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Inngangur 
 
Þann 25. júní 2010 var skipaður starfshópur um ódýrari frístundir, á grundvelli samþykktar 
íþrótta- og tómstundaráðs (ÍTR). Þann 27. ágúst 2010 samþykkti ÍTR ennfremur að hópurinn 
yfirtæki verkefni samstarfshóps ÍTR, Íþróttabandalags Reykjavíkur  (ÍBR) og Samfoks um 
forvarnir gegn brottfalli unglinga úr íþróttastarfi sbr. fundargerð ÍTR frá 27 ágúst 2010. 
Ábyrgðarmaður hópsins var skipaður Ómar Einarsson framkvæmdastjóri ÍTR. Verkefnastjóri  
var Gísli Árni Eggertsson skrifstofustjóri hjá ÍTR og formaður Eva H. Baldursdóttir frá 
íþrótta- og tómstundaráði en auk þeirra skipa starfshópinn: Geir Sveinsson frá íþrótta- og 
tómstundaráði, Logi Sigurfinnsson frá skrifstofu íþróttamála hjá ÍTR, Sigrún 
Sveinbjörnsdóttir frá skrifstofu tómstundamála hjá ÍTR, Rósa Björk Sigurðardóttir frá Hinu 
Húsinu, Jón Ragnar Jónsson frá Velferðarsviði, Ingvar Sverrisson frá ÍBR og Þorsteinn Ingi 
Víglundsson frá Samfok. 
Hópurinn hélt 8 fundi en einnig hittust starfsmenn nokkrum sinnum milli funda og unnu að 
gagnaöflun, skýrslu og undirbúningi tillagna. 
Hlutverk starfshópsins og markmið, samkvæmt erindisbréfi, var að finna leiðir til að stuðla að 
ódýrari frístundum fyrir börn og unglinga, forvörnum, samstarfi í hverfum og vinna gegn 
óæskilegu brottfalli úr skipulögðu starfi. Með einkunnarorðin ,,frístundir fyrir alla” að 
leiðarljósi skyldi hópurinn setja fram tillögur sem byggðu á jafnrétti til frístunda, óháð 
efnahag, uppruna og kyni. Jafnframt að leita leiða til að örva nýbreytni og nýsköpun á sviði 
íþrótta- og tómstundamála.  
Hópurinn fór yfir fjölda skýrslna og kannana sem unnar hafa verið undanfarin ár, bæði af ÍTR 
og öðrum. Til að fá sem skýrasta yfirsýn yfir aðstæður í hverfunum var könnun lögð fyrir 
stærstu aðildarfélög Frístundakortsins. Heildaryfirsýn yfir þátttöku 6 til 18 ára í starfsemi 
félaganna fékkst úr frístundakortskerfinu.  Einnig gerði Rannsóknir og greining sérstaka 
könnun fyrir ÍTR á frístundaiðju unglinga í 8. – 10. bekk haustið 2010.  Þessi gögn nýttust 
hópnum vel í vinnunnni og við tillögugerð. 
Ódýrari frístundir hópurinn sat í nóvember málþing samráðshóps ÍTR og ÍBR  um samstarf 
íþróttafélaga og frístundamiðstöðva. Ljóst er að þar eru miklir samstarfmöguleikar fyrir hendi 
og unnið er að þróun slíkra verkefna í hverfunum.  
Við gerð fjárhagsáætlunar borgarinnar fyrir 2011 var samþykkt sérstök fjárveiting til ÍTR kr. 
20 milljónir til að efla frístundastarf barna úr efnalitlum fjölskyldum. Í skýrslunni setur 
starfshópurinn meðal annars fram tillögur um hvernig fjármagni þessu verði ráðstafað til að 
stuðla að ódýrari frístundum og forvörnum í hverfum borgarinnar. Við tillögugerð um þróun 
verkefna í hverfum borgarinnar er einnig horft til þess hvernig aðrar fjárveitingar til 
sambærilegra verkefna eru nýttar svo sem 5% reglu Frístundakortsins og fl.  
 
Hópurinn skipti skýrslunni til hagræðingar niður í nokkra undirkafla. Skiptingin helgast meðal 
annars af því að fulltrúar í hópnum skiptu með sér verkum og skiluðu inn ábendingum og 
tillögum. Einnig reyndist nauðsynlegt að kortleggja að nokkru leyti frítímaþjónustu og tilboð 
sem beinast að ákveðnum hópum og greina þátttöku í starfsemi. Leitast er við í 
undirköflunum að gefa einfalda og skýra mynd af viðfangsefninu án þess að fara út í of 
viðamikla framsetningu. Skýrslur, greinagerðir og fl. útgefið efni sem hópurinn nýtti sér er 
ekki rakið sérstaklega en í viðauka er vísað í gögn sem hópurinn studdist við og ekki eru á 
vefsíðu ÍTR eða aðgengileg annarsstaðar.  
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Tillögur og framkvæmdaáætlun 
 
Tillögur að fyrirkomulagi við útdeilingu fjármagns / styrkja til hópastarfs 
og ódýrari frístunda í hverfum  
 

Hverfasamstarf og kynningarstarf: Hópurinn leggur til að kallað verði til samráðs- 
og kynningarfunda í öllum hverfum borgarinnar um ódýrara frístundastarf og forvarnir 
gegn óæskilegu brottfalli úr skipulögðu frístundastarfi. Innihald þessarar skýrslu og 
möguleikar hverfanna til að fá styrki til samstarfsverkefna verði kynnt.  Á fundunum 
verði einnig kynntar nýjustu upplýsingar um hagi barna, unglinga og ungmenna og 
þátttöku í skipulagðri starfsemi. Á þessa samstarfsfundi verði boðaðir fulltrúar 
hverfaráða, foreldrafélaga, ungmennaráða, frístundamiðstöðva, skóla, 
þjónustumiðstöðva, íþrótta- og æskulýðsfélaga og lista- og menningarstofnana. Á 
fundunum verði rætt hvaða leiðir henti best í viðkomandi hverfi. Tengslanet sem til 
staðar er í hverfunum verði virkjað eftir föngum við framkvæmd og skipulag 
fundanna.  

 
Útdeiling fjármagns: Hópurinn leggur til að af 20 milljóna fjárveitingunni verði 10 
milljónum deilt til hverfisráðanna, ein milljón á hvert hverfi. Hverfisráðin ráðstafi 
styrkjum til samstarfsverkefna sem þau telja mikilvægust út frá markmiðum um 
ódýrari frístundir og forvarnir og aðgerðir gegn óæskilegu brottfalli úr skipulögðu 
starfi.  Sérstaklega verði horft til þess að efla frístundastarf barna úr efnalitlum 
fjölskyldum. ÍTR hefur eftirlit með ráðstöfun og nýtingu styrkjanna.  

 
Hinum 10 milljónunum verði ráðstafað með sama hætti og gert er til 
samstarfsverkefna í hverfum á grundvelli svokallaðrar 5% reglu Frístundakortsins. 
Efnt verði til reynsluverkefna í hverfunum þar sem fyrirmyndin verði verkefni sem 
þróað hefur verið í Árbæjarhverfi, svokallaður Sportklúbbur (sjá viðhengi).  Í þessum 
verkefnum verði horft til víðtæks samstarfs aðila í hverfunum um starf þar sem 
stuðningur er við félagslega þætti til jafns við iðkun tómstundastarfsins. Áhersla er 
lögð á að öll félög, ekki bara íþróttafélög, geti þróað þetta úrræði í samstarfi við 
frístundamiðstöðvar og aðra mögulega samstarfsaðila í hverfinu. Nú þegar eru hafin 
verkefni af þessum toga í fleiri hverfum. Bent er á að samráðshópur ÍTR og ÍBR um 
samstarf íþróttafélaga og frístundamiðstöðva í hverfum mun starfa áfram og vinna að 
þróun samstarfsverkefna. 

 
Fjárveiting vegna 5% reglu Frístundakortsins, átta milljónir, verði áfram nýtt til  
samstarfsverkefna og aðgerða í hverfum þar sem bregðast þarf við með sérstökum 
hætti eða þar sem verkefni eru miðlæg.  

 
Verkefnisstjóri Frístundakortsins, deildarstjórar unglingamála í 
frístundamiðstöðvunum ásamt deildarstjóra í Hinu Húsinu myndi samráðshóp um 
úthlutun verkefnastyrkja samkvæmt 5% reglunni.  Deilt verði út á grundvelli umsókna 
yfir allt árið en deildarstjórarnir funda mánaðarlega. Allar umsóknir og styrkveitingar 
Frístundakortsins eru á rafrænu formi. Deildarstjórar unglingamála myndu halda utan 
um fjárveitingar og uppgjör verkefna. 
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Mat á verkefnum: Framkvæmd verkefna samkvæmt áætlun sem sett er hér fram, 
verði metin í lok árs. Þá verði einnig metið með hvaða hætti sé eðlilegast að tryggja 
áframhald verkefnanna og hvernig festa megi þau í sessi sem almenn úrræði í þjónustu 
við börn og unglinga. Hafa ber í huga að eitt ár er mjög skammur reynslutími fyrir 
svona aðgerð og tveggja eða þriggja ára tímarammi væri mun æskilegri. 

 
Kynningar- og upplýsingamál: Unnið verði einfalt kynningarefni um verkefnið, 
styrkjamöguleika og fyrirkomulag. Efnið verði aðgengilegt á vefnum. Í 
kynningarefninu verði einnig vísað í það upplýsingaefni og rannsóknir sem hverfunum 
og samstarfshópum gætu nýst við sína vinnu. 

