einnig fylgst með 
dagskránni. 
d) Unnið í anda “Gróskunnar” og meiri 
áhersla verður lögð á fræðslu en áður. 
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4) Að vinna að 
forvarnarstarfi 
meðal unglinga 
þar sem áhersla er 
lögð á forvarnar-
starf sem hvetur 
unglinga til 
heilbrigðs lífsstíls 
og jákvæðra og 
uppbyggilegra 
samskipta.  

a) Unglingar og 
foreldrar þeirra fái 
fræðslu um 
forvarnartengd 
málefni. 
b) Að unnið sé  
samkvæmt 
“Forvarnaráætlun 
Gufunesbæjar”. 
 

a) Niðurstöður könn-
unar sem gerðar eru 
meðal unglinga í 
borginni.  
b) Að ekki sé vart við 
hópamyndun í hverf-
inu þar sem unglingar 
eru í annarlegu 
ástandi undir áhrifum 
vímuefna.   
c) Útirölt sé starfrækt 
og upplýsingar um 
hópamyndun skráðar. 
d) Farið yfir 
“Forvarnaráætlun 
Gufunesbæjar” og 
metið hvernig til 
tókst.  
e) Farið yfir 
aðgerðaráætlun 
starfsmanna og metið 
hvernig til tókst. 
f) Fjöldi samráðs-
funda með aðilum frá 
Miðgarði og lögreglu. 
Fundargerðir 
fyrrnefndra 
samráðsfunda. 
 

a) Starfsmenn sem hafi hópastarf með 
höndum spjalli við unglingana í sínum 
hópum um heilbrigða lífshætti og 
mikilvægi uppbyggilegra samskipta. 
b)  Erindi sé flutt amk. einu sinni að vetri 
þar sem unglingum (foreldrum) sé boðið 
að fræðast um skaðsemi ávana- og vímu-
efna. Að Gufunesbær eigi fræðsluefni, 
myndbönd og annað efni, sem nýtist við 
fræðslu um ávana- og vímuefni. 
c) Að í reglum og starfi félags-
miðstöðvanna sé tekin skýr afstaða gegn 
meðferð vímuefna og tóbaks og annarri 
neikvæðri hegðun.  
d) Stuðlað verði að samþættingu og sam-
starfi við alla þá aðila sem starfa að 
forvarnarmálum í hverfinu. m.a. með 
þátttöku í verkefninu  “Gróska í 
Grafarvogi”.  
e) Starfsfólk tengi forvarnarstarf 
hugmyndum “Gróskunnar” og  hug-
myndum “uppbyggingarstefnunnar”. 
 f) Haldnir verði reglulegir samstarfs-
undir með unglingaráðgjöfum í Miðgarði 
og hverfislögreglu yfir  vetrartímann. 
g) “Forvarnaráætlun Gufunesbæjar” 
endurskoðuð í lok árs. 

Unglingar í 8. bekk 
fái fræðslu um 
einelti.  

Niðurstaða könnunar 
meðal unglinga 
hverfisins sem 
framkvæmd er fyrir 
fræðslu og eftir 
fræðslu.  Stefnt er  að 
því að einelti minnki 
um 30% á því 
tímabili sem fræðslan 
fer fram 

a)Ákveðinn hópur starfsmanna félags-
miðstöðva fái þjálfun í að fræða unglinga 
um einelti. 
b) Útbúið sé námsefni sem er við hæfi að 
nota í eineltisfræðslu. 
c) Samstarf verði við grunnskóla 
Reykjavíkur um eineltisfræðslu í 
skólunum.  
d) Starfsmenn félagsmiðstöðva fari í alla 
8. bekki í þeim hverfisskólum sem þeir 
þjóna með fræðsluefni um einelti og/eða 
taki þátt í eineltisverkefnum sem unnið 
er að í skólunum. 
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5) Þátttaka í 
forvarnar-
verkefninu 
“Gróska í 
Grafarvogi” sem 
stendur yfir 2001-
2005. 

a) Að unnið sé    
samkvæmt sam-
eiginlegri og heild-
stæðri forvarnar-
aáætlun samstarfs-
aðila. 
a) Unnið sé sam-
kvæmt aldurs-
skiptingunni 10-12 
ára annars vegar og 
13-15 ára hins 
vegar yfir 
vetrartímann. 
c) Námskeið/ 
klúbbar fyrir        
börn og unglinga. 

a) Að unnið sé í sam-
ræmi við forvarnar-
áætlunina. 
b) Starfrækja amk. 
sjö íþróttatengda 
klúbba fyrir unglinga 
í tengslum við 
félagsmiðstöðvar 
Gufunesbæjar. 
c) Starf fyrir 10-12 
ára krakka í öllum 
félagsmiðstöðvum 
Gufunesbæjar (sjá lið 
nr. 3 hér að ofan). 
d) Þátttaka í skipulagi 
á árlegu barnaþingi 
fyrir 6. bekkinga í 
hverfinu. 

a) Haldnir verða reglulegir fundir stýri-
hóps verkefnisins þar sem farið verður 
yfir gang mála hjá samstarfsaðilum 
Gufunesbæjar. 
b) Stýrihópurinn mun sjá um kynningu á 
verkefninu innan hverfisins. 
c) Unnið er í anda svokallaðrar 
“uppbyggingarstefnu”  (restitution 
theory). 
d) Að áfram verði unnið að því að kynna 
uppbyggingarstefnuna fyrir starfsfólki 
félagsmiðstöðvanna og að unnið verði 
eftir aðgerðaráætlun starfsmanna um 
hvernig tengja megi upbyggingar-
stefnuna og “Gróskuna” félags-
miðstöðvarstarfi. 
e) Starfrækja amk. einn íþróttatengdan 
klúbb í tengslum við hverja félags-
miðstöð s.s. klifurklúbb, útivistarklúbb, 
hjólaklúbb, fótbóltaklúbb og/eða 
körfuboltaklúbb í samstarfi við Fjölni, 
Íslenska fjallahjólaklúbbinn o.s.frv. 
f) Á barnaþinginu er unnið með 
hugmyndir um heilbrigðan lífsstíl og 
hugmyndir sem tengjast hverfinu. 
 

6) Að auka virkni 
og ábyrgð 
unglinga sem eru 
þátttakendur í 
starfsemi  félags-
miðstöðva. 

Unglingaráð skulu 
starfrækt í öllum 
félagsmiðstöðvum.   
 

a) Niðurstaða úttektar 
meðal félags-
miðstöðva þar               
sem skoðuð er 
starfsemi unglinga-
ráða. 
b) Starfsmenn gefi 
álit sitt á hvort virkni 
og  ábyrgð hafi aukist 
meðal unglinganna. 
c) Fjöldi funda með 
unglingaráðum á 
hverjum vetri og 
fundargerðir. 
d) Fjöldi þeirra verk-
efna sem unglingaráð 
taka þátt í að 
skipuleggja. 
 

a) Halda skal tvo stórfundi á ári sem 
skipulagðir eru af unglingaráði.   
b) Unglingaráð hittist amk. tvisvar í 
mánuði yfir vetrartímann.  
c) Unglingaráð tekur að sér skipu-
lagningu ákveðinna verkefna í 
félagsmiðstöðinni og framkvæmir þau 
með aðstoð starfsfólks. 
d) Starfsdagur unglingaráðanna – einn á 
hvorri önn. 
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II.  Miðlæg félagsmiðstöð og aðstaða í skólum 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur 
Starfsáætlun 

1) Að hægt sé að 
bjóða unglingum 
í hverfinu upp á 
miðlægt félags-
miðstöðvarstarf  
á vegum Gufune-
sbæjar í “hlut-
lausu” húsnæði. 
 

