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Niðurstöður 

 
Um málþingið 
 
Á þingið mættu 80 manns frá Mennta-, leikskóla-, umhverfis- og velferðarsviði, ÍTR og 
einnig mættu stjórnmálamenn úr hverfisráðum og fagráðum.   Fyrst komu innlegg frá 
Jóni Björnssyni sálfræðingi og rithöfundi um samstarf og Degi Eggertssyni borgarstjóra. 
Tilkynnti borgarstjóri um stofnun á forvarnar- og framfarasjóðs borgarinnar.  Því næst 
var skipt upp í málstofur eftir 8 þemum; forvarnir, samfellu í degi barna, lýðræði, 
félagsaauð, starfsmannamál, umhverfismál, foreldrasamstarf og samstarf.  Lögð var 
áhersla á að fólk skipti um hóp eftir kaffihlé og gæfist þannig kostur á að koma að fleiri 
en einu þema.  Auk þess gat fólk komið gulum miðum með tillögum inní hópana sem það 
sat ekki í.  Hér á eftir fylgja helstu punktar og svo fundargerðir hópanna sem hægt er að 
vinna töluvert af gagnlegum upplýsingum úr en í fundarpunktum er að finna fjölmargar 
tillögur um aðgerðir.  Almennt séð var fólk ánægt með þetta fyrirkomulag og var í lok 
þingisins lögð fram tillaga úr samstarfshópnum um að hvert hverfi haldi svipað málþing.  
Gefur þessi nálgun til kynna að sú þekking sem býr í starfsfólki borgarinnar getur nýst 
enn betur í gagnvirkum vinnuhópum eins og voru í hverri málstofu.  Einnig kom fram 
sterkur vilji til þess að vinna saman þvert á svið borgarinnar út frá þörfum íbúans og 
sérstaklega barna.1  Rúsínan í pylsuendanum var svo innlegg borgarstjóra, en 
borgaryfirvöld hafa lagt fram 300 milljónir króna í forvarnar- og framfarasjóð til þess að 
efla slíkt samstarf og til þess að efla félagsauð í hverfum borgarinnar.2 
 
Er þessum niðurstöðum vísað til áframhaldandi vinnslu í hverfum borgarinnar undir 
forystu þjónustumiðstöðvanna.  Einnig er tillögunum vísað til áframhaldandi vinnslu hjá 
fagsviðum borgarinnar m.a. við útfærslu starfsáætlana og sem innlegg til stefnumörkunar 
stjórnmálamanna.  Vill undirbúningshópurinn þakka öllum sem lögðu sitt af mörkum.   
 
Undirbúningshópinn skipuðu:  Óskar Dýrmundur Ólafsson, Aðalbjörg Dísa 
Guðjónsdóttir, Helgi Eiríksson og Gísli Árni Eggertsson. 
 
Samantekt úr málstofunum: 
 
Forvarnir 
1. Snemmtæk íhlutun.  
2. Fjölskyldustefna í stað forvarnarstefnu 
3. Samantekt og kynning á árangri 
                                                 
1 Sjá frétt af heimasíðu borgarinnar:  http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-757/521_read-
8919/521_page-2/ 
2 Sjá fylgiskjal C og frétt á heimasíðu borgarinnar:  http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-
757/521_read-8918/521_page-2/ 



 
Samfella í degi barna 
4. Opna þarf skólastarfið og efla sameiginleg gildi út frá barninu 
(grautarkenningin) 
5. Styrkja þarf upplýsingaflæði milli þjónustukerfa 
6. Skoða þarf samgöngur sérstaklega fyrir börn 
 
Lýðræði 
7. Efla tengsl hverfisráða, ungmennaráða og nemendaráða 
8. Auka lýðræðislegt uppeldi frá og með fyrstu skólastigum 
9. Starfseiningar borgarinnar rýni sitt starf og tengi betur lýðræðislegum 
markmiðum borgaryfirvalda. 
 
Félagsauður 
10. Foreldranámskeið – ganga á svo langt að ,skikka” jafnvel foreldra til 
þátttöku eða skilyrða styrkveitingar með þátttöku á foreldrafærninámskeiði. 
11. Efla samstarf og tengsl í hverfum með velferð barna og fjölskyldna að 
leiðarljósi 
12. Íbúar sem eru virkir þurfa að fá farveg fyrir sitt, að á þau sé hlustað og að 
fjármagn fáist til verka. 
 
Starfsmannamál 
13. Auka samráðningar milli ÍTR, skóla og þjónustumiðstöðva 
14. Þjónustumiðstöðvar eru góður vettvangur til sameiginlegra þróunarverkefna 
og námskeiða fyrir starfsfólk í hverfum 
15. Samræma þarf launakjör vegna samsskonar starfa 
 
Umhverfismál 
16. Nýta þekkingu þvert og lóðrétt á borgina.  Læra má t.d. af leikskólum og svo 
umhverfissviði 
17. Umhverfisuppeldi verði innleitt með víðtæku þverfaglegu samstarfi í 
hverfum borgarinnar. 
18. Nýta þjónustumiðstöðvar til að mynda tengsl, kortleggja og að innleiða 
áherslur í umhverfismálum 
 
Foreldrasamstarf 
19. Efla þarf upplýsingar til foreldra um hlutverk þeirra 
20. Styðja þarf skemmtilegt foreldrastarf 
21. Fræðsla um foreldrasamstarf verði skylda í kennaranámi (KHÍ) 
 
Samstarf 
22. Auka þarf samstarf milli sviða (Við í stað þið) 
23, Leggja áherslu á ferlið og aðferðirnar í samstarfinu (Stýring netverka) 
24. Málþing í hverju hverfi sem framkvæmdastjórar þjónustumiðstöðva boða. 
  



Fylgiskjöl 
 

A. Fundargerðir hópa 
B. Auglýsing með dagskrá 
C. Tillaga borgarstjóra um forvarnar- og framfarasjóð 

 
Fylgiskjal A. 
 
Eftirfarandi texti er samantekt af málþingi sem haldið var 
þvert á allar borgarstofnanir um samstarf í hverfum. 
 