 
Fræðslustarf:  Boðið verði upp á námskeið um samstarf í nærumhverfi og 
þverfaglega vinnu.  Námskeiðið verði miðað við þarfir þeirra sem vinna við 
samstarfsverkefni á hverfagrunni, hvort sem þeir koma frá opinberum stofnunum eða 
félögum.  

 
Tímarammi: Tillögur hópsins miðast við árið 2011 en engu að síður má reikna með 
að verkefnum sem hefjast haustið 2011 ljúki ekki fyrr en á vorönn 2012. 

 
 
Aðrar aðgerðir - mögulegar leiðir að ódýrum frístundum og forvörnum  
 
Í vinnu hópsins komu fram ýmsar hugmyndir og tillögur um aðgerðir sem stuðla að öflugri 
forvörnum og ódýrari frístundum.  Margar af þessum ábendingum þarf að taka upp í 
umræðum við félögin og kanna með hvaða hætti borgin og félögin gætu í sameiningu unnið 
að úrlausnum. Listinn sem hér fylgir er engan veginn tæmandi og í köflunum hér síðar í 
skýrslunni er víða að finna hugmyndir og leiðir. 
 

• Þjónustumiðstöðvar borgarinnar kynni starfsemi sína fyrir íþrótta- og 
æskulýðsfélögum í sínu hverfi. Mikilvægt að kynna félögunum möguleika 
efnalítilla foreldra á stuðningi vegna kostnaðar við íþrótta- og tómstundaiðkun 
barna. Í könnun hópsins meðal stærstu aðildarfélaga Frístundakortsins  kemur fram 
að þrátt fyrir að meirihluti félaga viti af þessum möguleika þá er um þriðjungur 
íþróttafélaga og rúmur helmingur  æskulýðsfélaga sem ekki vita af þessum 
stuðningi.   
 

• Finna leiðir til að auka nýtingu á Frístundakortinu meðal þeirra sem verst standa 
fjárhagslega og annarra hópa sem ekki eru að nýta kortið, s.s. barna innflytjenda.  
Upplýsingarnar sem við höfum úr gagnagrunni Frístundakortsins og úr könnunum 
meðal ungs fólks sýna að þátttaka í skipulögðu starfi og nýting á Frístundakortinu 
er misjöfn milli hverfa. Ástæður þessa má að einhverju leyti rekja til félagslegra og 
efnahagslegra aðstæðna í hverfunum. Efling félagsauðs á sem víðtækustum grunni 
er án efa farsælasta leiðin til úrbóta í þessum efnum.  
 

• Styðja þarf sérstaklega við íþrótta- og tómstundaiðkun barna innflytjenda og 
tryggja eftir föngum að þau fái upplýsingar um framboð og kynningu á því starfi 
sem í boði er. Í gangi er þróunarverkefni um aukna þátttöku innflytjendabarna í 
skipulögðu frístundastarfi. Verkefninu er stýrt af Kampi og samráð er við fjölda 
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aðila m.a. Velferðarsvið, Mannréttindaskrifstofu borgarinnar, skóla og félög. 
Tengja má aðgerðir í hverfunum við þetta verkefni.  
 

• Fjölga skiptimörkuðum félaganna á fatnaði og búnaði. Í fyrrnefndri könnun var 
einnig spurt um skiptimarkaði hjá félögunum.  Reynsla af þeim virðist vera nokkuð 
góð og 8 af 12 stærstu íþróttafélögunum hafa haldið skiptimarkaði af einhverju 
tagi. Ekkert af æskulýðsfélögunum svaraði þessari spurningu játandi. 
 

• Leitast við að bjóða upp á ,,opna tíma“ fyrir börn og fjölskyldur í íþrótta- og 
tómstundastarfi. Í könnuninni meðal félaganna kemur fram að 5 af stærstu 
íþróttafélögunum bjóða upp á opna tíma og 3 önnur segjast mögulega hafa aðstöðu 
til þess en 4 segjast ekki hafa aðstöðu til að bjóða slíka tíma. Ekkert 
æskulýðsfélaganna svaraði þessari spurningu játandi.  
 

• Efla frístundastarf fyrir 16-25 ára. Eftir að grunnskóla lýkur minnkar framboð á 
skipulögðu tómstundastarfi verulega. Bjóða þarf ungmennum upp á skipulagðar 
tómstundundir með virkri þátttöku þeirra sjálfra í starfinu. Leita þarf leiða til að 
bjóða upp á fjölbreytta tómstundaaðstöðu, samverustað þar sem ungmennin geta 
hist án tillits samfélagslegrar stöðu þeirra. Sérstaklega þarf að huga að stuðningi 
við þann hluta hópsins sem býr við félagslega erfiðleika og / eða er ekki við nám 
eða vinnu.  
 

• Efla kynningu og upplýsingamiðlun til almennings um það sem kostar ekki neitt 
nema fyrirhöfnina. Má þar nefna aðstöðu á útivistarsvæðum í Reykjavík og 
nágrenni, göngu- og hjólaleiðir, leiksvæði, grenndarskóga, fjörur, hverfishátíðir, 
íþróttavelli, Nauthólsvík og Ylströnd og aðra opna starfsemi í borgarlandinu.  ÍTR 
hefur í starfsáætlun sinni gert ráð fyrir að efla upplýsingamiðlun í þessum dúr á 
heimasíðu sinni og tengja það við heimasíðu borgarinnar.  Einnig er mikilvægt að í 
hverfunum sjálfum sé laðað fram frumkvæði að ókeypis aðstöðu og uppákomum 
og kynningu á slíku.  
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Samstarf í hverfum  
 
Hópurinn leggur áherslu á að samstarf í hverfunum og heildstæð þjónusta séu lykilhugtök við 
þróun ódýrara frístundastarfs. Með því að virkja félagslegt umhverfi/nærumhverfið við 
skipulagningu og framkvæmd verkefna stuðli það umfram annað að viðvarandi árangri og 
velgengni verkefnanna. Stofnanir borgarinnar sem tengjast starfsemi fyrir börn, unglinga og 
ungmenni hafa á undanförnum árum þróað með sé mjög virkt samstarf og samráð. Inn í þetta 
starf hafa frjáls félög og samtök komið í auknu mæli. Borgaryfirvöld hafa með 
þjónustusamningum við stærstu íþrótta- og æskulýðsfélögin lagt áherslu á hversu mikilvægt 
þau telja þetta hlutverk  félaganna vera í borgarsamfélaginu. Í könnuninni sem hópurinn lagði 
fyrir félögin kemur í ljós að af 29 félögum sem svöruðu eru 13 í samstarfi við aðra aðila innan 
síns hverfis vegna barna og unglinga sem eiga af einhverjum ástæðum erfitt með að taka þátt í 
starfinu. Þó svo að í öllum hverfum sé nú þegar fyrir hendi formlegt samráð margra aðila, þá 
vantar ef til vill upp á að allir innan hverfanna séu hafðir með og að tekin séu til umræðu 
málefni sem snúa að börnum og unglingum sem eiga erfitt með að taka þátt í starfinu. 
Hópurinn gerir að tillögu sinni að þessi vettvangur hverfanna verði efldur enn frekar og nýttur 
til að koma á og þróa úrræði um ódýrari frístundir og forvarnir í nærumhverfinu. 
 
Samstarfsaðilar varðandi frístundastarf í hverfum geta verið eftirfarandi: 

• Frístundamiðstöðvar 
• Íþróttafélög 
• Skólar 
• Þjónustumiðstöðvar (þ.m.t. félagsmiðstöðvar eldri borgara) 
• Listastarfsemi s.s. tónlistar-, dans- og myndlistarskólar 
• Trúfélög 
• Skátar 
• Aðrir aðilar sem bjóða upp á frístundastarf í hverfum 
• Foreldrar og foreldrafélög 
• Lögregla 
• Heilsugæsla 

 
Samstarfsmöguleikar í hverfum varðandi frístundastarf 

• Samþætting skóla og frístundastarfs til að fjölga samverustundum fjölskyldunnar 
og minnka akstur 

• Koma í veg fyrir að æfingatímar og stórir viðburðir fyrir sömu börnin skarist á í 
tíma 

• Samnýta aðstöðu til að minnka kostnað og efla starfið í hverfunum 
• Samstarfsaðilar í hverfum geta staðið sameiginlega að hverfahátíðum, 

íþróttamótum og kynningum 
• Samstarfsaðilar geta boðið upp á fjölbreyttari valkosti fyrir brottfallshópa (sbr. 

Sportklúbbur í Árbæ) 
• Brúa kynslóðabilið með verkefnum þar sem eldri borgarar styðja við börn og 

unglinga og öfugt 
• Samræma viðmið og reglur 
• Sameiginleg fræðsla, bæði fyrir starfsfólk og íbúa 
• Útfæra fyrirkomulag styrkja 
• Kynningar á frístundastarfi í gegnum skólana 
• Skoða möguleika á æfingum sem koma inn í skólatímann (sbr. tónlistarnám) 
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• Efnt verði til samstarfs við öll íþrótta- og æskulýðsfélög  í borginni um 
sameiginlegan opinn dag/daga að hausti  þar sem íbúum borgarinnar gefst kostur á 
að kynna sér framboð félaganna á sviði æskulýðsstarfs - og íþrótta með það að 
markmiði að kveikja áhuga þeirra sem ekki hafa stundað reglulegt starf félaganna. 
Frístundamiðstöðvar kynni fyrir unglingum í hverfum borgarinnar hvað sé í boði í 
nærumhverfinu með skipulögðum hætti og komi að skipulagningu þessa opna 
dags. Stofnanir borgarinnar kynni starf sitt sem gæti höfðað til þessa hóps. Gæti 
þessi kynning orðið hluti af opna deginum.  
 