Að frá og með 
hausti 2003 verði 
hafin starfsemi í 
miðlægri félags-
miðstöð á vegum 
Gufunesbæjar 
 

a) Aðsóknartölur  
sem verði greindar 
eftir kyni og aldri.  
b) Ársskýrsla 2003. 

 
 

a) Í ársbyrjun sé farið af stað með undir-
búning vegna miðlægrar félags-
miðstöðvar fyrir unglinga í hverfinu, 
húsnæði fundið og það gert tilbúið fyrir 
félagsmiðstöðarstarf. 
b) Frá og með hausti verði hafin í félags-
miðstöðinni starfsemi fyrir unglinga. 
 

2) Að aðstaða 
fyrir félags-
miðstöðvarstarf í 
grunnskólum 
Grafarvogs verði 
bætt. 

Að á hvorri önn 
verður einblínt á  
fjóra skóla og unnið 
að bættri aðstöðu í 
samstarfi við starfs-
fólk. 

a) Ársskýrsla 2003. 
b) Skýrslur 
tómstundaráðgjafa 
fyrir hvora önn. 

a) Fyrir ársbyrjun verði búið að ákveða 
að hvaða skólum á að einbeita sér og 
búið að áætla í það fjármagn. 
b) Í ársbyrjun verði forgangsröðun í 
hverjum skóla ákvörðuð í samstarfi við 
starfsfólk og gerð áætlun um innkaup og 
breytingar. 
 

 
III. Starfsemi fyrir 5. – 7. bekk 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur 
Starfsáætlun 

Að bjóða upp á 
námskeið yfir 
vetrartímann, 1. 
okt. - 1. maí, þar 
sem leitast er við 
að mæta þeirri 
tómstundaþörf 
sem er til staðar 
meðal allra 10-12 
ára barna í 
Grafarvogi. 

 
 

 

Fjölbreytt 
tómstunda-
námskeið séu í boði 
sem höfði til sem 
flestra. 
 
 

a) Aðsóknartölur sem 
verði greindar eftir 
kyni og aldri. 
b) Skýrslur leið-
beinenda. 
c) Skýrslur umsjónar-
manna. 
d) Niðurstöður 
viðhorfskönnunar 
sem lögð er fyrir öll 
börn í lok námskeiðs. 
e) Aðsóknartölur 
notaðar til að meta 
virkni og þátttöku í 
starfinu. 

a) Að sumri sé auglýst efir starfsfólki þar 
sem lögð er áhersla á að það sé hæft til 
að vinna með börnum.  Mikilvægt er að 
starfsfólkið hafi fjölbreytta þekkingu sem 
nýtist svo hægt sé að bjóða upp á 
margvísleg tómstundanámskeið. 
b) Vel sé staðið að kynningu í skólunum 
á þeim námskeiðum sem eru í boði. 
Börnin fái upplýsingar um hvaða 
námskeið eru í boði á hvorri önn. Á 
heimasíðu Gufunesbæjar koma fram allar 
upplýsingar um námskeiðin ásamt 
myndum frá starfinu. 
c) Að gjaldtöku vegna þátttöku á 
námskeiðunum sé haldið í lágmarki.  
Þátttökugjöldin séu greidd með  
heimsendum greiðsluseðlum. 
d) Áframhaldandi gott samstarf við 
yfirmenn og starfsfólk grunnskólanna í 
hverfum Grafarvogs. Samstarfsfundir 
haldnir í byrjun hvorrar annar með 
yfirmönnum hvers skóla. 
e) Áhugasviðskönnun lögð fyrir börnin 
að hausti. Niðurstöður könnunarinnar 
hafðar til hliðsjónar þegar námkeiðin eru 
skipulögð. 
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IV.  Starfsemi fyrir börn í 1. – 4. bekk 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur 
Starfsáætlun 

1) Að bjóða upp 
á þjónustu fyrir 
börn, 6-9 ára, frá 
júníbyrjun til 
ágústloka á 
þremur stöðum í 
hverfinu, í 
Fjörgyn, Sigyn 
og í Korpuskóla. 
 
 
 
 

a) Boðið sé uppá 
fjölbreytt, þrosk-
andi og skemmtileg 
sumarnámskeið 
fyrir þennan 
aldurshóp. 
b) Að unnið sé eftir 
markmiðum 
forvarnaráætlunar-
innar “Gróska í 
Grafarvogi”. 
 

a) Aðsóknartölur  
sem verði greindar 
eftir kyni og aldri.  
b) Þjónustukönnun 
verði gerð meðal 
foreldra sem áttu 
börn á sumar-
námskeiðum.  Stefnt 
er að því að fram 
komi að ánægja 
foreldra 6-9 ára barna 
í sumarstarfi sé yfir 
90%. 
c) Sumarstarfs-
skýrslur yfirmanna á 
hverjum stað. 
 

a) Að vori sé auglýst efir starfsfólki þar 
sem lögð er áhersla á að það sé hæft til 
að vinna á faglegan hátt með börnum.  
Mikilvægt er að starfsfólkið hafi 
fjölbreytta þekkingu sem nýtist á 
sumarnámskeiðum barna. 
b) Námskeiðin séu fjölbreytt og áhersla 
verði lögð á útivist. 
c) Daglegur starfstími námskeiða mæti 
þörfum foreldra og barna. 
d) Vel sé staðið að kynningu í hverfunum 
á sumarnámskeiðunum; auk sumarstarfs-
bæklings ÍTR verður dreift inn á öll 
heimili í hverfinu ítarlegum bæklingi, 
auglýsingar settar upp á fjölförnum 
stöðum í hverfinu og kynningargrein 
skrifuð í Grafarvogsblaðið. 
e) Starfsfólk sér til þess að heimasíður 
sumarstarfsins séu virkar og uppfærðar 
reglulega og kynntar fyrir foreldrum. 
f) Gjaldskrá sumarnámskeiða taki mið af 
almennum kostnaðarhækkunum. 
g) Að tekjur  af námskeiðum þeki  30% 
af kostnaði vegna þeirra. 
 