Félagsauður (Social capital)

Þorsteinn Hjartarson
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Skilningur á hugtakinu 
félagsauður (Social capital)

• Vinsælt en margslungið 
hugtak í
samfélagsumræðu 21. 
aldar

• Ólíklegt að allir skilji 
svona nýlegt hugtak sama 
skilningi

• Af hverju skiptir 
félagsauður máli?

• Skilningur minn á  
 
Ég ætla hér að glíma aðeins við þessar spurningar eða staðhæfingar hér á glærunni í stuttu 
erindi. En félagsauður kemur sífellt meira inn í alla stefnumörkun stjórnvalda víða um 
heim og ýmsar rannsóknir fræðimanna. Nú er svo komið að OECD hefur gefið út sérstakt 
rit um félagsauð og Alþjóðabankinn notar félagsauð sem einn af mælikvörðum sínum við 
mat á verkefnum sem bankinn tekur þátt í. Okkur hefur verið gjarnt að leggja efnisleg 
gæði og mannauð til grundvallar þegar við tölum um auðlindir samfélagsins en aukinn 
skilningur er nú á því að félagsauður er ekki síður samfélagsauðlind. Það kom til dæmis 
skýrt fram í orðum borgarstjóra hér áðan en við hljótum að fagna þeim áherslum sem 
hann kynnti fyrir okkur. Þegar íbúasamsetning er orðin margbreytileg sem og 
menningaruppruni og fjölskyldumynstur er virkjun félagsauðs stórt og aðkallandi 
verkefni. Þar reynir á okkur öll sem hér eru inni og þar getum við m.a. lært af öðrum 
löndum. Á forvarnarfundi sem ég sat í gærmorgun á Grand hóteli kom fram í máli Braga 
Guðbrandssonar að 80% unglinga sem eru í meðferð í Noregi eru börn innflytjenda. Ekki 
viljum við sjá sömu þróun hér á landi. Það hvernig til tekst í framkvæmd 
forvarnarverkefna, sem eru vissulega hluti af eflingu félagsauðs, skiptir miklu fyrir þróun 
samfélagsins og líðan fólks á öllum aldri. Það hlýtur til dæmis að vera áhyggjuefni að 
44% 10 ára barna skuli vera ein heima eftir skóla eins og nýleg rannsókn sýnir. 
 



Hvað er félagsauður?

• Formleg og óformleg samskipti
• Traust, gagnkvæm tengsl, þátttaka, 

menningarleg aðlögun      
• Ræktun gilda - umhyggja, 

umburðarlyndi, virkni og víðsýni
• Skilningur á félagslegum aðstæðum 

fólks og menningarlegum 
margbreytileika

• Þurfum að treysta samskipti, tengsl 
fólks hvert við annað og tengsl þess 
við samfélagið  

 
Um er að ræða formleg og óformleg samskipti og tengslanet einstaklinga þar sem lögð er 
áhersla á að byggja upp traust, styrkja gagnkvæm tengsl, samfélaglega þátttöku, menn-
ingarlega aðlögun og blöndun. Gildi eins og umhyggja, umburðarlyndi, félagsleg virkni 
og víðsýni eru fyrirferðamikil í umræðunni um félagsauð. Við erum sem sé að tala um 
margslungin tengsl milli fólks. Við erum að tala um það hvernig við getum treyst 
samskipti sem miða að því að tengja ólíka einstaklinga betur hver við annan og tengja 
einstaklinga betur við samfélagið og þá fjölbreyttu starfsemi sem þar fer fram. Ef við 
ætlum að leggja mat á félagsauð eða mæla hann með einhverjum hætti þarf að meta á 
hvaða stig við erum komin í því að byggja upp traust, umburðarlyndi og 
samfélagsþátttöku. Ekki kannski mjög auðmælanlegt - það er þó á grundvelli slíkrar 
hugmyndafræði sem þjónustumiðstöðvar borgarinnar voru stofnsettar og þróaðar áfram 
síðastliðin tvö og hálft ár.  
 
Góður skilningur á félagslegum aðstæðum fólks er afar mikilvægur sem og skilningur á 
menningarlegum margbreytileika. Einnig er skilningur á hvers kyns starfsemi stofnana, 
skóla og félagasamtaka mikilvægur hjá þeim einstaklingum sem vilja vinna að ræktun 
félagsauðs. Ef okkur tekst að leggja rækt við félagsauðinn erum við að stuðla að meiri 
öryggistilfinningu, betri anlegri líðan fólks - eða almennt séð meiri vellíðan íbúanna þar 
sem félagsleg einangrun og ýmis konar áhættuhegðun á að vera á undanhaldi.   
 



 
Hvernig vinnum við með 

félagsauðinn – hvað þarf að gera?

• Stórt spurt – kallar á langan hugmyndalista
• Leggja rækt við menningarlega brúarsmíð
• Miðlun í báðar áttir skiptir miklu
• Meira krefjandi að setja sig inn í ólíkar 

aðstæður íbúanna

 
 
Hér er stórt spurt en ef okkur á að miða fram á veginn þurfum við að varpa fram grund-
vallarspurningum. Hér nefni ég atriði sem mér finnst skipta miklu en vissulega er 
hugmyndalistinn miklu lengri. Leggja þarf rækt við menningarlega brúarsmíð. Í 
samfélagi þar sem hlutfall fólks af erlendum uppruna er orðið mjög hátt þarf oft að hugsa 
hlutina eftir nýjum nótum og í félags- og skólastarfi þarf að rækta fjölmenningarlegar 
áherslur þar sem gagnkvæm tengsl, aðlögun og blöndun skipta miklu. Og við þurfum að 
gæta að því að miðlun og fræðsla sé ekki einungis frá innfæddum til innflytjenda. Við 
getum öll lært hvert af öðru og getum notið góðs af mismunandi reynslu sem kemur frá 
öllum heimshlutum. Í því sambandi verðum við að horfa til þess og viðurkenna að það sé 
krefjandi en nauðsynlegt að setja sig inn í ólíkar aðstæður fólks inni í skólunum, 
foreldrafélögum, íþróttafélögum, félagsmiðstöðvum og víðar í samfélaginu. Ef við 
leggjum okkur fram í menningarlegri brúarsmíð er líklegra að til að mynda börnum 
innflytjenda vegni vel í íslensku samfélagi. Það er þó auðveldara að tala um þetta, eins og 
ég er að gera núna, en að framkvæma. Framkvæmdin vefst fyrir okkur - það hvernig við 
getum stuðlað að meiri samfélagsþátttöku og félagslegri virkni innflytjenda er risastórt 
samstarfsverkefni hér í Reykjavík. 