 

Styrkir til forvarna- og samstarfsverkefna í hverfum 
 
Velferðarsvið 

• Foreldrar sem njóta framfærslustyrkja hjá velferðarþjónustunni / 
þjónustumiðstöðvunum geta fengið styrk vegna kostnaðar við íþrótta-og 
tómstundariðkun barna. 
 

• Í grein 16a í reglum um fjárhagsaðstoð segir: Heimilt er að veita sérstaka 
fjárhagsaðstoð til foreldra, sem hafa haft tekjur sem eru við eða lægri en 
grunnfjárhæðin. Um er að ræða aðstoð til að greiða áfallandi greiðslur fyrir 
daggæslu barns í heimahúsum, leikskóla, skólamáltíðir, frístundaheimili, 
sumardvöl og/eða þátttöku barns í þroskandi félags- og tómstundastarfi. Ætíð skal 
vera um tímabundna aðstoða að ræða sem sætir endurskoðun á sex mánaða fresti. 
Viðmiðunarmörk aðstoðar með hverju barni er að hámarki 12.640 kr. á mánuði. 
Skilyrði fyrir aðstoð samkvæmt þessum lið er að umsækjandi nýti sér fyrst rétt sinn 
samkvæmt frístundakorti og þjónustutryggingu leikskóla (Úr skýrslu starfshóps á 
vegum Velferðarsviðs um fátækt í Reykjavík, 2010). 
 

• Árið 2009 fengu 637 foreldrar framfærsluaðstoð og hafa þá um leið átt rétt á 
fjárhagsaðstoð til handa börnum sínum samkvæmt reglum sem grein 16.a.  338 
foreldrar nýttu þennan rétt.  Ekki liggur fyrir hversu margir foreldrar í Reykjavík 
voru á sama tíma undir lágtekjumörkum og hefðu þá hugsanlega átt rétt til aðstoðar 
vegna frístundaiðkunar barna sinna. 
 

• Könnun hópsins um ódýrari frístundir bendir til þess að aukinnar kynningar sé þörf 
á þessari aðstoð. Hópurinn leggur til að þjónustumiðstöðvarnar í hverfunum kynni 
sína starfsemi og rétt á fjárhagsaðstoð fyrir fulltrúum íþrótta- og æskulýðsfélaga í 
hverfunum.  

 
• Forvarnanefnd - samstaf VEL, ÍTR, MSR, USR og LSR. Forvarnarnefndin deilir 

fjármagni úr Forvarnasjóði sem styrkir forvarnaverkefni - 8 milljónir á ári - allt að 
500 þús. á verkefni. 2009 og 2010 voru veittir styrkir til 61 verkefnis. Úthlutun er 
tvisvar á ári á vor og haustönn. 

 
Forvarna- og framfarasjóður 

• Stofnaður 2007 með 300 millj. framlagi borgarsjóðs. 100 millj. skyldi varið til 
hverfistengdra verkefna á sviði forvarna, árlega í þrjú ár. Sjóðurinn veiti styrki til 
verkefna sem unnin eru á hverfagrunni og stuðla að auknum árangri í 
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forvarnarstarfi, uppbyggingu félagsauðs, bættri umgengni, auknu öryggi og 
markvissara samstarfi Reykjavíkurborgar og frjálsra félagasamtaka í hverfunum 
undir samhæfingu og stjórn þjónustumiðstöðva. Alls hefur 7 sinnum verið úthlutað 
úr sjóðnum til um 70 - 80 verkefna. Reglur sjóðsins eru nú til endurskoðunar. 

 
ÍTR 

• Veittir hafa verið styrkir vegna sérstakra samstarfsverkefna í hverfum  samkvæmt 
s.k. 5% reglu Frístundakortsins. 2009 og 2010 var veitt úr sjóðnum til 23 verkefna. 
Fjárveiting til þessara verkefna er 8 millj. árið 2011. 

 
• Frístundakortið. Einstaklingsbundnir styrkir til íþrótta-, æskulýðs- og 

menningarstarfs. - Samningar við 180 félög. 25 þúsund á einstakling.  Alls 350 
milljónir á ári. 

 
• Rekstrarstyrkir og byggingastyrkir til félaga.  - Þjónustusamningar við 25 félög og 

samtök.  - Greiðsla starfsmannakostnaðar. - Byggir á notkun húsnæðis og aðstöðu 
og  sérstakri  jafnræðisreglu. – um 2600 milljónir á ári 

 
• Sérstök fjárveiting kr. 20 milljónir er í fjárhagsáætlun 2011 til að efla frístundastarf 

barna úr efnalitlum fjölskyldum. 
 
Frístundakortið 

Markmið og tilgangur Frístundakortsins er að öll börn og unglingar í Reykjavík 6 – 18 ára 
geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. 
Frístundakortinu er ætlað að auka jöfnuð í samfélaginu og fjölbreytileika í iðkun íþrótta-, 
lista- og tómstundastarfsemi. Hluti fjármagnsins sem ætlaður er til Frístundakortsins, 
svokölluð 5% regla, er sérstaklega skilgreindur til að styrkja uppbyggingu samstarfsverkefna 
og forvarna í hverfum og bregðast við aðstæðum þar sem erfitt er að ná fram markmiðum þess 
um jöfn tækifæri allra barna og unglinga. Með Frístundakortinu má þannig greiða fyrir 
kostnað vegna sérstakra samstarfsverkefna eða námskeiða í hverfum sem hafa það að 
markmiði að ná til ófélagsbundinna barna og unglinga og virkja þau í skipulögðu félagsstarfi.  

Hugmyndir sem fram hafa komið í hópnum um Frístundakortið: 

• Finna fleiri tómstundir og íþróttir sem geta verið undir hatti frístundarkortsins. 
 

• Aðildarfélög frístundarkortsins þurfa að vera fyrr tilbúin með sínar dagskrár. 
 

• Fjölga aðildarfélögum kortsins og hugsanlega breikka þann grunn sem stendur 
undir kortinu. 
 

• Finna leiðir innan ÍTR og í samráði við Velferðarráð hvernig megi fjölga 
notendum frístundarkortsins með áherslu á þann hóp sem verst stendur 
fjárhagslega og félagslega. 
 

• Tryggja stöðuga og góð kynningu á frístundarkortinu. 
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• Að tryggt sé nægt fjármagn í svokallaðan 5% sjóð ( er reyndar 2,5% í dag) og 
fundin verði leið í samvinnu við velferðarráð til hækkunar úr 5% (2,5%) í 7%. 
Dæmi Sportklúbbur Árbæjar. Fjölga þessum verkefnum. 
 

• Mjög eftirsóknarvert væri að kanna betur þann hóp sem ekki nýtir sér 
Frístundarkortið og virðist ekki taka þátt í skipulögðu frístundastarfi.  Þennan hóp 
mætti greina með sama hætti og þá sem þegar eru skráðir í frístundakortskerfið, 
það er út frá kyni, aldri og búsetu. Út frá þessari greiningu mætti reyna að álykta 
um stærð hópsins sem „ekki er í neinu“,  ástæður þess að þessi hópur tekur ekki 
þátt í skipulögðu starfi eða hvort hann sé skráður í eitthvað starf sem ekki er innan 
ramma Frístundakortsins.  Með slíkri greiningu mætti fá fram með skýrum  hætti 
hvort stefna borgaryfirvalda um jafnt aðgengi sé að bera árangur.  
 

Hlutfall þeirra sem eru virk í skipulögðu frístundastarfi og þeirra sem nýta 
Frístundakortið árið 2009 

 

 
Aldurshópurinn 6 - 9 ára 
 
Staðreyndir um þátttöku 6-9 ára barna í Reykjavík í skipulögðu 
frístundastarfi: 

• 97% barna  eru skráð í skipulagt íþrótta- og/eða tómstundastarf skv. 
frístundakortskerfinu árið 2010 (frístundaheimilin meðtalin). 
 

• Fjöldi barna á frístundaheimilum í Reykjavík haustið 2010 
92% barna í 1. bekk 
81% barna í 2. bekk 
57% barna í 3. bekk 
17% barna í 4. bekk 
 

• 87% foreldra barna á frístundaheimilum finnst ganga mjög eða frekar vel að 
samræma dvöl barnsins á frístundaheimilinu við annað skipulagt frístundastarf sem 
barnið sækir (apríl 2010). 
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• Í greininni Tíminn eftir skóla skiptir líka máli - um tómstundir og frístundir 
nemenda í 1., 3., 6. og 9. bekk grunnskóla http://netla.khi.is/greinar/2009/010/index.htm  kemur 
fram að stór hluti barna tekur þátt í tómstundastarfi, íþróttum og listum utan 
skólatíma. Um 80% barna í 1. bekk og um 89% í 3. bekk taka þátt í tómstundum 
og íþróttum. Um 10-20% nemenda í rannsókninni ekki taka þátt í neinum 
tómstundum eða íþróttum utan skólatíma og veldur það ákveðnum áhyggjum. 
Þátttaka nemenda í listum var hvað mest hjá nemendum í 3. bekk (57%). Stúlkur 
voru líklegri til að vera í listnámi en drengir, bæði í 1. og 3. bekk. Þessar tölur eru 
mjög í samræmi við upplýsingar úr frístundakortskerfinu. 

 
• Í greininni Það þarf heilt þorp til að ala upp barn - Framlag eldri borgara til 

umönnunar barna á Íslandi http://netla.khi.is/greinar/2008/016/index.htm  kemur fram að 
stuðningur eldri borgara á Íslandi við afkomendur sína er mikill og margþættur og 
má segja að þeir myndi stuðningsnet um fjölskyldur sínar. Algengast er að 
stuðningurinn sé í formi barnagæslu en 62% eldri borgara hafa sinnt henni. Þeir 
sem eru langskólagengnir og/eða tekjuháir eru líklegastir til að hafa þegið aðstoð 
eldri borgara við barnagæslu. 