2) Að bjóða upp 
á námskeið og 
frístundaklúbb  
fyrir 10-12 ára 
börn í hverfinu í 
júní og ágúst. 

a) Boðið sé upp á 
þroskandi og 
spennandi starf fyrir 
þennan aldurshóp. 
b) Að unnið sé eftir 
markmiðum 
forvarnaráætlunar-
innar “Gróska í 
Grafavogi”.  

a) Aðsóknartölur 
verði greindar eftir 
kyni og aldri. 
b) Sumarstarfs-
skýrsla. 

a) Að vori sé ráðið inn hæft starfsfólk til 
að sjá um starf fyrir þennan aldurshóp. 
b) Skipulagt verði starf með svo-
kölluðum frístundaklúbb í a.m.k. tvær 
vikur eða annað samsvarandi starf. 
c) Umsjónarfólk starfsins fari í alla skóla 
í Grafarvogi áður en skóla lýkur og kynni 
starfið fyrir 10-12 ára krökkum í 
hverfinu. 
d) Skrifuð sé kynningargrein í 
Grafarvogsblaðið. 
e) Gjaldskrá sumarnámskeiða taki mið af 
almennum kostnaðarhækkunum. 
f) Að tekjur  af námskeiðum þeki  30% 
af kostnaði vegna þeirra. 
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V. Starfsemi fyrir ungmenni 16 – 18 ára  
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur 
Starfsáætlun 

1) Að bjóða upp 
á þjónustu yfir 
vetrartímann, 1. 
sept. - 15. maí, 
þar sem leitast er 
við að mæta 
þeirri tómstunda-
þörf sem er til 
staðar meðal allra 
16-18 ára ung-
menna  í Grafar-
vogi. 

a) Fjölbreytt 
tómstundatilboð séu 
í boði sem höfði til 
sem flestra. 
b) Boðið sé upp á 
miðlægt félags-
miðstöðvarstarf á 
vegum Gufunes-
bæjar. 
 

a) Fjöldatölur greind-
ar eftir kyni og aldri 
b) Ársskýrsla 
Gufunesbæjar. 
c) Áfangaskýrslur um 
einstök verkefni 
 
 
 

a) Opið hús einu sinni í viku. 
b) Samstarf við nemendaráð Borgarholts-
skóla við skipulagningu viðburða fyrir 
þennan aldurshóp. 
c) Samráðsfundir með öðrum starfs-
mönnum ITR sem vinna með þennan 
aldurshóp. 
 

2) Stuðla að 
jákvæðum 
tómstundum, 
heilbrigðum 
lífsstíl  og 
uppbyggilegum 
samskiptum 
ungmenna í 
Grafarvogi. 
 
 

a) Þátttaka í 
forvarnarverkefninu 
“Gróska í Grafar-
vogi” sem stendur 
yfir 2001-2005. 
 

a)Að unnið sé í 
samræmi við 
forvarnaráætlunina. 
b) Fjöldi atburða 
c) Ársskýrsla 

a) Að í samvinnu við Borgarholtsskóla 
og Fjölni bjóða upp á möguleika til 
ástundunar ýmiskonar jaðaríþrótta. 
b) Kynningar á félagsmiðstöðvastarfinu á 
meðal nemenda og foreldra. 
c) Aukið framboð á íþróttum fyrir þá sem 
ekki sækjast eftir þátttöku keppnis-
íþróttum, á vegum Fjölnis og 
Gufunesbæjar. 
d) Að unnið sé samkvæmt sameiginlegri 
og heildstæðri forvarnaráætlun 
samstarfsaðila. 
 

b) Þjálfa 16-18 ára 
ungmenni í að 
skipuleggja verk-
efni fyrir krakka úr 
5.-7. bekk. 

a) Áfangaskýrsla í 
lok hvers verkefnis. 
b) Ársskýrsla. 

Að á árinu styðja a.m.k. 15 ungmenni í 
að vera góðar fyrirmyndir fyrir  börn og 
unglinga. 

 
VI.  Hverfasamstarf   
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur 
Starfsáætlun 

1) Gott samstarf 
við einstaklinga, 
félagasamtök og 
stofnanir í 
hverfinu. 
 
 
 

a) Þátttaka í 
menningarviðburðu
m aukist um 5% 
milli ára. 

Aðsóknartölur. 
 

a) Auka samstarf við félagasamtök, 
stofnanir og einstaklinga í hverfinu. 
b) Standa að markvissu kynningarstarfi 
á uppákomum á árinu. 
 

b) Stuðla að virkri 
þátttöku hverfisbúa 
í hverfahátíðum 
Grafarvogs. 

a) Hverfishátíðirnar. 
b) Fjöldi þátttakenda á 
hverfishátíðum. 
c) Fjöldi þeirra félaga/ 
fyrirtækja og stofnana 
sem standa að hátíð-
unum. 
 

a) Börn og unglingar taki virkan þátt í 
framkvæmd og undirbúningi hátíðanna. 
b) Virkja hverfisbúa, stofnanir, fyrir-
tæki og félagasamtök í undirbúningi og 
framkvæmd hátíðanna.  
 

c) Auðvelda aðgang 
hverfisbúa að hús-
næði og tækjum, til 
útláns og leigu, sem 
eru í umsjón 
Gufunesbæjar. 
 

a) Fjöldi heimsókna á 
heimasíðu. 
b) Fjöldi bókana 

a) Upplýsingar um fyrirkomulag 
útleigu og möguleika á að bóka 
húsnæði á heimasíðu Gufunesbæjar. 
b) Auglýsa þjónustuna í hverfisblaði 
Grafarvogs. 
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2) Að auka þátt-
töku foreldra í 
skipulagningu 
frítíma barna og 
unglinga í 
hverfinu.  

a) Koma á fót 
foreldraráði 
félagsmiðstöðva í 
Grafarvogi. 

a) Skýrsla í lok hvers 
vetrar um störf 
foreldráðsins. 
b) Fundargerðir. 

a) Foreldrafélög grunnskóla í Grafar- 
vogi velji einn úr sínum röðum til að 
sitja í foreldraráði félagsmiðstöðva. 
b) Halda einn til tvo fundi á önn. 
c) Foreldrar komi hugmyndum sínum á 
framfæri fyrir gerð starfsáætlunar 
Gufunesbæjar. 
 

b) Auka skilning 
foreldra á starfi 
félagsmiðstöðva. 

Gera könnun meðal 
foreldra í hverfinu um 
starf félagsmiðstöðva . 

Foreldraráðið hjálpar til við að virkja 
foreldra í hverfinu til samstarfs og að 
finna leiðir til auka upplýsingastreymi 
til allra foreldra í hverfinu. 
 

 
VII. Fræðslu- og félagsstarf fyrir hverfisbúa 

 
 
 
 
 

Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á árangur Starfsáætlun 
1) Að stuðla að  
jákvæðum 
tómstundum og 
heibrigðum lífsstíl 
hverfisbúa. 
 
 

a) Stuðla að  fjöl-
breyttu félagsstarfi 
og námskeiðahaldi í 
samstarfi við 
einstaklinga, félög, 
stofnanir og 
fyrirtæki. 

a) Bókanir á notkun og 
útleigu húsnæðis. 
b) Fjöldi námskeiða. 
c) Aðsóknartölur. 
 

a) Bjóða félagasamtökum, 
stofnunum og öðrum aðilum upp á 
húsnæði og tæki til afnota og leigu 
undir félags- og námskeiðahald 
fyrir hverfisbúa. 
b) Bjóða upp á námskeiðið  
“Ævintýri fyrir alla”  þar sem lögð 
er áhersla á að þjálfa hæfni 
einstaklingsins  í samskiptum, 
samvinnu og  ákvarðanatöku. 
 

b) Hvetja hverfis-
búa til útivistar. 
 

a) Fjöldi tilboða sem 
tengjast útivist. 
b) Aðsóknartölur. 

a) Standa fyrir útivistartilboðum. 
b) Bæta við útivistabúnaði til eigin 
notkunar og leigu. 
c) Bjóða upp á útivistarnámskeið 
fyrir ungmenni. 
d) Leita eftir samstarfi við félaga-
samtök og fyrirtæki sem koma að 
útvist. 
 