Nýjar áherslur í anda 
félagsauðskenninga

• Efling foreldrafærni (tilmæli frá
Evrópuráðinu og ríkisstjórn Íslands)

• Stórt samstarfsverkefni margra aðila
• Styrkja þarf forvarnir í víðum skilningi 

þess hugtaks. 

 
Að lokum ætla ég að víkja aðeins að nýlegri stefnumörkun ríkisstjórnarinnar sem 
boðar nýja sýn í málefnum barna og foreldra þeirra. Þar kemur fram ákveðin sýn sem 



snertir okkur öll og er í raun hugsuð á grunni félagsauðskenninga. Bragi 
Guðbrandsson kynnti þessar áherslur í áðurnefndum morgunverðarfundi um 
forvarnir. Nú stendur sem sé til að vinna markvisst að því að foreldrum standi til boða 
uppeldisráðgjöf og þjálfun í foreldrafærni með sérstökum námskeiðum sem hæfi 
mismunandi æviskeiðum í lífi barnsins. Og mælt er með að það starf fari sem mest 
fram í umhverfi barnanna. Miðað skal við að þessi ráðgjöf og þjónusta standi 
foreldrum til boða óháð búsetu og að hún skuli skipulögð í tengslum við starfsemi 
heilsugæslustöðva, skóla og/eða félagsþjónustu sveitarfélaga. Í erindi Braga kom 
meðal annars fram að sveitarfélögin Reykjanesbær og Hafnarfjörður eru komin langt í 
því að framkvæma slíkar áherslur. 

 
Við hér í Reykjavík erum þegar byrjuð að vinna í þessum anda en betur má ef duga skal. 
Þessar áherslur snúa í raun að okkur öllum hér inni og til að slík markmið nái vel fram að 
ganga þurfum við að stilla saman strengi. Þetta er stórt samstarfsverkefni margra aðila. 
Því er svona málþing afar mikilvægt þar sem fulltrúar ýmissa sviða borgarinnar, stofnana 
og skóla koma saman með það að leiðarljósi að stuðla að jákvæðum breytingum í 
samfélaginu, rækta félagsauðinn - meðal annars með því að efla færni fólks til mannlegra 
samskipta og til að styrkja forvarnir í víðum skilningi þess hugtaks. 

Takk fyrir!

 
 

 
Umræða um félagsauð 
 
Fyrri málstofa/ fyrir kaffi 
 
Hugtakið er nýtt en félagsauðrinn alltaf verið til.   Svona starf oft og lengi verið til en það 
staðið og fallið með áhuga ákveðinna einstaklinga.   



Í dag er aftur vilji og fjármagn sett í slíka vinnu sem styður undir hana. 
 
Gísli og Sigtryggur fjalla um starf sem var unnið fyrir um 20 árum þ.s. um 20 manna 
hópur frá mörgum stofnunum borgar og ríkis ofl. fóru í samstarf.  Ekki var ánægja þá 
með þetta starf af hálfu stjórnvalda/ yfirmanna þ.s. erfitt þótti að skilgreina starfið.   Í 
dager aftur vilji og skilningur. 
Alla vega efling félagsauðs hefur hingað til komið frá grasrótinni og staðið og fallið með 
henni. 
Félagsauður alltaf til staðar en ofan og neðan hvort hann er virtur og nýttur.  Hlutverk 
þjónustumiðstöðva að efla og kalla til m.a. íbúa. 
 
Spurt er hvort íbúar hafi frumkvæði að samstarfi við borgina um e-r málefni.  Svar, alltaf 
þeir sömu sem eru virkir um skólastarf, umferðamál ofl. 
Því miður hefir verið litið á þessa aktívu sem e-a kverúlanta sem eru með nefið í öllu og 
dæst yfir þeim.  Nær væri að hætta að dæsa og setja bara á góða stjórn á málið. 
 
Hlutverk þjónustumiðstöðva er kannski ekki nægilega vel kynnt – hvað má leita með í 
þjónustumiðstðvar. 
 
Með þjón.miðst. fæst extra ávinningur í virkjun félagsauðs. 
 
 
Rætt um hátt hlutverk barna og ungmenna sem ekki taka þátt í íþrótta- og félagsstarfi.  
Efla þarf ,,outreach” starf í hverfum 
 
Foreldrafærni þarf að að þjálfa. 
 
Rætt um íþróttahús og hvernig þau eru ekki nýtt í anda samfellu í skóla. 
 
Skóli ekki að standa sig í að upfylla hreyfiþörf barna.  ÍTR á að taka það að sér…. 
 
Skoða þarf allan skóladag barna í samhengi, ekki sem tvö batterí þ.e. skóli/ÍTR heldur 
sem heild. 
 
Rætt um nemendaverndarráð og aðkomu allra uppeldisaðila að þeim.  Tryggja þarf að 
allir sem eru að koma að uppeldinu hafi aðgang hafi hann. 
 
Sigtryggur segir að á þessum 2 árum í starfi Þjónustumiðstöðva hafi mikið verið unnið í 
virkjun félagsauðs og sá eini starfsmaður sem sinnir þeim þarf aðstoð.   
Gísli bendir á að allt starfsfólk ÍTR sé gírað inná þessa hugsun og svona starf. 
 
Íþróttafélög nýti íþróttahúsnæði skólanna – komi inn með sitt starf á skólatíma –  
 
 
Innflytjendur – hvernig fáum við þá til þátttöku?  Leita til foreldra barna af erlendu bergi 
tl þátttöku í ýmsu starfi. 



Bæta túlkastarf. 
 