 
• Mikill munur er á þátttöku barna innflytjenda og barna af íslenskum uppruna í 

skipulögðu frístundastarfi. Til dæmis er meira en helmingur barna af íslenskum 
uppruna 6 – 9 ára á frístundaheimilum en aðeins um þriðjungur barna innflytjenda. 
Sömu sögu má segja um aðra aldurshópa og aðrar frístundir. 

 
 
Hugmyndir sem fram hafa komið um ódýrari frístundir fyrir þennan 
aldurshóp: 

Frístundaakstur:  Frístundaakstur getur minnkað kostnað foreldra við akstur og 
auðveldar aðgengi að skipulögðu frístundastarfi. Árið 2010 fengu 
hverfisíþróttafélögin í Reykjavík 10 milljónir króna í þetta verkefni og mikilvægt 
er að nýta þá reynslu til að þróa verkefnið áfram. Sama fjármagn er áætlað í 
verkefnið árið 2011. Æskilegt væri að börn sem stunda annað skipulagt 
frístundastarf en íþróttir á vegum hverfisíþróttafélaganna fengju sambærilegan 
stuðning við ferðir. Þessi stuðningur hentar vel úti í hverfunum en bent er á að 
mjög margar frístundagreinar eru ætlaðar börnum alls staðar að úr borginni og 
útilokað að með þessu fyrirkomulagi sé hægt að koma til móts við þarfir allra.  
 
Æfingatímar:  Hópurinn telur æskilegt að æfingar og æskulýðsstarf/listnám fyrir 
börn í 1. - 4. bekk sem eru ekki í göngufæri hefjist á tímabilinu kl. 15:30-16:30. 
Þar sem flest börn á þessum aldri í Reykjavík eru á frístundaheimilum, þá passar 
það best fyrir foreldra að sækja börnin beint eftir æfingar. Þannig þarf 
frístundaaksturinn ekki að vera nema aðra leiðina. Ennfremur geta börnin þá 
fengið tíma til að slaka aðeins á og fá sér að borða á frístundaheimilinu (eða heima 
hjá sér) eftir skóla, áður en æfingar eða annað tómstundastarf hefst. Ekki skiptir 
eins miklu máli með tímasetningar á starfi sem er innan veggja skólanna eða í 
göngufæri við frístundaheimilin. Börnin geta þá komið aftur á frístundaheimilin. 
Mikilvægt er að hafa í huga að samskipti foreldra við íþróttafélögin tapist ekki við 
slíkt fyrirkomulag. Á sambærilegan hátt og frístundaakstur, er þetta fyrirkomulag 
til þess fallið að skapa samfellu í degi barnsins og vera hagkvæmt fyrir foreldra.  
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Íþróttaskólar: Fjármagn til samstarfs íþróttafélaga og frístundaheimila um 
íþróttaskóla fyrir börn í 1. og 2. bekk hefur verið skorið niður fyrir árið 2011.  
Þetta þýðir þó ekki niðurskurð á tíma til hreyfingar heldur er aukin áhersla á 
hreyfileiki í umsjón starfsmanna frístundaheimilanna. Hópurinn leggur til að leitað 
verði leiða um framhald á aðkomu íþróttafélaganna að þessari starfsemi en 
hugmyndafræði íþróttaskólanna gekk m.a. út á að öll börn kynntust sem flestum 
íþróttagreinum.  

 
• Mjög margir aðilar kalla eftir aukinni áherslu á samveru fjölskyldunnar. Í 

kaflanum um fjölskylduna er m.a. fjallað um fjölskyldutíma í útivist, íþrótta- og 
tómstundastarfi og fjölskylduvæna tónlistartímar.  

 
• Íþróttaæfingar séu aldursviðeigandi í samræmi við Stefnuyfirlýsingu um tilhögun 

íþróttauppeldis æskufólks innan íþróttahreyfingarinnar.  Umræður innan hópsins 
voru í samræmi við þessa stefnu og vill hópurinn hvetja til þess að íþróttafélögin 
fari eftir markmiðum hennar. Þátttaka barna á þessum aldri í íþróttum í Reykjavík 
er mjög mikil og mikilvægt er að halda áfram á sömu braut. Þá er þátttaka foreldra 
mikil hjá þessum aldurshópi en mikilvægt er að halda í samstarfið og áhuga 
foreldra. 

 
• Mikilvægt er að auka þátttöku barna innflytjenda í frístundaheimilum og öðru 

frístundastarfi. Í janúar 2011 fór í fyrsta skipti sameiginlegt bréf til foreldra barna í 
elsta árganginum á leikskólum um innritun í grunnskóla, um frístundaheimili og 
um frístundakort á 10 tungumálum. Á frístundaheimilum er auðvelt að ná til 
barnanna varðandi annað frístundastarf og aðlögun að íslensku samfélagi.  Ræddur 
hefur verið sá kostur að börn á þessum aldri sem verið hafa skemur en 2 ár á 
Íslandi fái frítt á frístundaheimili til að byrja með.  

 
• Tónlistarskólar – opnir tímar og hóptímar í auknum mæli. Nokkur umræða varð í 

hópnum um kosti þess að fleiri geti nýtt sér tónlistarnám.  Skólahljómsveitir eru til 
dæmis vel nýttur og ódýr kostur.  Hópurinn hvetur til þess að hagsmunaaðilar í 
hverfunum ræði möguleika í þessa veru svo sem samstarf frístundamiðstöðva og 
tónlistarskóla. 

 
• Mikið hefur verið rætt um galla þess fyrirkomulags í samfélaginu að aðskilja 

aldurshópa. Hópurinn hvetur til þess að skoðaðir verði möguleikar á stuðningi eldri 
borgara við börn, sérstaklega þau sem af einhverjum orsökum standa höllum fæti. 
Einnig verði eftir föngum unnið gegn aðskilnaði aldurhópa og úrræði á 
hverfisgrunni nýtt til þess að koma á hefðum og byggja brýr milli kynslóða. 

 
 
Aldurshópurinn 10 - 12 ára 
 
Staðreyndir um þátttöku 10 - 12 ára barna í Reykjavík í skipulögðu 
frístundastarfi samkvæmt frístundakortskefinu fyrir 2009. 

• 87% barna eru skráð í skipulagt íþrótta- og eða tómstundastarf . 
• 50% af 10-12 ára börnum stunda boltagreinar 
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• Rúmlega 30% af 10-12 ára börnum eru í tónlist 
• Aðrar greinar svo sem dansíþróttir, ballet, fimleikar, sjálfsvarnaríþróttir, skautar, 

skátar, sund, frjálsar, golf og skíði vega miklu minna eða frá 1% - 13%. 
• Ráðstöfun Frístundakortsins árið 2009 vegur hæst þegar kemur að íþróttum 41%, í 

tónlist vegur það 11% og minna í öðrum greinum eða  9%. 
• Skráning og nýting Frístundakortsins er mismunandi eftir hverfum, en er lægst í 

póstnúmeri 111 eða 57% og mest nýtt í 101 eða 98%. 
• Miklar breytingar verða á þátttöku í skipulögðu frístundastarfi eftir 12 ára aldur og 

brottfall úr íþrótta- og æskulýðsstarfi eykst verulega. 
 
 

Hugmyndir sem fram hafa komið um ódýrari frístundir fyrir þennan aldurshóp 

• Hópurinn um ódýrari frístundir leggur til að sérstaklega verði horft til þess að efla 
skipulagt frístundastarf fyrir þennan aldurshóp. Þeir aðilar sem sinna uppbyggilegu 
frístundarstarfi í Reykjavík komi til móts við þennan aldurshóp og þá sérstaklega 
„brottfallshópinn“ með því að þróa úrræði sem henta. Börnin geti fylgt félagahópnum 
sínum þó þau minnki t.d. við sig í ástundun. 
 

• Styðja þarf sérstaklega við íþrótta- og tómstundaiðkun barna af erlendum uppruna og 
að þau fái upplýsingar um framboð og kynningu á því starfi sem í boði er til að 
auðvelda aðgengi og auka þátttöku þeirra. 
 

• Efla starf fyrir 10-12 ára í félagsmiðstöðvum í samstarfi við nærumhverfið, svo sem 
foreldrastarf, þjónustumiðstöðvarnar, íþróttafélögin og alla aðra skipulagða 
tómstundarstarfsemi.  Æskilegt er að félagsmiðstöðvar og íþróttafélög samræmi 
opnunartíma og æfingatíma fyrir þennan aldur innan hverfis. Stefna ber að aukinni 
opnun fyrir 10-12 ára í félagsmiðstöðvum til að halda þeim í samfellu yfir daginn. Þau 
eigi þann valkost að sækja frekar skipulagðar frístundir, hvort heldur starf í 
félagsmiðstöðvum eða félagastarf, heldur en vera ein heima. 
 

• Kynna börnum og foreldrum önnur úrræði en „hefðbundin“ tómstundarúrræði eins og 
keppnisíþróttir.  Þar má nefna klifurhús, leynileikhús og fl. Hægt væri að halda  stóra 
kynningu þar sem öllum aðilum  frístundarkortsins væri boðið með og þeir fengju 
tækifæri til að kynna sína starfsemi. Auka þarf áherslu á kynningarstarf  í rafrænu 
formi og nýta betur heimasíður stofnana sem tengjast börnunum og samskiptakerfi svo 
sem Mentor kerfið. 
 