2) Að auka 
framboð á 
fjölskylduvænu 
tómstundastarfi í 
hverfinu og styrkja 
tengsl foreldra og 
barna. 
 
 
 

a) Bjóða upp á starf 
fyrir foreldra og 
börn þeirra. 

a) Árskýrsla Gufunes-
bæjar. 
b) Aðsóknartölur.  
 

a) Ef þörf krefur að standa að 
starfsemi fyrir ungar mæður og 
börn þeirra einu sinni í viku yfir 
vetrartímann. 
b) Halda a.m.k tvö 
tómstundanámskeið á önn fyrir 
foreldra og börn.  
 

b) Ýta undir að fólk 
á öllum aldri nýti 
sér miðstöðina og 
framkvæmi eigin 
hugmyndir með 
aðstoð eða milli-
göngu frístunda-
sveitar við fagaðila. 

Aðsóknartölur og 
bókanir á notkun 
húsnæðis 

   Að í öllu starfi miðstöðvarinnar sé 
lögð áhersla á að kynna aðstöðu og 
möguleika á nýtingu hennar og 
nánasta umhverfis.  
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VIII. Ungmennaráð 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á árangur Starfsáætlun 

Að veita ung-
mennum 
fræðslu og 
þjálfun í 
lýðræðislegum 
vinnubrögðum, 
skapa vettvang 
og leiðir til þess 
að gera þeim 
sem eru yngri 
en 18 ára kleift 
að koma skoð-
unum sínum og 
tilllögum á 
framfæri við 
viðeigandi 
aðila. 

Ungmennaráð skal 
starfrækt í 
Grafarvogi. 

a) Starfsmenn gefi álit 
sitt á hvort virkni og        
ábyrgð hafi aukist 
meðal ungmenna. 
b) Fjöldi funda með 
ungmennaráði  á 
hverjum vetri og 
fundargerðir. 
c) Fjöldi þeirra 
verkefna/tillagna sem 
ungmennaráð leggja 
fyrir. 
d) Fjöldi þeirra tillagna 
sem afgreiddar eru af 
viðkomandi nefndum. 

a) Nemendaráð skulu útnefna fulltrúa 
nemenda í ungmennaráð í upphafi 
skólaárs. 
b) Fulltrúar fá fræðslu og þjálfun í að 
koma hugmyndum sínum og skoðunum 
á framfæri.  
c) Ungmennaráð fundar a.m.k. einu 
sinni á þriggja vikna fresti. 
d) Ungmennaráð skapi vettvang fyrir 
ungmenni í hverfinu til að koma 
skoðunum sínum og hugmyndum á 
framfæri í samvinnu við nemendaráð 
skólanna og félagsmiðstöðvarnar.  
 

 
 
 

IX.  Starfsemi fyrir fatlaða 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á árangur Starfsáætlun 
1) Að félagsmið-
stöðvar samþætti 
starf með fötl-
uðum inn í alla 
starfsemi sína.  
 
 
 

Fatlaðir einstakl-
ingar nýti sér þá 
þjónustu sem 
félagsmiðstöðvar 
bjóða upp á fyrir 
börn, unglinga og 
ungmenni. 
 

a) Aðsóknartölur sem 
verði greindar eftir 
kyni, aldri og tegund 
fötlunar. 
b) Viðtöl/samtöl við 
börn og unglinga um 
ánægju/óánægju með 
þjónustu félags-
miðstöðvanna.  
c) Viðtöl/samtöl  við 
foreldra (símaviðtöl) 
þar sem spjallað er um 
ánægju/óánægju með 
þjónustu félags-
miðstöðvanna.  

a) Liðsmenn fatlaðra séu hvattir til að 
koma í félagsmiðstöðina með skjól-
stæðinga sína.  Boðum sé komið til 
liðsmanna í gegn um viðeigandi 
stofnun. 
b) Ákveðnir starfsmenn fái það hlut-
verk að vera tengliðir félags-
miðstöðvarinnar við hinn fatlaða og 
liðsmann hans.  Hlutverk tengiliðar sé 
að taka vel á móti fötluðum einstakl-
ingum, sjá til þess að aðstæður í 
félagsmiðtöðinni séu hinum fatlaða í 
hag.   
c) Unnið verði í nánu samstarfi við 
foreldra fatlaðra einstaklinga og skóla 
sem einstaklingarnir sækja. 
d) Unnið sé markmisst að því að 
fötluðum einstaklingum sem koma í 
félagsmiðstöðina líði þar vel og að þeir 
séu virkir þátttakendur í hópnum. 
e) Klúbbastarf einu sinni í viku fyrir 
fötluð ungmenni í samstarfi við 
Borgarholtsskóla, Miðgarð og 
Svæðisskrifstofu fatlaðra. 
 

2) Að aðgengi 
fatlaðra sé bætt í 
Gufunesbæ. 

Fatlaðir í hjóla-
stólum eigi auðvelt 
aðgengi í kjallara 
Gufunesbæjar. 

Aðgengi fatlaðra í 
hjólastólum í árslok. 

Unnin sé verkáætlun af byggingar-
deildinni í samstarfi við forstöðumann 
Gufunesbæjar um framkvæmd 
markmiðsins. 
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X.  Innflytjendur 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á árangur Starfsáætlun 

Að félagsmiðstöðvar 
samþætti starf með 
innflytjendum inn í 
alla starfsemi sína. 

Innflytjendur nýti sér 
þá þjónustu sem 
félagsmiðstöðvar 
bjóða upp á fyrir börn 
og unglinga. 
 

a) Aðsóknartölur sem 
verði greindar eftir kyni, 
aldri og þjóðerni. 
b) Viðtöl/samtöl við 
innflytjendurna um 
ánægju/ óánægju með 
þjónustu félags-
miðstöðvanna.  
 

a) Í samstarfi viðAlþjóðahúsið sé þjónusta 
félagsmiðstöðva kynnt.  
b) Unnið verði í samstarfi við  skóla sem 
einstaklingarnir sækja að því að hvetja 
innflytjendur til þátttöku í starfsemi félags-
miðstöðva. 
 

 
 
XI. Starfsmenn 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á árangur Starfsáætlun 

Öflug  starfsmanna-
liðsheild og gott 
starfsumhverfi. 

a) Viðhalda 
starfsánægju og 
samheldni innan 
starfsmanna-
hópsins. 

a) Starfsmannaviðtöl.  
b) Spurningarlisti til 
starfsmanna. 
c) Starfsmannakerfi. 

a) Sveigjanlegur vinnutími þar sem því 
verður komið við. 
b) Efla ábyrgð, sjálfstæði og frum-
kvæði starfsmanna t.d. með verkefna-
stjórnun og valddreifingu. 
c) Umbuna starfsfólki fyrir gott starf en 
jafnframt veita aðhald og leiðbeiningu 
þegar þörf er á. 
d) Markviss endurgjöf og hvatning til 
starfsfólks. 
e) Fjölbreytt félagslíf starfsfólks. 
f) Reglulegir húsfundir. 
 

b) Að allir 
starfsmenn geri 
símenntunar-
áætlanir. 

a) Starfsmannaviðtöl. 
b) Spurningarlisti til 
starfsmanna. 
c) Starfsmannakerfi. 

a) Styrkja starfsmenn til símenntunar 
og kynna þeim þá möguleika sem fyrir 
hendi eru t.d. námskeið hjá endur-
menntun og  tölvunámskeið. 
b) Fara yfir símenntunaráætlanir með 
starfsfólki og meta árangur. 
 

c) Góð og 
þægileg 
vinnuaðstaða. 

a) Starfsmannaviðtöl. 
b) Spurningarlistar til 
starfsmanna. 
c) Starfsmannakerfi. 

a) Áframhaldandi þróun vinnuaðstöðu 
starfsmanna með þeirra þátttöku. 
b) Leitast eftir að bæta vinnuaðstöðu í 
félagsmiðstöðvunum í samráði við 
skólastjórnendur og Fræðslumiðstöð. 
 

d) Þróa tölvu- 
og upplýsinga-
net Gufunes-
bæjar.  