 
Jenný Magnúsdóttir, Hinu Húsinu 
Oddný Sturludóttir, Menntaráð og hverfisráð miðborgar 
Sigtryggur Jónsson, ÞMMH 
Gísli Árni Eggertsson , ÍTR 
Svavar Knútur, ÞMLH 
Kristinn Reimarsson, þjónustumiðstöð Árbæjar 
Þorsteinn Hjartarson, ÞMB 
Guðrún Arna Gylfadóttir, ÍTR, Vesturbæjarlaug 
 
Seinni málstofa – eftir kaffi 
  
Rætt um tilmæli frá Evrópuráðinu og Ríkisstjórn Íslands um eflingu foreldrafærnis og 
aunnið skal í umhverfi barnsins; 
 
Tengja saman stofnanir og samstarf milli stofnana – tryggja þarf samstarfsgrunn 
 
Hvaða hugmyndafræði ætlum við að vðhafa í okkar fjölskyldustefnu? 
Umhyggja – líðan – láta okkur málin varða  
Hvaða úrræði höfum við ? 
Ábyrgð ríkisstjórnar/ sveitarfélaga? 
 
Rætt um mælikvarða á félagsauð, ,,bowling alone” – þátttaka í félagsstarfi, íþróttastarfi, 
samheldni, samvinna í hverfi osfrv. 
 
Bent á bókina ,,Viðring – umhyggja” eftir Sigrúnu Aðalbjarnar – handbók fyrir þá sem 
vilja vinna með félagsauð. 
 
Tillaga; að skólar bjóði uppá aðstöðu fyrir foreldra til að geta sest inn og spjallað – 
foreldrastofa 
Þekkt frá t.d. Bandaríkjunum þ.s. svona svæði eru meira nýtt, meira foreldrastarf og 
sjálfboðaliðastarf – aðrar aðstæður, annað foreldri vinnur gjarnan heima 
 
Rætt um fólk af erlendu bergi – hvað er hægt að gera til að fá þá inn í starf með okkur t.d. 
foreldrastarf.  Eru innflytjendur ekki nógu öruggir til að treysta sér til þátttöku.  Ólæsi  
 
Notkun húsnæðis í hverfi – samnýting  - gengur misvel í hverfum, bæði vegna 
húsnæðisskorts, mismikill samstarfsvilji, starfsemi fer ekki saman. 
 
Gunnlaug Hartmannsdóttir, ÞMÁG 
Elísabet Karlsdóttir, ÞMÁG 
Sólveig Reynisdóttir, ÞMÁG 
Brynildur Ólafsdóttir, Álftamýrarskóli 
Hera Hallbera Björnsdóttir, Miðgarður 



Valdimar Gunnarsson, ÞMB 
Garðar Mýrdal, Hverfaráð Hlíða 
Guðrún Snorradóttir, ÍTR/Frístundamisðtöð Miðborgar og hlíða 
Hreiðar Sigtryggsson, Langholtsskóla 
Þórdís Bragadóttir, ÞMGK 
Hákon Sigursteinsson, ÞMB 
Hólmfríður Guðjónsdóttir, Hólabrekkuskóli 
Jóhanna Vilbergsdóttir, Engjaskóli 
 
 
Efling félagsauðs tillögur:  
 
Samstarf stofnana 

• Bæta þarf samstarf á milli stofnana m.a. þegar kemur að fræðslu ofl.  Sviðin 
tengjast á svo mörgum sviðum – bæta verkferla í samstarfi 

 
Tryggja þátttöku 

• Íbúar sem eru virkir þurfa að fá farveg fyrir sitt, að á þau sé hlustað og jafnvel að 
fjármagn fáist til verka. 

 
• Styrkja og auka hlutverk þjónustumiðstöðva í eflingu félagsauðs; kalla eftir 

hugmyndum íbúa, hvetja ólíka menningarheima til þátttöku í hverfasamstarfi 
 

• Rætt um hverfisráð.  Efla þarf völd þeirra og aðgang íbúa og samtaka í hverfi að 
þeim.   

 
• Rætt um hverfisráð og tillaga lögð að því að fulltrúi ungmennaráða eigi áheyrnar 

– og tillögurétt á þeirra fundum. 
 

• Ungt fólk þarf að fá umhverfi og hvata til að geta haft áhrif.  Því miður er enn 
ekki búið að involvera ungmenni í ákvraðanatöku á m.a. vegum borgarinnar. 

 
• Rætt um ungmennaráð og tillögur sem koma fram á borgarstjórnarfundum þeirra.  

Nýta þarf þennan kraft sem þaðan kemur. 
 
 
Auka foreldrafærni 

• Læra þarf af öðrum sveitarfélögum(t.d. Hafnarfjörður, Reykjensbær), það þarf að 
vera ,,ungbarnaeftirlit” til 18 ára aldurs – leikskóli – grunnskóli – framhaldsskóli 

 
• Foreldranámskeið – ganga á svo langt að ,skikka” jafnvel foreldra til þátttöku eða 

skilyrða styrkveitingar með þátttöku á foreldrafærninámskeiði. 
 

• Greiða þarf niður þessi námskeið eða jafnvel að bjóða þau til foreldra 
endurgjaldslaust – ætti kannski að nota hluta af þessum 300 milljónum í þetta 

 



 
 
 
Samfella í skóla og frístundastarfi barna og unglinga / vinnudegi 
barna 
 
Hópstjóri: Ingibjörg Sigurþórsdóttir 
Ritari: Sigrún Sveinbjörnsdóttir 
 
Ingibjörg Sigurþórsdóttir, framkvæmdastjóri Miðgarðs með innlegg: hópstjórn. 
 
Mikilvægt: 

• Samvera foreldra og barna 
• Þátttaka í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi 

 
Þessir mikilvægu þættir eru í samkeppni! 

 
Verkefni næstu 10 ára sé heildstæður vinnudagur barna til kl. 17 – skóli og frístundastarf 
blandist heilt yfir daginn. 
 
........samt þarf að passa að missa ekki út foreldrasamstarfið í íþrótta- og 
tómstundastarfinu. Í hverju felst forvarnargildi skipulagðs íþrótta- og tómstundastarfs? 
 