Aldurshópurinn 13 - 15 ára  
 
Staðreyndir um þátttöku 13-15 ára unglinga í Reykjavík í skipulögðu 
frístundastarfi 

• Samkvæmt frístundakortskerfinu taka um 80% 13 – 15 ára unglinga þátt í skipulögðu 
frístundastarfi á vegum félaga 
 

• Í glænýrri könnun sem Rannsóknir og greining gerði fyrir ÍTR í 8., 9. og 10. bekk 
kemur fram að aðsókn að félagsmiðstöðvum og þátttaka í starfsemi á þeirra vegum er 
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mjög góð og hefur aukist undanfarin ár.  
 

o Þau sem sögðust taka þátt í félagsmiðstöðvastarfi nokkrum sinnum í mánuði til 
4 sinnum í viku: 

 26,0% tóku þátt í starfsemi á vegum nemendaráða eða unglingaráða  
 47,7% tóku þátt í hópastarfi/klúbbastarfi í félagsmiðstöð  
 68,4%  sóttu opið hús i félagsmiðstöð  
 51,9% sóttu böll í félagsmiðstöð  
 44,8% sóttu annað starf á vegum félagsmiðstöðvarinnar svo sem 

viðburði, ferðir, fræðslu og smiðjur  
 

o Um 10% unglinganna sögðu foreldra sína stundum, oft eða alltaf ekki hafa efni 
á þeirri tómstundastarfsemi sem þeir, unglingarnir, vildu helst stunda. 
 

o Þau sem hætt höfðu þátttöku í skipulögðu starfi sögðu eftirtaldar ástæður hafa 
skipt mjög eða frekar milku máli: 

 66,6% missti áhugann 
 36% vegna tímaleysis 
 27% vegna óánægju með það sem var í boði 
 24,1% vegna mikils heimanáms 
 19,9 % of dýrt 
 17,8% vegna erfiðra samgangna 
 16,2 % vegna vinnu með skólanum 

 
o 62,1% tók þátt í starfi íþróttafélaga 1 sinni í viku eða oftar. 

 
o 48,4% tók þátt í tónlistariðkun eða -námi 1 sinni í viku eða oftar 

 
 
Hugmyndir sem fram hafa komið um ódýrari frístundir fyrir þennan aldurshóp: 

• Huga þarf að því hvernig megi auka nýtingu frístundakorts hjá þessum aldurshópi.  
• Koma sérstaklega til móts við börn af erlendum uppruna. 
• Að íþróttaklúbbar séu starfræktir í hverfunum (samstarf íþróttafélaga og 

frístundamiðstöðva í anda Sportklúbbs Árbæjar) þar sem áhersla er á þátttöku 
framyfir keppni. Sambland af félagslegri samveru og fjölbreyttri hreyfingu.  

• Auka valkosti fyrir unglinga sem hafa áhuga/vilja til að stunda skipulagt 
frístundastarf 1-3x í viku án áherslu á keppni.  Kostnaður þátttakenda verði í 
samræmi við æfingatíðni þannig að þeir sem vilja æfa einu sinni í viku greiði 
minnst. 

• Huga að afrekshópnum líka, þar sem iðkunin er oft orðin mjög kostnaðarsöm hjá 
þeim sem getur reynst efnaminni fjölskyldum þungur baggi. 

• Huga að því að styrkja félagslega þáttinn í unglingastarfi íþróttafélaganna, t.d. í 
samstarfi við félagsmiðstöðvarnar með því að halda sameiginlegar uppákomur og 
skemmtikvöld o.þ.h. Þetta er í samræmi við Stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um tilhögun 
íþróttauppeldis æskufólks innan íþróttahreyfingarinnar sem hópurinn hvetur 
íþróttafélögin til að fara eftir. 
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• Huga að aðstöðu fyrir þennan aldurshóp til tónlistariðkunar, dans og fl. fyrir þá 
unglinga sem ekki eru enn í námi en vilja stunda slíkt starf frjálst (s.s. stofna 
hljómsveit, danshóp...). 

• Huga að aðgerðum til þess að stemma stigu við brottfalli úr íþróttum og skilgreina 
aðgerðir í forvarnarstefnu félaganna um vinnu gegn brottfalli. 

• Efla þátttöku og samstarf foreldra í starfi fyrir unglinga. 
 
 

Aldurshópurinn 16 + 
 
Staðreyndir um þátttöku 16 ára og eldri í Reykjavík í skipulögðu frístundastarfi 

• Frístundakortið. Aukning varð á þátttöku aldurshópsins 16 – 18 ára í starfsemi 
félaga sem aðild eiga að Frístundakortinu 2008 og 2009 en minnkaði svo nokkuð 
2010.  Þátttaka í námskeiðum líkamsræktarstöðva var mjög góð en heildarþátttaka 
16 – 18 ára í starfi félaga var rúm 60% árið 2009. 

• Könnun R&G 2007 meðal framhaldsskólanema sýndi að um 83,7% þeirra 
stunduðu íþróttir eða líkamsrækt með reglubundnum hætti. 

• Könnun R&G 2009 meðal hópsins 16 – 20 ára sem er utan framhaldsskólakerfisins 
sýndi að einungis 37% stunda líkamsrækt eða íþróttir með reglubundnum hætti. 
Reyndar er þessi tala verulega lægri meðal þeirra sem eru án atvinnu eða 31%. 

• Sama könnun sýnir að þátttaka í öðru skipulögðu félagsstarfi en íþróttum í þessum 
hópi er óveruleg eða 4,2%. 

• Niðurstöður könnunar R&G meðal utanskólahópsins benda til að:  
o Venjuleg eða hefðbundin úrræði duga ekki 
o Skólaúrræði duga bara hluta hópsins 
o Stuttar starfsnámsbrautir vantar 
o Mat á óformlegu námi utan skólans 
o Styrkja vettvang óformlegs náms 
o Raunveruleg verkefni – sniðin að þörfum erfiðasta hópsins – verða að koma til 

og þar verður að tengja saman marga aðila. 
o Erfitt að ná til ungmenna á Íslandi sem eru ekki í skóla, erfitt að kortleggja 

hópinn. 
o Stór hluti utanskólahópsins á við neysluvanda að etja. 

 
Hugmyndir sem fram hafa komið um ódýrari frístundir fyrir þennan aldurshóp: 

• Efla frístundastarf fyrir 16-25 ára. Eftir að grunnskóla lýkur minnkar framboð á 
skipulögðu tómstundastarfi verulega. Bjóða þarf ungmennum upp á skipulagðar 
tómstundundir með virkri þátttöku þeirra sjálfra í starfinu.  
 

• Sérstakar aðgerðir og úrræði þarf til að ná til þess hluta aldurshópsins 16 - 25 ára 
sem ekki er í vinnu eða við nám. Vítamín námskeið Hins Hússins eru dæmi um 
slíkar aðgerðir. 
 

• Boðið verði uppá íþróttaklúbb eða sambærilega starfsemi í anda Íþróttaklúbbs 
Árbæjar fyrir 16+ hópinn. 
 

• Íþrótta-, lista og æskulýðsfélög þyrftu að koma betur til móts við þarfir þessa 
aldurshóps og bjóði upp á æfingar sem koma til móts við þeirra þarfir. Félögin 
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finni leiðir til að halda þessum ungmennum áfram í starfi, t.d. með því að bjóða 
upp á aðstöðu, færri æfingar, meira félagslegt starf og samstarf við aðila í kerfinu 
sem veitt geta sértækan félagslegan stuðning.  
 

• Hópurinn mælir með því að kannað verði á vettvangi hverfanna hvort tengja megi 
verkefni fyrir þennan aldurshóp almenningsíþróttum svo sem skokkhópum.  

 
Fjölskyldur 
 

• Horft sé til fleiri úrræða en íþrótta og tómstunda sem forvarnarstarfs  s.s. aukna 
samveru fjölskyldna/ foreldrum með börnum sínum.  Má þar nefna svokallaða opna 
tíma íþróttahúsanna og aðra aðstöðu sem nýta má í þessu skyni.  Athugað verði hvort 
mögulegt sé að skipuleggja opna tíma í litlum íþróttasölum /aðstöðu skólanna fyrir 
almenning í hverfum borgarinnar. Kanna þarf möguleika á því að koma upp einskonar 
leitarvef með upplýsingum um hvar hægt sé að komast í slíka ,,opna tíma” víðsvegar 
um borgina bæði á virkum dögum og um helgar. 
 

• Sundlaugar borgarinnar kynni þá möguleika sem fyrir hendi eru í umhverfi.  Í flestum 
þeirra fer fram eitthvað annað en sund þar sem möguleiki er á að stunda ódýrar 
frístundir. Meðal þess sem þar er að finna eru köfunaræfingar, karateæfingar, 
kajakróður, sundknattleikur ásamt fleiru. Hugmynd með opna daga í sundlaugunum 
þar sem þessir aðilar myndu kynna sína starfsemi og bjóða fólki að prófa. 
 

• Efla kynningu og upplýsingamiðlun til almennings um það sem kostar ekki neitt nema 
fyrirhöfnina. Má þar nefna aðstöðu á útivistarsvæðum í Reykjavík og nágrenni, göngu- 
og hjólaleiðir, leiksvæði, grenndarskóga, fjörur, hverfishátíðir, íþróttavelli, 
Nauthólsvík og Ylströnd og aðra opna starfsemi í borgarlandinu.  ÍTR hefur í 
starfsáætlun sinni gert ráð fyrir að efla upplýsingamiðlun í þessum dúr á heimasíðu 
sinni og tengja það við heimasíðu borgarinnar.  Einnig er mikilvægt að í hverfunum 
sjálfum sé laðað fram frumkvæði að ókeypis aðstöðu og uppákomum og kynningu á 
slíku.  
 

 
Íþróttafélög 
 
Alls voru í desember 2010 skráð 68 íþróttafélög í frístundakortskerfið, en þar af eru fjórar 
líkamsræktarstöðvar skráðar sem íþróttafélög og fjórir dansskólar. 
 