Starfsmannaviðtöl. a) Námskeið fyrir starfsfólk varðandi 
innra net Gufunesbæjar. 
b) Tölvur fyrir alla fastráðna starfs-
menn frístundamiðstöðvarinnar. 
c) Þróa vinnureglur vegna tölvu- og 
upplýsingamála. 
d) Netföng til allra starfsmanna. 
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XII.  Markaðssetning Gufunesbæjar 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á árangur Starfsáætlun 
Kynna og 
markaðsetja 
starfsemi 
Gufunesbæjar til 
hinna ýmsu 
markhópa sem 
tengjast 
starfsseminni á einn 
eða annan hátt og 
stuðla þannig að 
sterkari ímynd 
Gufunesbæjar. 
 

a) Kynna 
starfsemi 
Gufunesbæjar 
og félags-
miðstöðvanna 
fyrir hverfis-
búum og 
samstarfsaðilum
. 

a) Árskýrsla     
Gufunesbæjar. 
b) Fjöldi greina í 
dagblöð. 
c) Fjöldi 
kynningarfunda. 

a) Endurskoða kynningarbækling á 
íslensku og ensku um starfsemi 
Gufunesbæjar sem notaður er til 
dreifingar á foreldrafundum, við 
heimsóknir og víðar. 
b) Sameiginlegur vetrarbæklingur 
félagasamtaka og stofnanna sem dreift 
er í öll hús í Grafarvogi. 
c) Kynning á starfseminni á heimasíðu 
Gufunesbæjar. 
d) Dreifa veffangi Gufunesbæjar í öllu 
útgáfuefni starfsstaðarins. 
e) Láta útbúa vegskilti merkt ÍTR og 
Gufunesbær. 
f) Greinar um Gufunesbæ í dagblöð. 
g) Kynningarfundir til helstu 
samstarfsaðila s.s. Miðgarðs, skólanna 
og til foreldrafélaga. 
 

b) Markaðs-
setning sumar-
starfsins til 
barna og 
foreldra. 

a) Árskýrsla 
Gufunesbæjar. 
b) Sumarstarfsskýrslur. 
 

a) Sumarstarfsbæklingi ÍTR dreift í alla 
bekki grunnskólans í apríl. 
b) Sumarstarfsbæklingur Gufunes-
bæjar, Fjölnis og Vogabúa dreift í öll 
hús í Grafarvogi í maí. 
c) Kynning á sumarstarfinu á heima-
síðu Gufunesbæjar,  heimasíðu 
félagsmiðstöðvanna og á heimasíðu 
Miðgarðs og ÍTR. 
d) Kynningarveggspjöldum dreift í 
verslunarmiðstöðvar o.fl. staði í 
hverfinu. 
 

c) Kynning til 
unglinga á 
starfsemi 
félagsmiðstöðva
. 

a) Árskýrsla 
Gufunesbæjar.  
b) Fjöldi bæklinga um 
kynningarstarf. 

a) Sameiginlegur vetrarbæklingur 
félagasamtaka og stofnanna sem dreift 
er í öll hús í Grafarvogi. 
b) Félagsmiðstöðvarbæklingi 
Gufunesbæjar dreift til foreldra á 
fundum og öðrum kynningum. 
c) Kynning á félagsmiðstöðvarstarfi 
Gufunesbæjar á heimasíðu 
Gufunesbæjar. 
d) Regluleg kynning á dagskrá 
félagsmiðstöðvanna á heimasíðu 
Gufunesbæjar og félagsmiðstöðvanna. 
 

 
XIII. Vinnuferlar:  
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur
Starfsáætlun 

1) Húsnæði verði 
öruggt fyrir alla 
starfsemi. 
 

Verkferlar verði 
gerðir varðandi 
rýmingarleiðir 
og brunavarnir í 
félagsmiðstöðv-
um. 
 

Standist úttekt 
frá Bruna-
eftirliti í maí 
2003. 

a) Láta forvarnarsvið Slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins gera úttekt á brunavörnum í Fjörgyn, 
Sigyn og Gufunesbæ. 
b) Lagfæra samkvæmt athugasemdum, sem koma 
frá forvarnarsviði fyrir maí 2003. 
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2) Allir starfs-
menn viti sitt 
hlutverk og 
annarra innan 
frístunda- 
miðstöðvarinnar.  
 

Starfslýsingar 
fylgi öllum 
störfum 
frístunda-
miðstöðvarinnar 

a) Starfs-
mannakerfi. 
b) Starfs-
mannaviðtöl. 

a) Endurskoða störf og starfslýsingar allra starfs-
manna frístundamiðstöðvarinnar tvisvar á árinu. 
b) Farið yfir starfslýsingar á starfsmannafundum 
a.m.k. tvisvar á ári. 

3) Nýjir starfs-
menn öðlist ör-
yggi í starfi og fái 
sem fyrst góða 
innsýn í sitt 
hlutverk og 
starfsemina í 
heild.  
 

Nýir starfsmenn 
fái góða þjálfun 
fljótt og skipu-
lega. 

a) Starfs-
mannaviðtal  
b) Tékklisti 
vegna ráðn-
ingar  nýrra 
starfsmanna 
 

a) Allir nýir starfsmenn fái starfslýsingu.  
b) Farið verði yfir hagnýt atriði er tengist starfi 
nýrra starfsmanna strax við ráðningu, á 
starfsmannafundum og á starfsdögum. 
c) Allir nýir starfsmennGufunesbæjar  séu 
þátttakendur  í nýliðaþjálfun á vegum fræðslusviðs 
ÍTR. 

 
IV. Fjármál: 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði á 

árangur 
Starfsáætlun 

1) Að fjárhags-
rammi standist. 

Í árslok sé 
lokaniðurstaða 
+/- 1% miðað 
við útkomuspá. 

a) Útkomuspá 
og loka-
uppgjör. 
b) Starfs-
áætlun. 
c) Fjárhags-
áætlun. 

a) Mánaðaruppgjör sé unnið. 
b) Starfsmenn séu upplýstir um fjárhagsramma 
frístundamiðstöðvarinnar og hverrar félags-
miðstöðvar og taki þátt í ákvörðunum sem varða 
ráðstöfun fjármagns. 
c) Unnar séu kostnaðaráætlanir varðandi stór 
verkefni. 
d) Hagræðis sé gætt varðandi fjölda stöðugilda og 
vaktafyrirkomulag. 
e) Unnið sé að því að selja auglýsingar og fá styrki í 
stærri verkefni. 
f) Samræming sé milli starfsáætlunar og 
fjárhagsáætlunar. 
 

2) Uppbygging  á 
húsnæði 
Gufunesbæjar, 
útihúsum og 
nánasta 
umhverfis. 
 