 
 
Umræða í hópnum: 
 
Hvers vegna gengur svona illa að koma þessu á? 

• Hvað vantar upp á til þess að þetta takist? 
• Verkefnið mjög brýnt og margir orðnir óþolinmóðir. 
• Auðveldara í litlu sveitarfélögunum. 
• Húsnæðismálin erfið. 
• Gengur illa að samnýta skólahúsnæði vegna viðveru kennara í skólastofunum til 

kl. 16. 
• Er sú pólitíska stefna að hafa frístundaheimilin inni í skólahúsnæðunum röng? 
• Mikið til af auðu húsnæði – t.d. gömlum verslunarkjörnum. 
• Má nýta félagsstarf aldraðra? Erum við að nýta allan okkar mannauð? 

 
 
Hvert viljum við stefna? 

• Skólastarf fyrir 6-9 ára snúi fyrst og fremst að því að efla félagsfærni og 
sjálfstraust. 

o ,,Grautarkenningin”.  Moka öllu burtu og byrja upp á nýtt. Öll 
starfsemin fari fram í skólanum. Vinnutíminn 8 klst. með hvíld fyrir 
yngstu börnin. Allt í bland t.d. skátafundur inni í miðjum degi og 



lestrartími þar á eftir. Allt starfsfólk í 100% starfi. Líkara 
leikskólastarfinu, allt árið um kring og síðan taki allir gott sumarfrí 
og vetrarfrí. 

• Þjálfarar/leiðbeinendur í íþrótta- og tómstundastarfi þurfa að geta starfað við það í 
fullu starfi. Ef þeir gætu unnið allan daginni við þjálfun gætum við bæði verið 
búin með æfingarnar fyrr og fleiri myndu æfa sér til ánægju og hreyfingar, ekki 
bara til að fara að keppa í íþróttinni. Ef góðu þjálfararnir geta aðeins unnið við 
það í aukavinnu vilja þeir einbeita sér að afburðakrökkunum. 

• Skiptir máli um hvaða aldur við erum að skoða varðandi samfellu: 
o 6-9 ára. Flytja tilboðin til yngri barnanna með e.k. ,,fjölgreinaskóla”. 

Kallaðir til sérfræðingar í 2.-3ja vikna kúrsa – tónlistarkennarar, 
myndlistakennarar, körfuboltaþjálfarar.... og þetta væri hægt að dekka með 
frístundakortinu. 

o 10 ára og eldri. Þau séu ekki endilega alveg í nærumhverfinu. Þá skiptir 
máli að vera með hverfastrætó – ganga skrefið til fulls með frítt í 
strætó fyrir alla nema!! 

• Heilsársstarf í grunnskólastarfi líkt og í leiksskólastarfi og allir fái sitt vetrarfrí og 
sumarfrí. 

 
 
Skref í áttina að þessu: 
• Of langur vinnudagur fyrir yngstu börnin í grunnskólunum í miklu áreiti. Gætu 

foreldrar minnkað við sig vinnu á þessum fyrstu árum?? Nú hægt að velja um 
daga á frístundaheimilum, þ.e. velja td. einhverja þrjá daga og borga aðeins fyrir 
þá. Mikil ánægja með það í hópnum þar sem fólk virðist vilja nýta sér það sem 
það er búið að borga fyrir. Gerir líka auðveldara að barnið borgi t.d. fyrir 
frístundaheimili 2x í viku og fyrir skáta 2x í viku. 

• Frístundaheimilin verði meira eins og heimili – minni dagskrá, kósí sófar... 
• Tónlistarskólarnir mest ofnir saman við skóladag barna, en það eru örfá börn sem 

fá þetta. Mjög dýrt og börnin missa af tímum. 
• Vantar meira slíkt samstarf við íþróttafélögin. 
• Rætt um 10-12 ára félagslega einangruð börn – vantar hópastarf og opið starf.  
• ÍTR er að reyna að fá í gegn fjármagn í frístundaklúbba fyrir öll 10-12 ára börn – 

ekki bara fyrir börn með fötlun.  
• Börnin fari að geta valið hvort þau ætli að stunda sérhæfðar íþróttir oft í viku til 

að fara að keppa í þeim eða til að prófa ýmislegt og fá hreyfinguna án þess að 
vilja endilega fara að keppa. 

• Það þarf líka að huga að íþrótta- og tómstundastarfi leikskólabarna, það sé ekki 
seint á daginn. 

 
 
Annar vinkill: 

• Flottu vel menntuðu foreldrarnir eru svakalega uppteknir. Þurfa helst að vera í 
toppstöðum, í námi með starfi, ... leiða af sér ,,vanrækt velmegnunarbörn”. 
Núna eru þessi börn í auknum mæli að koma til kasta lögreglunnar. 

 



 
 

Málstofa: Samráðning starfsmanna Reykjavíkurborgar fyrri 
hópur 

 
Valgerður starfsmannastjóri Menntasviðs leiddi inngangi m/glærukynningu 
 
12 manns sátu frá 14:00 til 14:45 
 
Farið var yfir glærur frá Valgerði og síðan farið út í umræðu: 
 
Viljum við breyta einhverju og hvað þá?  Það sem menntsviði er að sjá að ótrúlegt 
misræmi er á milli launakjara.  Stöðugur samanburður á milli sama starfsmanns á sama 
vinnustað.  Dæmi er að sami starfsmaðurinn í sama starfinu á sama vinnustað með sama 
nemandann er að hækka í launaflokkum allt að 4 flokkum eftir hádegi. 
 
Hvor stofnunin á að vera með forræði yfir ráðningunni þegar td. ITR v.s. Menntasvið eru 
með svona samfellustafsmann.  Slást um hverjir ráða á undan því sá sem er nr. Tvö sem 
vinnuveitandi þarf að greiða yfirvinnu sem tilfellur.  Hver auglýsir stöðuna og hver á 
hana og hver þarf að greiða fyrir hana...? 
 
Stundum virðiðst sem að verið er að “veiða” starfsmenn á milli stofnana innan 
Reykjavíkurborg sbr. Leikskólinn og ÍTR frístundir langt í land að Reykjavíkurborg sem 
einn vinnustaður..... skv. þessu. 
 