Hugmyndir sem fram hafa komið varðandi íþróttastarf 

• Stuðla að skiptimörkuðum hjá íþróttafélögunum og hvetja þau til að hafa þess 
konar markaði. Samkvæmt könnun hópsins hafa 12 af 18 íþróttafélögum sem 
svöruðu könnuninni haldið slíka skiptimarkaði. 

 
• Að íþróttafélögin bjóði upp á ,,almenningsíþróttatíma” fyrir krakka tvisvar til 

þrisvar í viku þar sem áhersla er lögð á almenna hreyfingu og skemmtun frekar en 
áherslu á tilteknar íþróttagreinar. Kostnaður af þessu fari ekki yfir styrkgreiðslu 
íþróttakortsins sem er 25 þús. kr. í dag. Reynt verði að vinna þetta í samvinnu við 
skólana og frístundaheimilin svo flétta megi þetta inn í stundatöflur iðkenda. Um 
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væri að ræða þrjá hópa, 6-8 ára, 8-10 ára og 10-12 ára. Ef til vill mætti einnig flétta 
almennar æfingar íþróttafélaganna inn í stundatöflur. 

 
• Félögin skoði möguleika á að bjóða upp á ,,árskort / fjölgreinakort” sem geri 

iðkendum fært að leggja stund á fleiri en eina grein og geti mætt í það sem þeir 
vilja þegar þeim hentar. 12 af 18 íþróttafélögum sem svöruðu könnun hópsins veita 
,,fjölgreinastyrk“, þ.e. afslátt ef iðkandi iðkar fleiri en eina grein hjá félaginu. Þá 
eru samkvæmt könnuninni dæmi um að iðkendur sem mæta t.d. á 2 æfingar af 3 af 
einhverjum ástæðum og borgi þá minna.  

 
• Kannaðir verði möguleikar á því að öll íþróttafélög sem aðild eiga að 

Frístundakortinu setji tímanlega á vefinn, (sinn eigin og á Frístundakortsvefinn) 
æfingatöflu, þar sem fram komi allar upplýsingar um æfingatíma, fjölda þeirra sem 
og verð. Fólk sjái hvað það er að greiða fyrir tímann. Fram komi hvað sé innifalið í 
uppgefnu verði, hver sé kostnaður vegna þjálfunar og annarra þátta svo sem áhalda  
og aðstöðu.   

 
• Haft verði að leiðarljósi í öllu starfi sem nýtur styrkja frá borginni að ekki sé 

mismunað milli kynja í starfseminni. Í könnun hópsins meðal íþróttafélaganna kom 
fram af 16 félögum sem svöruðu þessari spurningu eru 12 með virka 
jafnréttisstefnu. 

 
 

Æskulýðsfélög, listastarfsemi og fl. 
 
Alls voru í september 2010 skráð 107 félög, önnur en íþróttafélög, í frístundakortskerfið. 
 

•  Æskulýðsfélög trúfélaga  12 
•  Dans- og ballettskólar   16 
•  Líkamsrækt    15 
•  Tónlistarskólar   31 
•  Kórastarf       3 
•  Leikhús       2 
•  Myndlist       3 
•  Skák          2 
•  Skátafélög          9 
•  Önnur félög     14 

 
Hugmyndir sem fram hafa komið  
Þátttaka í tómstundastarfi æskulýðsfélaga sem og allskonar menningar- og listastarfsemi er 
mjög mikil.  Í könnunum R&G undanfarin ár kemur t.d. fram að af unglingum í 8. – 10. bekk 
segist um helmingur taka þátt í skipulegu frístundastarfi öðru en íþróttum. Þátttaka í 
aldurhópnum 10 – 12 ára er öllu meiri.  
 

• Mörg æskulýðsfélög halda úti mjög ódýrri starfsemi, jafnvel frírri, og eru því í 
mörgum tilfellum mjög mikilvægur vettvangur sjálfboðastarfs og félagslegrar þátttöku 
fyrir börn úr efnaminni fjölskyldum.  
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• Í öðrum tilfellum er hér um að ræða starfsemi sem er töluvert kostnaðarsöm, byggir á 
menntuðum leiðbeinendum og kennurum og sérhæfðri aðstöðu svo sem tónlistar- eða 
ballettskólar.   
 

• Hópurinn um ódýrari frístundir telur mjög eftirsóknarvert að auka samskipti og samráð 
þessara aðila og annarra sem tengjast frístundaþjónustu, mennta- og 
menningarstofnunum í hverfum borgarinnar.  Mörg dæmi til eftirbreytni eru um vel 
heppnað samstarf, sameiginlega nýtingu tækja, mannvirkja og starfsmanna. 
 

 
Listnám 

 
Listnám 6-18 ára. Upplýsingar úr frístundakortskerfinu 2009. 

• 24% barna á aldrinum 6-9 ára stunda tónlist 
• 13% barna á aldrinum 6-9 ára stunda dans/ballett 

 
• 31% barna á aldrinum 10-12 ára stunda tónlist 
• 13% barna á aldrinum 10-12 ára stunda dans/ballett 

 
• 21% barna á aldrinum 13-15 ára stunda tónlist 
• 10% barna á aldrinum 13-15 ára stunda dans/ballett 

 
• 12% barna á aldrinum 16-18 ára stunda tónlist 
•  6% barna á aldrinum 16-18 ára stunda dans/ballett 

 
Hugmyndir sem fram hafa komið í hópnum varðandi listnám: 
Listnám er talinn mikilvægur þáttur varðandi þroska og barna, unglinga og ungmenna og eflir 
samfélagshæfni þeirra.  Hópurinn telur eftirsóknarvert að stuðlað sé að samfellu í degi barna, 
unglinga og ungmenna þannig að þau geti stundað íþróttir og listnám innan eðlilegs 
tímaramma.  Aðstæður eru misjafnar og misgóðar eftir hverfum í Reykjavík og er það vitað 
að margt listnám er í dýrari kantinum. Stuðningur við listnám barna hefur eins og aðrar 
skipulegar tómstundir jákvæð áhrif á þau.   
 

• Vert er að benda á að þátttaka grunnskólabarna í starfssemi skólahljómsveita er ekki 
dýr valkostur í tónlistariðkun og –námi. 
 

• Efla þarf aukið vægi verk- og listgreina í skipulögðum frístundum en ekki bara innan 
skólarammans.  
 

• Auka vægi foreldra og þar með virkari þátttöku þeirra í frítímastarfi barnanna sinna.  
Til dæmis hægt með því að kynna foreldrum listnám og hversu fjölbreytt það er. Slík 
kynning gæti farið í gegnum skólana, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar. 
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• Skoða möguleika á að efla samstarf og tengsl mismunandi listgreina og listsköpunar 
við starfsemi Hins Hússins og mögulega framtíðarsýn ÍTR varðandi uppbyggingu á 
frístundastarfi fyrir 16+  í hverju hverfi. 
 

• Góð reynsla er af samstarfi  tónlistarskóla og grunnskóla þar sem nemendur geta  
stundað námið á skólatíma.  Þá verður tónlistarnámið aðgengilegra.  Hópurinn telur að 
tilraunir í þessa veru þurfi að efla. 
 

• Hljómsveitaraðstaða fyrir „alla“.  Þar sem bæði einstaklingar og fleiri saman geta 
komið á eigin vegum og nýtt sér aðstöðuna til að æfa og skapa. Mjög góð reynsla er af 
því að bjóða upp á æfingaaðstöðu fyrir unglingahljómsveitir og sömuleiðis að halda 
ýmis tónlistartengd námskeið fyrir þennan markhóp.  Hugmyndir um „fjölsmiðjur“ þar 
sem boðið er upp á aðstöðu fyrir ólíka áhugahópa byggir á sömu hugmynd. 
 

Útivist 
 
Í niðurstöðum nýjustu rannsóknar R&G kemur fram að rúm 33% ungmenna í 8.- 10. bekk 
stunda útivist 4 sinnum eða oftar í mánuði. Hlutfall þeirra sem stunda útivist einu sinni til 
þrisvar sinnum í mánuði er rúm 26%.  Hlutfall í sama aldurshópi sem stundar nær aldrei 
útivist er tæp 20%. Ýmislegt er hægt að gera til að auka frekar áhuga á útivist í þessum hópi 
og öðrum þó niðurstöðurnar hljóti að teljast nokkuð góðar.  
 
Hugmyndir sem fram hafa komið:  

• Frístundamiðstöðvar kynni og skipuleggi möguleika til útivistar í sínu nærumhverfi.  
 

• Öll útivistarsvæði í Reykjavík verði í umsjón ÍTR. Eins og fyrirkomulagið er í dag er 
það til trafala að margar stofnanir borgarinnar hafa umsjón með þessum svæðum sem 
leiðir til að hugmyndir sem fram hafa komið nýtast síður.  
 

• Hugmyndir sem kosta lítið. Setja t.d upp þrautabraut/ratleik á stíginn Ægissíða-Laxnes 
ásamt öðrum leiðum sem eru tengdar með stígum s.s. Laugarnes - Heiðmörk í gegnum 
Elliðaárdal.  
 

• Auka opið starf í Nauthólsvík / Siglunesi undir leiðsögn starfsmanna.  
 

• Kynna betur möguleika á opnum svæðum í borginni s.s. í Laugardal þar sem 
Grasagarður er grátlega lítið nýttur ásamt sögu þvottalauga o.fl.  
 

• Skipuleggja handverks/vinnulags fyrirkomulag fyrri tíma með strandlengjunni í 
samstafi við félög atvinnulífsins og minjavörslu. 
 