 
 
 
 
 

a) Fullklára 
húsnæði 
Gufunesbæjar. 
 

Viðhalds og  
verkáætlun 
Gufunesbæjar. 

Klára smiðjuherbergi, myndvinnsluver og geymslu 
í kjallara.  
 

b) Áframhald-
andi viðgerð á 
hlöðu. 
 
 

Viðhalds og  
verkáætlun 
Gufunesbæjar. 
 

a) Lagfæra þak. 
b) Ljúka lagningu gólfs og einangra það. 
 c) Leggja hitaveitu inn í húsið. 
d) Smíða nýjar hurðir. 
e) Merkja neyðarútganga og tryggja brunavarnir. 
f) Bæta lýsingu innan í hlöðu og fyrir utan 
g) Leggja drenlagnir við hlöðu  
 

c) Klára 
lagfæringar á 
súrheysturni. 

Viðhalds- og  
verkáætlun 
Gufunesbæjar. 

a) Setja upp hallandi klifurvegg inn í turninn 
b) Leggja dýnu í botn turnsins 

d) Uppbygging 
og snyrting á 
umhverfi í 
kringum 
Gufunesbæinn 
og útihúsin. 

a) Viðhalds- 
og verkáætlun 
Gufunesbæjar. 
b) Lokaskýrsla 
Fjörliðahóps. 

a) Lagfæra lýsingu við bæinn. 
b) Lagfæra veg að Gufunesbænum. 
c) Lagfæra drenlagnir við veg og við útihús. 
d) Lagfæra brekku við útihús. 
e) Byggja skjólvegg við hlöðu. 
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Íþróttamiðstöðin í Grafarvogi 2003 
 
Stöðumat 
 
Framkvæmdir og endurbætur 
Byggð var ný ný leiklaug 8,5 x 12,5 metrar á útisvæði ásamt rennibraut. Laugin er tengd 
lendingarlaug fyrir rennibrautina en einnig var sett upp lítil rennibraut við leiklaugina. 
Útisvæðið var endurbætt og  stækkað og sólbaðsaðstaða bætt til muna. Keyptir voru 
bekkir til viðbótar fyrir útisvæðið. Í vaðlaug var settur upp lítill gosbrunnur, s.k. trúður.  
Í íþróttahúsi voru settar upp skotklukkur fyrir körfubolta. Í afgreiðslu voru gerðar 
breytingar vegna uppsetningar á rafrænu afgreiðslukerfi. 
 
Aðsókn 
Aðsókn að lauginni hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin ár og með tilkomu þeirra úrbóta 
sem gerðar voru í ár jókst aðsókn enn frekar. Aðsókn barna eykst verulega en einnig er 
algengara að foreldrar fylgi ungum börnum í laugina. Með tilkomu leiklaugarinnar hefur 
skapast svigrúm til að auka skólasund og hefur einn skóli bæst við og sundskólinn Svamli, 
sem heldur úti barna og ungbarnasundi, hefur aukið starfsemi sína. Aðsókn að 
sundæfingum sunddeildar Fjölnis hefur einnig aukist.  
Aðsókn að íþróttahúsi og nýting á tímum er sambærileg við fyrri ár en aukning hefur 
verið í starfsemi utan fastrar dagskrár s.s. vegna íþróttamóta og sumarstarfs. 
 
Fjármál  
Tekjur laugarinnar hafa aukist nokkuð umfram áætlun og launakostnaður er í jafnvægi. 
Útgjaldaaukning hefur orðið vegna annars kostnaðar, m.a. vegna endurbóta og nýsmíði, 
sem fært var á rekstur og nær tekjuaukning ekki að vega upp mismuninn. Vegna 
uppbyggingar laugarinnar undanfarin ár má segja að árið 2003 verði fyrsta árið sem 
laugin verður rekin fullbúin og verður það fyrsta stöðuga árið í rekstri hennar.  
Rekstrarkostnaður íþróttahúss hefur hækkað nokkuð umfram áætlun, fyrst og fremst 
vegna ófyrirséðrar starfsemi utan fastrar dagskrár. 
 
Starfsmenn 
Við íþróttahús eru 6 stöðugildi en við laug eru 20.51 sem deilast á 23 starfsmenn. 
Stöðugleiki hefur verið í mannahaldi og starfsmannavelta minnkað verulega miðað við 
undanfarin ár.  
 
Samstarf 
Ungmennafélagið Fjölnir er stærsti samstarfsaðili IMG og nýtir alla þá tíma sem bjóðast í 
íþróttahúsi og sundlaug fyrir æfingar. Samstarf við Gufunesbæ og Miðgarð er vaxandi og 
er IMG virkur aðili í Grafarvogsdeginum og fleiri viðburðum í hverfinu.  Samstarf er við 
skólana í hverfinu um skólasund, þemavikur, sýningar á myndverkum nemenda og fl.  
Unnið er að eflingu samstarfs við Félag eldri borgara í hverfinu. Aðrir hópar sem nýta 
aðstöðu laugarinnar eru m.a. skokkhópar, Leikjanámskeið félagsmiðstöðvanna, 
Kajakklúbburinn og unglingahópar úr félagsmiðstöðvum. 
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Þjónusta 
Sundlaugin er opin árið um kring frá kl. 6.50 til 23.30 virka daga og  8.00 til 22.00 um 
helgar á sumrin, en 20.30 á veturna, alls í 99,5 stundir á viku. Nýting á opnunartíma 
laugarinnar er mjög góð og skipað í alla skóla- og æfingatíma yfir veturinn frá kl. 8 að 
morgni til 21 að kvöldi. Sundæfingar eru í 22 stundir á viku að vetrarlagi og skólasund er 
í 41 stund. Aðrir hópar nýta hádegistíma og um  flestar helgar eru sundmót. Svigrúm til 
aukinnar þjónustu er því nokkuð takmarkað yfir veturinn en öllu meira að sumrinu. Sett 
var upp í tilraunaskyni hlið fyrir rafræna afgreiðslu í afgreiðslu laugarinnar. 
 
Heilsuborgarverkefnið 
Grafarvogslaug  notar varmaskipta til að hita laugarvatnið þar sem jarðvarmavatn er notað 
til að hita kalt vatn. Gæði vatnsins eru tryggð með klórblöndun að hefðbundnum hætti. 
Heitir pottar eru 4 og þar af einn nuddpottur og ein iðulaug. Tilraun er í gangi við 
innilaugina þar sem kolasía er tengd hringrás til að ná niður bundnum klór. 
 
Öryggismál 
Samstarf er við Rauða Krossinn um símenntun í öryggismálum.  Skyldunámskeið, bæði 
verkleg og bókleg, eru haldin fyrir starfsfólk. Samræmt viðbragðakerfi vegna slysa er í 
gildi. Laugarvörður ber á sér talstöð og getur sett í gang neyðaráætlun ef þörf krefur og 
neyðarhnappar eru á öllum starfspóstum.  Í íþróttahúsi er unnið eftir reglugerð um öryggi í 
íþróttamannvirkjum.  
 