Síðan koma upp krísur varðandi ráðningar td. Ef 60% starfsmaður með 40% stafsmann 
osfrv.  Þarf sá sem finnur góðan starfsmann sem hentar td. sem frístundaráðgjafi að slá af 
kröfunum og jafnvel að hætta við ráðningu því skólinn er að leita af gangaverði sem 
skúrar og þessi frístundaráðgjafi er ekki til í það....  Þá þarf í sumum tilfellum að sættast á 
starfsmann sem er ekki eins góður en hentar í bæði störfin. 
 
Þurfum að reyna að hugsa þessa hluti út frá þörfum nemandans.  Viljum gleyma því að 
einblína á hverjum við erum að þjóna þ.e. við erum að þjóna td. nemandanum, íbúanum 
þjónustuþeganum en ekki vera að einblína hvernig þetta kemur best út fyrir 
starfsmanninn.  Dæmi kennarar viðast vera fastir í ákv. vinnutíma og því virðist sem að 
erfitt sé að sveigja vinnutímanum og samræma við þarfir nemandans. 
 
Tryggja þarf að starfsmenn fái að þróast og hreyfast á milli þ.a. við eigum ekki á hættu á 
að missa hann.  Sú breyting sem er núna þ.e. að meta starfsreynslu frá öðrum 
sveitafélögum er að skila sér í með betri mönnun. 
 
Verið er að vinna í þróunarstarfi þ.e. að nýta starfsmenn á milli td Kennari hjá 
Norðlingaskóla og leikskóla.  Eins er verið að nýta þrjá leikskólastjórar á menntasviði.   
 
Erum við búin að gleyma því fyrir hverja við erum að vinna því getur myndast skreyta á 
milli sviða og keppni á milli starfsmanna við og þið – þarf að eyða. 



 
Skólinn er með sérfræðiþekkingu á menntun og ITR er með sérfræðiþekkingu á frítíma.  
Meðan þetta var gæsla þá var þetta meira geymsla.   Þurfum að hætta að hugsa þetta sem 
einhvern stofnanamúr frekar að vinna þetta eftir Matreisuskipulag.  Þá ætti hagsmunir 
starfsmanna og hagsmunir krakkana að vera í fyrirrúmi.  Fá síðan tónlistaskólana ofl. inn 
í þetta.  Síðan til að flækja þetta meira þá erum við með liðveislu ofl. inn í skólana. Þar á 
milli þarf líka að vera góð samvinna á milli. 
 
Ekki víst að það sé einhver sérstök ógn að hafa undir sama hatti, ITR og menntasvið 
æskulýðsmál menntamál – spurning um virðingu og jafnræði á milli stétta.  Þurfum að 
halda fókusnum réttum það er ljóst þ.e. í þessu tilfelli fókusinn er börnin og þeirra þarfir. 
 
Best að hafa þetta eins og samfellan þ.e. að  krakkarnir séu búnir að klára allt 
frístundastarf ofl. kl 16:00 á daginn.  Fjallað var síðan um samfelluverkefni.  Búið er að 
forvinna þörfina og komin niðurstaða í öllum hverfum. Samfella í ÍTR og menntasviði.  
Vantar samt að ákveða hvað er framhaldið með þetta verkefni. 
 
Samstarf snýst svo mikið um hvernig þú ert þenkjandi.  Fólk var sammála um að 
jarðvegurinn er jákvæður fyrir samstarf í dag.  Eigum ekki láta einhverjar girðingar 
hindra samstarf. 
 
Hugmynd kom upp um að veita þjónustumiðstöðvunum umboð til að halda utanum þessa 
samnýtingu og hjálpa til við það milli sviða.  Nýr meirihluti er mikið að leggja inn fyrir 
því að styrkja hverfin og styrkja þjónustumiðstöðvarnar.  Þar er kannski þessi vettvangur 
til samstarfs og að þm. taki þetta hlutverk að sér.  Spurning um að þjónustumiðstöðvarnar 
leiði saman og verði lím í samstarfi.  Þorpsmiðja tenging við hverfið.   
 
Spurning um hvort að menntasviðið er of formlegt því ÍTR er sveigjanlegt.  Olíuskip v.s. 
spíttbátur 
 
Ábyrgðarsvið þjónustumiðstöðvarnar hafa kannski ekki verið nógu skýrar fyrir 
almenning og verksvið þjónustumiðstöðvana innan Reykjavíkurborgar er heldur ekki 
skýr.   
 
Sóknartækifærin liggja í að virkja félagsauðinn. 
 
Listaðar voru upp 3 hugmyndir af og Óskar Dýrmundur tók þær og kynnti. 
 
Ritari: 
Margrét Richter      
 
Foreldrasamstarf – málstofa í Miðbergi 29.11.2007 
 
 
Hver ber ábyrgðina á foreldrasamstarfinu? 

- Mikilvægt en flókið að koma upplýsingum til foreldra, töskupóstur, sms, e-mail. 



- Í yngri bekkjadeildum virðast foreldrar kunna þetta. 
- 10. bekkjar ferðirnar – umræða um mikilvægi þeirra og að foreldrar fari með. 

Foreldrar eiga að fara saman í ferðir. Alltaf að vera einhver foreldri sem ber 
ábyrgð á barni/börnum 

 
Hvað er foreldrasamstarf? 

- foreldrasamstarf er annars vegar samstarf foreldra við skóla vegna síns barns og 
svo foreldrasamstarf sem er strúktúrað – foreldrafélögin og foreldraráðin. 

- Foreldraráðin eru pólítskt félag. 
- Foreldrafélagið sem slíkt hefur ekki áhrif á námsárangur samstarfs en það er 

tengsl milli samstarfi einstakra foreldra og námsárangurs barna þeirra. 
- Tengsl milli bekkjasamstarfs og aga inn í bekknum 
- Aukin fylgni milli foreldrasamstarfs við skóla og námsárangurs 
- Félagsauður byggir á trausti og foreldrasamstarfið líka. 
- Umræða um að aðstaða í nærumhverfinu er nauðsynleg til að fá fólkið í hverfinu 

til að taka þátt í samstarfi. Gott að hafa hóp af fólki til að styðja skólann í 
uppeldislegum aðgerðum. 