• Í starfsáætlun ÍTR 2011 er gert ráð fyrir að efla upplýsingamiðlun á Frístundavef ÍTR 
um útivistarmöguleika í hverfum og hvaða kosti börn og foreldrar geti nýtt sér í sínu 
hverfi. 
 

• Eftirtektarvert er hversu vel innflytjendur af ákveðnum þjóðernum nýta sér 
útivistarsvæði í borginni og í nágrenni hennar.  Það virðist að í menningu þeirra sé 
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þetta ríkari þáttur en í íslenskri. Alveg má sjá fyrir sér að fólk af erlendum uppruna 
leiðbeini Íslendingum í þessu efni.  

 
Jaðarsport 
 
Þátttaka í starfsemi sem telst til jaðargreina og ekki er innan ramma hefðbundinna íþrótta- og 
æskulýðsfélaga hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum. Oftar en ekki eru iðkendahópar 
sem skilgreina sig sem jaðarhópa ekki hrifin af slíkum römmum en hafa engu að síður leitað 
til borgarinnar eftir stuðningi, fyrst og fremst við uppbyggingu aðstöðu.  Kannanir sem ÍTR 
hefur gert benda til þess að mikilvægt sé að fullorðnir ábyrgir aðilar tengist þessum hópum 
meðal annars vegna „neyslutengdrar menningar“ sem fylgir sumum þeirra og ungs aldurs 
iðkenda.  Iðkendur jaðargreina eru ekkert frábrugnir öðrum varðandi kröfur til sjálfra sín 
varðandi þjálfun, keppni og árangur. Þátttaka þeirra lýtur sömu lögmálum og í annarri 
skipulagðri frístundastarfsemi sem byggir á áhuga iðkendanna. Þrátt fyrir að ÍTR hafi á 
undanförnum árum reynt að mæta þörfum þessara iðkendahópa þá vantar mikið uppá að þeir 
njóti sömu fyrirgreiðslu og hefðbundnar greinar tómstunda. 
 
Hugmyndir sem fram hafa komið í hópnum varðandi jaðarsport: 

• Kortleggja formleg og óformleg félög/félagsskap sem stundar það sem telst 
jaðarsport eða hefur snertiflöt við jaðarsport. 
 

• Kortleggja hvaða aðstaða er til staðar í Reykjavík og nágrenni til ástundunar 
jaðarsportsgreina. 
 

• Skilgreina svæði innan borgarmarka þar sem uppbygging getur átt sér stað til þess 
að styðja við mismunandi jaðarsportgreinar.  Hér má horfa til opinnar grænna 
svæða í borginni þar sem hluti þeirra verði skipulagður undir jaðarsportgreina s.s. 
Hljómskólagarðurinn, Klambratún, Laugardalurinn, Fossvogsdalur, Elliðadalur, 
Öskjuhlið og fl. græn svæði sem er að finna í hverfum borgarinnar.  
 

• Gera langtíma áætlun fyrir borgina sem miðar að því að byggja og bæta aðstöðu 
fyrir jaðarsport á grænum svæðum og í útjaðri borgarinnar s.s.  
 Þrautabrautir sem henta hjólabretta, línuskauta, BMX og 

fjallahjólaiðkendum.   
 Utanhúss klifurveggi sem hugsanlega geta verið í umsjón skátafélaga í 

viðkomandi hverfi.  
 Þrautabrautir fyrir Freerunning/ Parkour sem er  vaxandi jaðarsport og er 

mest stundað af unglingum og ungmennum. Íþróttin er mest stunduð í 
bílastæðahúsum þar sem iðkendur velja sér leið frá A – B sem býður uppá 
hindranir sem komast þarf yfir með tilheyrandi stökkum og acrobatiskum 
aðferðum.     

 
 
Kannanir og upplýsingabrunnar 
 
Stefnumótun og þróun byggð á rannsóknum og upplýsingamiðlun 

• Hvernig geta rannsóknir og nýting skráningarkerfa verið uppspretta gagna við 
þróun starfsemi og stefnumótun. 
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• Hvernig má ná til eða miðla til fólks í mismunandi lögum starfsemi og stjórnsýslu 
til að tryggja umræðu og ákvarðanatöku sem byggir á traustum gögnum. 

• Helstu hindranir og hvað reynist alla jafna best. 
 
Hvaða gögn höfum við varðandi börn og unglinga í Reykjavíkurborg? 

• Árlega - könnun Rannsókna og greiningar á neyslu og helstu félagslegum þáttum 
meðal grunnskólanema í 8. - 10. bekk  - Greint á borgina í heild, hverfi, skóla og 
kyn. Gögn R&G eru „þýðisgögn“,  lögð fyrir alla sem mæta í skólann sinn 
tiltekinn dag og svörun um 90%. 

• Annað hvert ár - könnun Rannsókna og greiningar á högum og félagslegum 
aðstæðum unglinga í 8. - 10. bekk - Greint á borgina í heild, hverfi, skóla og kyn. 

• Annað hvert ár - könnun Rannsókna og greiningar á félagslegum aðstæðum barna í 
5. - 7. bekk -  Greint á borgina í heild, hverfi, skóla og kyn. 

• Kannanir Rannsókna og greiningar meðal 16 - 20 ára innan skóla og utan  - 
Framhaldsskólakönnun var gefin út í nóv. 2009 og könnun meðal  
utanskólahópsins vorið 2010. 

• Sérkeyrslur fyrir ÍTR úr könnunum Rannsókna og greiningar varðandi börn og 
unglinga, innflytjendur, vinnu með skóla og fl. 

• Rafrænir gagnagrunnar - Upplýsingar unnar úr frístundakortskerfinu, Rafrænu 
Reykjavík, lykiltölugrunni ÍTR. 

• Aðrar kannanir ÍTR s.s. þjónustukannanir meðal foreldra, kannanir á vegum ÍBR 
meðal iðkenda og upplýsingar um þróun gjaldskrár félaga, Capacent/Gallup s.s. 
þjónustukannanir meðal borgarbúa 

• Áfangaskýrsla starfshóps um fátækt í Reykjavík (Frá Velferðarsviði)  
 

Hvernig nýtum við gögnin? 
• Upplýsingar fyrir alla - uppbygging almennrar þekkingar - fundir í hverfum. 

“Íslenska módelið” þar sem unnið er með raungögn við mat á styrkjandi og 
veikjandi þáttum í félagslegu umhverfi barna og unglinga og þróun úrræða. 

• Rannsóknir og greinaskrif á háskólastigi byggðar á gögnum R&G og fl. 
• Vinnugögn - m.a. skoða áhættuhópa, styrkleikaþætti og  áhættuþætti 
• Lykiltölur fyrir borgina, einstök hverfi og starfsþættir 
• Stefnumótun, forgangsröðun og þróun 
• Kynningar á fræðslufundum og ráðstefnum. R&G fylgir sínum könnunum eftir 

árlega með 20 - 30 fundum i skólum og hverfum borgarinnar 
 
Úrvinnsla gagna 

• 8. - 9. og 10. bekkur 
• 5. - 6. og 7. bekkur 
• 16 - 18 ára og framhaldsskólaaldurinn 
• Vinnumarkaðsupplýsingar og fl. varðandi 16 - 24 ára aldurshópinn 
• Reykjavík - hverfi - skóli. Oft borið saman við landsmeðaltöl 
• Strákar - stelpur - heild 
• Þróun - breytingar – frávik 

 
Hvaða þættir eru skoðaðir sérstaklega - sumir verða lykiltölur um starfið? 

• Samvistir foreldra og barna - tengsl, stuðning, aðhald og eftirlit 
• Tengsl í jafningjahópi 
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• Útivistartíminn 
• Iðkun íþrótta með íþróttafélagi 
• Þátttaka í skipulögðu frístundastarfi 
• Þátttaka í félagsmiðstöðvastarfi og Hins Hússins 
• Lífsstíll (mataræði, hreyfing, sjálfsmat, sjálfsmynd) 
• Hópurinn sem ekki er í neinu skipulögðu starfi 
• Áhættuhegðun og ofbeldi. 
• Líðan - Andleg og líkamleg heilsa - Árangur og líðan í skóla 
• Vímuefnaneysla - Reykingar, áfengisneysla og notkun ólöglegra vímuefna, þróun 

yfir tíma 
• Vinna með skóla 
• Öryggiskennd 
• Þátttaka innflytjendabarna í skipulagðri starfsemi og hagir þeirra 
• Skráning í Rafrænu Reykjavík, (Frístundakortið, Frístundaheimilin, ýmis 

námskeið) 
 
Hvaða þættir eru skoðaðir sérstaklega í vinnugögnum? Oft viðkvæm og 
vandmeðfarin gögn. 

• Skólaskýrslur og sérkeyrslur úr gögnum 
• Líðan og gengi í skóla 
• Áhættuhópar - áhættuhegðun og neysla 
• Einkenni félagslegrar einangrunar 
• Félagslegar og efnahagslegar aðstæður 
• Hvort árangur sé að nást vegna sérstakra aðgerða 
• Hvað segja önnur gögn okkur - yfirsýn - mannauðsmál, 
• Jafnréttismál/mannréttindamál, þjónustukannanir og fl. 

 
Lykilspurningar 

• Hvers vegna ættum við að auka þátttöku í skipulagðri félagsstarfsemi? 
• Hefðbundnir styrkir til íþrótta-og æskulýðsmála -  er það fullnægjandi kerfi til að 

mæta þörfum ungs fólks og samfélagsins? 
• Munu beinir  styrkir fyrir „alla“ skila „betri“ árangri en styrkir velferðarþjónustu 

sem ætlaðir eru fyrir þá fátækustu? (Sem hefur sama tilgang en þarf að leita eftir 
sérstaklega). 
 