Vinnuferlar 
Unnið er eftir verk- og starfslýsingum fyrir alla starfspósta og skipulegt eftirlit með 
gæðum vatnsins.  Fyrirkomulagið er endurskoðað reglulega. Formlegir vinnuferlar hafa 
ekki verið skilgreindir en fyrirhugað er að hefja þá vinnu og efla gæðaeftirlit.  
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Starfsáætlun 2003 
 
 Markmið 

 
Mæling Viðmið Aðgerð 

Þjónusta a) Grafarvogs-
laug njóti 
vinsælda hjá 
börnum og 
fullorðnum.  
b)Auka þjónustu 
við sérhópa. 
c)Fjölga gestum.   

Viðhorfskönnun 
framkvæmd 2x á 
ári. Aðsóknartölur 

90% gesta 
ánægðir með 
þjónustuna.  
Gestum fjölgi 
um 5% 

Bæta umhverfi, fjölga 
leiktækjum, setja upp 
hugmyndabanka. Auknar 
auglýsingar á eigin vegum og í 
samstarfi við markaðsstjóra 
ÍTR.  Auka samstarf vegna 
hópa, námskeiða, sundæfinga, 
unglingastarfs í hverfinu, 
menningarviðburða 

Vinnuferlar Auka öryggi 
gesta 
Tryggja gæði 
vatnsins 
Draga úr 
orkunotkun 

Slysaskýrslur 
Dagbók staðarins 
Skýrir vinnuferlar 
og mælingar 

Ljúka gerð 
helstu vinnu-
ferla og setja í 
handbók fyrir 
apríllok. 
Fjöldi óhappa 
og slysa fari 
ekki yfir 0,2% 
af gestafjölda. 
Minnka orku-
notkun um 
10% 
 

Hefja vinnu við framsetningu 
vinnuferla í október 2002 
Símenntunaráætlun 
Viðhaldsáætlun 
Greina orkunotkun/ 
vatnsnotkun, vinna áætlun um 
orkusparnað 

Starfsmenn Starfsmenn séu 
ánægðir í starfi 
Starfsmenn noti 
einkennisklæðn-
að ÍTR 
Allir starfsmenn 
taki þátt í 
“Gæðaverkefni” 
vegna nýs gæða-
eftirlits og orku-
sparnaðar átaks 
 

Reglulegar kann-
anir á staðnum 
Viðhorfskannanir 
meðal starfsmanna 
 

Allir starfs-
menn séu sáttir 
við að nota 
klæðnaðinn  
Allir starfs-
menn fái 
kynningu á 
“Gæðaverkefn
-inu”  

Vinna með málin á 
starfsmannafundum og í 
starfsmannasamtölum sem 
hluta af ímynd staðarins 
 

Fjármál Að fjárhags-
rammi standist 
  
  

Útkomuspá og 
lokauppgjör. 
Uppgjör á 3 mánða 
fresti. 

Í árslok sé 
lokastaða  
+/- 1% miðað 
við útkomu-
spá. 
 

Að upplýsa starfsmenn um 
fjárhagsramma. 
Kostnaðaráætlanir gerðar 
varðandi stór verkefni. 
Gæta hagræðingar í fjölda 
stöðugilda. 
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Stefnumótandi áætlun 2003 
Boðið verði upp á fjölbreytta afþreyingu fyrir alla fjölskylduna í heilbrigðu, 
jákvæðu og öruggu umhverfi. 
 
Meginmarkmið Starfsmarkmið Mælikvarði Starfsáætlun 

1.  Grafarvogslaug 
njóti vinsælda hjá 
fullorðnum og 
börnum 

Ánægðir gestir séu yfir 
90% 

Unnið sé að þjónustu-
könnun meðal laugar-
gesta í upphafi 
júnímánaðar 

a) Senda starfsfólk á þjónustu-
námskeið                                            
b) Setja upp hugmyndabanka/hólf 
fyrir gesti                                           
c)Gera umhverfi lauga vistlegra 
 

 Börnum fjölgi um 5% á 
árinu 

Samanburður fjöldatalna 
á milli ára. 

a)Vinna að kynningarmálum í 
skólum                                               
b) Skapa rétta umhverfið með 
leiktækjum og búnaði                        
c) Vinna að markaðsmálum með 
markaðsstjóra ÍTR 
 

 Fullorðnum fjölgi um 
5% á árinu 

Samanburður fjöldatalna 
á milli ára. 

a) Skapa umgjörð um "pottahópa" 
Þ.e.morgunhóp etc.                            
b)Laða að skokkhópa með merktum 
skokkleiðum, hádegishópur, o.fl.       
c)Morgunleikfimi fyrir eldri borgara 
í innilaug 
 

2. Öryggi gesta sé 
tryggt í íþrótta-
miðstöðinni 

Fjöldi óhappa og slysa 
sé ekki yfir 0,2% af 
gestafjölda 

Fjöldi óhappa og slysa í 
árslok - Slysaskýrslur 

a) Frágangur og útbúnaður sé í lagi   
b) Viðeigandi merkingar séu til 
staðar sem leiðbeina fólki um 
hættur                                         
c)Viðeigandi þjálfun starfsmanna 
 

3. Þrif og hreinlæti 
sé ætíð eins og best 
verður á kosið 

Fjöldi kvartana frá 
viðskiptavinum sé ekki 
yfir 0,5% af heildar-
gestafjölda ársins. 
 

Fjöldi kvartana og 
athugasemda í árslok 

a) Komið verði á gæðaeftirliti           
b) Ræstingaráætlanir séu skýrar og 
markvissar                                          
c) Viðeigandi þjálfun starfsmanna 

4. Fjármál og 
áætlanir 

Gerðar séu raunhæfar 
starfs- og fjárhags-
áætlanir og staðið við 
þær. 

3 mánaða uppgjör og 
mánaðarlegt eftirlit. 

a)Rekstrarstjóri hafi eftirlit með 
mánaðarlegri stöðu og gefi 
forstöðumanni greinargerð                
b)Kortleggja mánaðarleg útgjöld 
betur til að ná markvissari 
áætlunum í framtíðinni      
c)Birgðakerfi verði tengt Agresso  
 

5. Stefnumótun, 
þróun og nýjungar 
innan ÍTR. 

Taka virkan þátt í 
stefnumótun ÍTR og 
innleiðingu nýjunga s.s. 
Skorkorts, hverfa-
skiptingu o.fl. 

Fá mat yfirmanna og 
annarra starfsmanna  
F-11, ásamt samstarfs-
mönnum innan hverfis 

a)Rekstrarstjóri í vinnuhópi um 
innleiðingu skorkort                           
b)Taka virkan þátt, og vera í 
fararbroddi í íþróttageira í þessum 
málum                                      
c)Ná góðum tengslum við 
samstarfsaðila innan hverfis 
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Íþróttamiðstöðin Klébergi Kjalarnesi 
 

Stöðumat 
 
Framkvæmdir og endurbætur 
Settur var upp sjálfvirkur stýribúnaður fyrir barnavaðlaug. Viðgerðir voru á loftræstikerfi 
fyrir búningsklefa og afgreiðslu. Fólkvangur var tekinn í gegn utanhúss, mannvirkið 
múrað og fyrirhugað að mála húsið að utan. Fyrirhugaðar eru einnig endurbætur á andyri 
Fólkvangs vegna aðkomu fatlaðra. Fyrir liggja drög forstöðumanns að áætlun um 
nýbyggingar og viðhald fyrir öll mannvirkin, þ.e. íþróttahús, sundlaug og Fólkvang. 
 