- Mælikvarðinn góðu foreldrasamstarfi á að vera “85% foreldra segjast geta mælt 
með skólanum við vini mína” (ekki hve margir taka þátt í 
foreldrasamstarfsfundum.) 

- Þátttaka hins almenna foreldris er ekki komin jafn langt á Íslandi eins og 
nágrannalöndunum. 

- Foreldrar og kennarar sjá aldrei barnið í sömu aðstæðum – kennarinn sér barnið í 
skólanum en foreldrið heima. Það þýðir ekki að tala um samstarf af neinni alvöru 
fyrr en aðstæður eru búnar til fyrir t.d. foreldra að sjá barnið í skólanum og öfugt. 
Rjúpu dæmið 

 
 
Foreldrasamstarf í öðrum löndum 

- -Í Bandaríkjunum er miklu ríkari hefð fyrir foreldrasamstarf – heimavinnandi 
mæður gefa alltaf einhvern tíma sinn til skólans. Foreldrar sjá um íþróttirnar ofl.  

- er ástæðan sú að við sem samfélag höfum búið þetta til? – engin sjálfsboðavinna í 
skólanum. Ath íþróttafélögin hafa starfið hjá sér að foreldrar taka þátt – 
kúltúrbinding. Í íþróttunum er maður á kvöldin og um helgar en skólinn er alltaf á 
vinnutíma.  

- rannsóknir í USA – konur eru í meirihluta að koma í skólann en ef það er 
íþróttatengdur atburður að degi til þá taka feðurnir frí í vinnunni. 

- Yfirlýst stefna stjórnvalda í borg í Ástralíu að foreldrar eiga að taka þátt í 
skólastarfinu – yfirlýsing til fyrirtækja og atvinnurekanda. Erfitt til að byrja með. 
Foreldrar skráðu sig á á námskeið eftir áhugasvið – kennsla í stærðfræði, kennsla í 
þessu og hinu. Klukktími einu sinni í mánuði. Starfið í skólanum gjörbreyttist. 

- Vetrarfríið er orðið bögg – ekki fjölskyldufri heldur vandamál. Annars staðar 
skipuleggur atvinnulífið, ítr og allir þessa daga, frítt í bíó, frítt í fjölskyldu og 
húsdýragarðinn. Vetrarfríin ættu að vera á sama tíma og vetrarhátíðin. 

- Þýskaland – þar er hátíð þegar barnið byrjar í skólanum. Barnið fær gjafir og 
svona þegar það kemur heim eftir fyrsta skóladaginn. Þegar fyrsta barnið manns 



fer í 6 ára bekk þá eru foreldrarnir móttækilegastir. Þá er lag að grípa þá. Hvað 
sérð þú fyrir þér? Hvernig vilt þú taka þátt með mér í skólastarfinu. 

-  
 
 
Leiðir í foreldrasamstarfi 

• Það vantar fjölskyldustefnu í rvk, það vantar barnastefnu í rvk! 
• Deildarstjóri í foreldrasamstarfi eins og deildarstjóri í sérkennslu. Búa til svona 

skólasamfélag. Úlfarsoddi – alveg nýtt skólasamfélag, núll punkturinn þar sem 
allt er hægt. Ferðalög 4 skóla saman ath. 

• Réttarholtsskóli – merkja átti við tvennt sem foreldrar hafa áhuga á að taka þátt í, 
ekkert val. Sjá um að skipuleggja og halda (t.d. bingó, diskó). 

• Þol í félagsstarfi unglinga – að sama skapi er þol í samstarfi foreldra. Þarf að hafa 
nýbreytni svo þeir verði ekki þreyttir á að taka þátt. 

• Foreldrar þurfa að fá hugmyndafræði til að vinna eftir. Kennarinn verður að vera 
leiðtogi í þessu starfi. PBS hafa sýnt fram á að til að kerfið virki í skólanum þá er 
nauðsynlegt að foreldrar viti út á hvað það gengur. Gerum þetta í sameiningu 
heima fyrir og í skólanum. Foreldrar hafa þá eitthvað á að byggja. Verkfæri til að 
styðja við jákvæða hegðun. 

• Foreldrasamningur – skrifa undir í 1. bekk. Þarf eiginlega að vera sálfræðilegur 
samningur. Ég hringi ef ég veit af einhverju sem er í gangi – ég hringi ef barnið 
mitt ætlar að gista heima hjá þér. Munnlegt samkomulag milli foreldra um einelti, 
partý, drykkja ofl. Bekkjarfulltrúarnir kölluðu á foreldra á fund og gert var 
munnlegt samkomulag. Viðbrögð foreldra geta oft verið harkalega þegar aðrir 
foreldrar eru að benda á eitthvað sem er í gangi. Traust milli foreldra og barna er 
málið. 

• Þarf ekki að byrja fyrr með foreldrasamstarf? Í leikskóla. Þetta er málið með 
þolið. Þegar barnið þitt fer upp um bekk þarf að gera eitthvað nýtt.  

• Boltinn er hjá skólanum/félagsmiðstöðvunum þau verða að gefa foreldrunum 
tækifæri til að koma inn fyrir dyrnar.  

• verkefni fjöldskyldunnar – foreldrar boðaðir á fund og þeir beðnir um að finna 
verkefni sem barnið þeirra gæti komið og kynnt í skólanum, t.d. að barnið kæmi 
og kynnti manneskju sem fjölskyldunni þætti áhugaverð. Foreldrarnir áttu að 
aðstoða barnið við að vinna verkefnið- barnið kynnti en foreldrar hvattir til að 
mæta og aðstoða. 100% þátttaka í þeim bekkjum sem stóðu sig best, 80% feður. 

• námskeið um áhugasama foreldra um ættfræði. Skólinn opnaður fyrir ýmisleg. 
Búa til tengingu, ekki bara vera boðaður á fund útaf því það er vandamál með 
barnið þeirra eða í bekknum.  