Grunnþættir hugmyndafræði og kenninga um empowerment 
• Efling félagsauðs 
• Þátttaka notenda 
• Félagsnet - félagstengsl 
• Stuðningsúrræði 

 
Könnun meðal stærstu aðildarfélaga Frístundakortsins 

• Úrvinnsla er í gangi 
 
Könnun R&G í 8. - 10. bekk í nóvember 2010.   

• Úrvinnsla í gangi. Svör við spurningum hafa verið greind fyrir borgina í heild. 
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Kynningarstarf og rafrænar lausnir 
 

• Vefur Reykjavíkurborgar - Hverfið mitt. Unnið er að endurbótum á vefnum og 
betra aðgengi íbúa að ábendingakerfi og upplýsingaveitu. 

 
• Vefur ÍTR - Frístundavefurinn. Í starfsáætlun ÍTR fyrir 2011 er gert ráð fyrir að 

Frístundavefurinn verði útvíkkaður, gerður að heilsársvef og taki til fleiri þátta s.s. 
útivistarmöguleika. 
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Viðauki 
 
A) Erindsbréf,  

 Starfshópur ÍTR um ódýrari frístundir 

Hópurinn er skipaður á grundvelli samþykktar ÍTR á fundi 25. júní 2010 og yfirtekur einnig verkefni  
samstarfshóps ÍTR, ÍBR og Samfoks um forvarnir gegn brottfalli unglinga úr íþróttastarfi sbr. 

fundargerð ÍTR frá 27. ágúst 2010. 

Ábyrgðarmaður: Ómar Einarsson framkvæmdastjóri Íþrótta- og tómstundasviðs 

Verkefnisstjóri: Gísli Árni Eggertsson skrifstofustjóri íþrótta- og tómstundasviðs 

Starfshópinn skipa: Eva H. Baldursdóttir frá Íþrótta- og tómstundaráði; Geir Sveinsson frá Íþrótta- og 
tómstundaráði; Logi Sigurfinnsson frá skrifstofu íþróttamála; Sigrún Sveinbjörnsdóttir frá skrifstofu 
tómstundamála; Rósa Björk Sigurðardóttir frá Hinu Húsinu; Jón Ragnar Jónsson frá velferðarsviði; Ingvar 
Sverrisson frá Íþróttabandalagi Reykjavíkur og Þorsteinn Ingi Víglundsson frá Samfok. 

Hlutverk: Að finna hagkvæmar og ódýrar lausnir bæði innan þeirra frístunda sem fyrir eru, íþrótta og 
tómstunda, og koma með tillögur að nýjum og bættum leiðum til að stuðla að áframhaldandi uppbyggilegu 
frístundastarfi í borginni sem allir geta tekið þátt í. 

Markmið starfshópsins er að stuðla að jafnrétti til frístunda, óháð efnahag, uppruna, kyni og öðrum atriðum, sem 
og að örva nýbreytni og nýsköpun á sviði íþrótta- og tómstundamála með einkunnarorðin frístundir fyrir alla að 
leiðarljósi.  

Hópurinn leggur sérstaka áherslu á að efla forvarnir í samstarfi við íþrótta- og æskulýðsfélög, foreldrafélög og 
stofnanir Reykjavíkurborgar, þ.m.t. skóla, frístundamiðstöðvar og þjónustumiðstöðvar. Meðal annars verði unnið 
gegn brottfalli barna og unglinga úr skipulögðu frístundastarfi. 

Helstu verkefni: Ganga til viðræðna við íþrótta- og æskulýðsfélög, tónlistar- og listaskóla og aðra aðila sem 
sinna skipulögðu frístundastarfi í Reykjavíkurborg, sem og horft skal til mannréttinda barna við stefnumótun. Þá 
skal stefnt að almennri og meiri þátttöku á viðráðanlegu verði. Huga ber að úrræðum fyrir þá sem búa við 
þröngan fjárhag heima fyrir.  

Kanna skal sérstaklega kostnað vegna æfingargjalda, útbúnaðar, búninga og ferðakostnaðar og fl. Til dæmis 
verði horft til skiptiskó- eða útbúnaðarmarkaðar. Þá verði  skoðaður fjöldi æfinga og kennslustunda, hóptíma í 
stað einkakennslu. Þá má ennfremur skoða leiðir til að samræma skólastarf og æfingar eins og best verður á 
kosið í samvinnu við hagsmunaaðila.  

Skemmtileg hagkvæmni og hagsýni í frístundum eru einkunnarorð starfshópsins og er hópurinn eindregið hvattur 
til þess að vera skapandi og frjór í samstarfi við áðurnefnd félög til að koma með einfaldar, ódýrari og 
skemmtilegar lausnir fyrir alla.  

Til ráðgjafar og samstarfs: Til ráðgjafar og samstarfs getur hópurinn kallað hverja þá starfsmenn sem tengjast 
starfi fyrir börn og unglinga í borginni. 

Efni til hliðsjónar má nefna: Gögn frá Rannsóknum og greiningu, upplýsingar úr tölfræðigrunni 
Frístundakortsins, upplýsingar frá íþrótta- og æskulýðsfélögum, upplýsingar frá VEL / ÞM um fjárstuðning við 
börn efnalítilla foreldra, skýrslur og tillögur frá „Börnin í borginni“, Samfella í skóla- og frístundastarfi frá 2007, 
skýrsla frá málþingi um samstarf í hverfum frá apríl 2009. 
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Starfstími og skil: Ágúst 2010 til loka nóvember. Skil á tillögum eru til Íþrótta- og tómstundaráðs. 

Reykjavík, 21.09. 2010 

B) Endurskoðuð stefna í íþróttamálum í Reykjavík til ársins 2020 - aðgerðaráætlun.  
 
C) Könnun R&G fyrir ÍTR í nóvember 2010 – Könnun á frítímaiðju grunnskólanema í 
8., 9. og 10. bekk í Reykjavík. (Óútgefið) 
 
D) Frístundakortið – greinargerð um þróun þess og nýtingu, dags. 12. mars 2010.  
 
E) Niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir íþróttafélög, lista- og menningarstofnanir 
og æskulýðsfélög í Reykjavík haustið 2010 af hópnum um ódýrari frístundir. (Óútgefið) 
 
F) Úr fundargerð ÍTR dags. 25. júní 2010, samþykkt tillögu um stofnun samstarfshóps 
um ódýrari frístundir:  

 „Íþrótta – og tómstundaráð samþykkir að settur verði saman starfshópur með það að markmiði 
að finna leiðir til að stuðla að ódýrari frístundum fyrir börn og unglinga.  
   Hópurinn skal hafa það að leiðarljósi að finna hagkvæmar og ódýrar lausnir bæði innan þeirra 
frístunda sem fyrir eru, íþrótta og tómstunda, og koma með tillögur að nýjum og bættum leiðum til að 
stuðla að áframhaldandi uppbyggilegu frístundastarfi í borginni sem allir geta tekið þátt í.  
   Markmið starfshópsins er að stuðla að jafnrétti til frístunda, óháð efnahags- , kyn og kynþætti 
og öðrum atriðum, sem og að örva nýbreytni og nýsköpun á sviði íþrótta- og tómstundamála með 
einkunnarorðunum frístundir fyrir alla að leiðarljósi. Í því sambandi skal gengið til viðræðna við 
íþróttafélög, æskulýðssamtök, tónlistar- og listaskóla og aðra aðila sem sinna uppbyggilegu 
frístundastarfi í Reykjavíkurborg, sem og horft skal til mannréttinda barna við stefnumótun. Þá skal 
stefnt að almennri og meiri þátttöku á verði sem fleiri ráða við. Huga beri að úrræðum þeirra sem búa 
við þröngan fjárhag heima fyrir.  
   Úrræði sem skoðuð verði, má í dæmaskyni nefna, kostnað vegna æfingargjalda, útbúnaðar t.d. 
verði horft til skiptiskó eða útbúnaðarmarkaðs, þá verði  skoðaður fjöldi æfinga og kennslustunda, 
hóptíma í stað einkakennslu og útgjalda vegna ferðalaga og fatnaðar svo sem áður er nefnt. Þá megi 
ennfremur skoða leiðir til að samræma skóla- og æfingar eins og best verður á kosið í samvinnu við 
hagsmunaaðila.  
   Skemmtileg hagkvæmni og hagsýni í frístundum eru einkunnarorð starfshópsins og er hópurinn 
eindregið kvattur til þess að vera skapandi og frjór í samstarfi við áðurnefnd félög til að koma með 
einfaldar, ódýrari og skemmtilegar launsir fyrir alla.  
   Íþrótta- og tómstundaráð samþykkir að 7 einstaklingar skipi ofangreindan starfshóp. Tillaga er 
um að tveir verði tilnefndir af ÍTR, einn af sviði íþrótta og annar á sviði tómstunda, tilnefndur verði einn 
aðili frá Hinu húsinu sem málsvari ungs fólks á aldrinu 16-24 ára og einn af velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar til að gæta hagsmuna allra hópa samfélagsins, einn fulltrúi frá Íþróttabandalagi 
Reykjavíkur og að lokum skipi tveir aðilar úr íþrótta- og tómstundaráði hópinn og leiði starfið.”  
Samþykkt samhljóða.  Fulltrúar íþrótta- og tómstundaráðs verða Eva H. Baldursdóttir og Geir 
Sveinsson. 
 

G)  Sportklúbburinn 2010 - 2011. Sportklúbburinn er samstarfsverkefni Íþróttafélagsins Fylkis og 
frístundamiðstöðvarinnar Ársels.  Klúbburinn er  fyrir unglinga í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla hverfisins og er 
þeim að kostnaðarlausu.   