Aðsókn 
Aðsókn að Klébergslaug er ekki mikil eða um 7000 manns á ári.  Aðsókn barna og 
unglinga í skólasundi vegur þar þyngst bæði frá Klébergsskóla og Ásgarðsskóla í Kjós. 
Aðsókn eldri borgara hefur aukist nokkuð.  
Aðsókn að íþróttahúsinu er sambærileg við fyrra ár og er það einnig mest notað af 
skólanum. Ungmennafélagið er með fasta tíma í íþróttasalnum eða 7 tíma á viku yfir 
veturinn. Götusmiðjan Árvöllum er í húsinu 3 - 4 daga í viku allt árið.  Nýting á tímum 
utan fastrar dagskrár s.s. vegna íþróttamóta um helgar er engin hvorki að vetri eða sumri 
nema sumarnámskeið barna sem koma í heimsókn og einnig er salurinn leigður út til 
einkaðaila 2 – 3 kvöld í viku að vetrinum. Aðsókn af Fólkvangi helgast fyrst og fremst af 
leigu til leikskóla og einkaaðila. 
 
Fjármál  
Tekjur laugarinnar eru að vonum ekki miklar og  hafa lítið breyst undanfarin ár. 
Launakostnaður hefur hækkað töluvert vegna breytinga á þjónustu við skólann en nú 
dreifist skólasund og íþróttakennsla á alla daga vikunnar. Útgjaldaaukning hefur orðið 
vegna annars kostnaðar sem þessu fylgir. Tekjur eru nokkrar af útleigu Fólkvangs fyrir 
leikskólann Kátakot og ýmsa viðburði s.s. árshátíðir, fermingarveislur og þess háttar. 
 
Starfsmenn 
Starfsmenn við Íþróttamiðstöðina eru 7 þar af 4 í hlutastarfi. Stöðugleiki hefur verið í 
mannahaldi síðastliðið ár.  
 
Samstarf 
Klébergsskóli er stærsti samstarfsaðili íþróttamiðstöðvarinnar en Ungmennafélag 
Kjalnesinga nýtir einnig íþróttasalinn fyrir æfingar og Fólkvang fyrir félagsstarf. 
Félagsstarf barna og unglinga fer að mestu fram í skólanum en uppi eru hugmyndir um 
aukna nýtingu á Fólkvangi. Gott samstarf er við ýmsa einkaaðila, félög og almenning í 
hverfinu um nýtingu aðstöðunnar.  
 
Þjónusta 
Sundlaugin er opin að sumrinu frá kl. 15.00 til 21.00 virka daga og  11.00 til 17.00 um 
helgar. Að vetrinum er opið frá kl. 17.00 til 21.00 virka daga og 11.00 til 15.00 um helgar. 
Þjónustutími íþróttahússins fyrir almenning er sá sami og laugarinnar þess fyrir utan eru 
íþróttaæfingar. Nýting á opnunartíma laugarinnar er mjög misjöfn en best yfir 
sumarmánuðina. Klébergskóli nýtir um 3 tíma á viku að vetrinum fyrir hverja 
bekkjardeild í sund og íþróttir, alls um 30 stundir og Ásgarðsskóli um 32 stundir á vetri.  
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Svigrúm til aukinnar þjónustu er þónokkuð, bæði að vetri og sumri án þess að því fylgi 
aukinn launakostnaður. Fólkvangur er ekki vel nýttur en aukinni notkun hans fylgir 
aukinn rekstrakostnaður. 
 
Heilsuborgarverkefnið 
Klébergslaug  notar blöndu af jarðvarmavatni og köldu vatni sen hitað er með 
varmaskiptum. Gæði vatnsins eru tryggð með klórblöndun að hefðbundnum hætti og 
íblöndun kolsýru. Heitir pottar eru 2 þ.e. iðulaug og barnavaðlaug. Eimbað, ljósabekkur 
og þrektækjasalur er í húsinu. 
 
Öryggismál 
Samstarf er við Rauða Krossinn um símenntun í öryggismálum.  Skyldunámskeið, bæði 
verkleg og bókleg, eru haldin fyrir starfsfólk. Samræmt viðbragðakerfi vegna slysa er í 
gildi. Starfsmaður við laugarvörslu ber á sér innanhússíma og getur sett í gang 
neyðaráætlun ef þörf krefur.  Í íþróttahúsi er unnið eftir reglugerð um öryggi í 
íþróttamannvirkjum.  
 
Vinnuferlar 
Skipulegt eftirlit er með gæðum laugarvatnsins og vinnuáætlun vegna þrifa en formlegir 
vinnuferlar hafa ekki verið skilgreindir varðandi önnur störf.  Fyrirhugað er að hefja þá 
vinnu og efla gæðaeftirlit.  
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Starfsáætlun 2003 
 
 Markmið 

 
Mæling Viðmið Aðgerð 

Þjónusta A) ÍMK njóti 
aukinna vinsælda 
hjá börnum og 
fullorðnum.  
B) Fjölga gestum. 
C) Þjónusta 
Klébergsskóla, 
Ásgarðsskóla, 
UMFK og Virkið. 
 

Aðsóknartölur 
 
 

Gestum fjölgi. 
 
 
 

Auknar auglýsingar í 
samstarfi við markaðsstjóra 
ÍTR. 
Auka samstarf vegna 
menningarviðburða og 
unglingastarfs í hverfinu,  
Koma upp áberandi skilti 
við þjóðveginn. 
 

Vinnuferlar Auka öryggi gesta 
Tryggja gæði 
vatnsins 
 

Slysaskýrslur 
Dagbók staðarins 
Skýrir vinnu-
ferlar og 
mælingar 
 

Fjöldi óhappa og 
slysa fari ekki 
yfir 0,2% af 
gestafjölda. 
 

Símenntunaráætlun 
Viðhaldsáætlun 
 

Starfsmenn Starfsmenn séu 
ánægðir í starfi 
Starfsmenn noti 
einkennisklæðnað 
ÍTR 
 

Viðhorfskannan-
ir meðal 
starfsmanna 
 

Allir starfsmenn 
séu sáttir við að 
nota klæðnaðinn  
 

Vinna með málin á 
starfsmannafundum og í 
starfsmannasamtölum sem 
hluta af ímynd staðarins. 

Fjármál Að fjárhagsrammi 
standist þjónustu-
stig ÍMK. 
 

Útkomuspá og 
lokauppgjör. 
Uppgjör á 3 
mánða fresti. 

Í árslok sé 
lokastaða  
+/- 1% miðað 
við útkomuspá. 
 

Að upplýsa starfsmenn um 
fjárhagsramma. 
Kostnaðaráætlanir gerðar 
varðandi stór verkefni. 
Gæta hagræðingar í fjölda 
stöðugilda. 

Viðhaldsmál Bæta útlit Fólk-
vangs. 
Bæta aðstöðu 
starfsfólks ÍMK. 
Bæta stjórnbúnað 
ÍMK Þarfagreining 
verði framkvæmd 
fyrir ÍMK 
 

Viðhaldsáætlun 
Fasteignastofu. 
. 

Unnið verði eftir 
viðhaldsáætlun 
ÍMK og 
Fólkvangs. 

Hússtjórnarkefi verði sett 
upp í ÍMK. 
Niðurstöður þarfagreiningar 
liggi fyrir í árslok. 
Viðunandi aðstaða 
starfsfólks verði komin fyrir 
árslok. 

 
 