• Einn faðirinn var með Þorrablót fyrir foreldra – partý og góð stemmning. 
• Haustpartý hvert ár – talað um allt nema börnin 
• Bekkjareiningin er mikilvægari en foreldraráðið/foreldrafélagið. 
• Hvaða áherslur hefur þú sem foreldri – hvað vilt þú leggja áherslu á í 

foreldrasamstarfi – spyrja um þetta strax og barnið byrjar í skólanum 
• heimsóknadagar allar mánudaga. Myndir á heimasíðunni af foreldrum sem ýtir 

undir að aðrir koma og skoða skólastarfið. Margir halda kannski að þeir séu að 
trufla en það er ekki. Umræða um foreldra inn í skóla sem fylgjast með, það eru 



mjög skiptar skoðanir meðal fólks hvort þetta megi. Ég er ekki bundin neinum 
trúnaði sem foreldri þegar ég kem inn og er að horfa á önnur börn 

• Ef skólar myndu bjóða upp á námskeið “unglingurinn minn”, tvö kvöld, í lok 7. 
bekkjar. Gert var út á það að fara yfir þessi stóru skil sem verða þegar born fara 
upp í unglingadeildina. Íþróttafélagið tók þátt, skólinn, ítr. Sálfræðingar, foreldrar 
töluðu sjálfir út frá sinni reynslu.  

•  
 
 

KHÍ 
• Starfslýsing kennara – byrja þar. Nýjar áherslur, þarf handleiðslu fyrir kennara um 

foreldrasamstarf. Nýjir kennarar í KHÍ fá enga menntun um foreldrasamstarf eða 
foreldraviðtöl.  

• Kennarar sem stétt eru mjög takmarkaðir á þessu sviði – foreldraviðtöl, 
foreldrasamstarf. Þarf þjálfun og fræðslu. Kennarar þora ekki og kunna kannski 
ekki að beita sig gagnvart foreldrum á réttan hátt og því er lengra ferli að taka á 
óæskilegri hegðun sem getur komið upp. Byrja á því að breyta viðhorfunum upp í 
KHÍ. Lag núna að bæta nám kennara.  

• Breyttar áherslur varðandi opin rými og samvinnu milli kennara. Teymisvinna 
milli tveggja og fleiri kennara er af hinu góða.  

• Það á að vera samstarf milli kennara og foreldra en inntakið er mjög óljóst – hvað 
felst í þessu 

• Kennarinn – uplifir sig oft sem sérfræðing sem veit betur og taka það sem 
gagnrýni ef forldrar hafa afskipti. Bandalagið – kennarar og foreldrar hafa komið 
sér upp einskonar “bandalagi” sem hentar báðum aðilum vel. Foreldrar koma ekki 
inn í starfið og þá fá kennararnir frið frá þeim. 

 
 
Foreldrasamstarf er stóra málið í skólanum í dag – það mun allt snúast um þetta í 
framtíðinni samkvæmt rannsóknum. 
 
 
Hvar eigum við að byrja til að virkja foreldra? Kennarinn, skólinn þurfa að taka 
forrystuna. Þurfa að bjóða upp í dans. Rannsóknir sýna þetta. 
 
 
Breyting hefur orðið – áhyggjurnar um unglinga sem voru í miðbænum – þetta er horfið 
og það er út af t.d. foreldraröltinu og að foreldrar eru að tala saman. 
 
Þjónustuhlutverk skólanna hefur breyst. Foreldrarnir sem eru kúnnar, þetta hefur breyst 
bara á nokkrum árum – var ekki svona fyrir um 15 árum. 4-5 að mæta á fundi 
foreldrafélaganna og allir hræddir um að vera kosnir í stjórn. Búið að vera erfiður gangur. 
Skólarnir hafa ekki upplifað þetta sem jákvætt afl. Þetta er okkar svæði, við viljum 
stjórna því. Þurfum að opna þessa gátt miklu meira til að virkja foreldrana. Þeir eru mikið 
afl sem geta komið miklu í verk. Þurfa leiðbeiningar um hvað sé æskilegt foreldrastarf – 
svona er æskilegt að vinna með skólanum, áróður um að foreldrar mæti á fundi ofl. 



Stefna allra skóla um að svona eigi þetta að vera. Skiptir máli í allri forvarnavinnu sem 
við erum að vinna – þar er mikilvægt að virkja foreldra og það er best að gera í gegnum 
skólana þar sem öll börnin eru.  
 
 
Miklar breytingar á skólastarfi í samræmi við breytingar í samfélaginu. Fyrir 23 árum 
vissu allir til hvers vars ætlast. Hver er það sem upplýsir foreldra til hvers er ætlast af 
þeim, væntingar. Er það hvers og eins skóla eða t.s. menntasviðs að upplýsa foreldra um 
skyldur sínar. Samstarfið þarf að vera með báðum aðilum. Margir fagna innkomu 
foreldra. Skóladagurinn er langur og foreldrar eiga erfitt með að fylgjast með. Það vantar 
eitthvað upp á upplýsingaflæðið.  
 
Erfitt að laða foreldra til okkar á samráðsfundi. Foreldrar eru ekki latir að mæta í einstök 
viðtöl vegna síns barns. Þegar foreldrar eru kallaðir saman sem hóp til að ræða eitthvað 
t.d. olweus þá gengur það illa.  
-sjálfskoðun á þjónustumiðstöðvunum þegar þær voru stofnaðar. Skólarnir þurfa að fara í 
sjálfsskoðun um þjónustuna. Ætlast til, skyldur foreldra ofl svona slagorð sem fara dálítið 
í foreldra. 
Foreldrasamstarf á að vera skemmtilegt, þetta á að vera ánægjulegt svo að foreldrarnir 
upplifi það að samstarf sé skemmtilegt og auðvelt. Byggja þetta upp sem kökudæmi, 
kaffidæmi. Skólinn þarf að vera frumkvöðull í þessu því foreldrar gera það ekki 
 
Leikskólinn hefur reynt ýmsar leiðir til að fá foreldra á fundi og fræðslu. Fundir að 
morgni til hafa gefist vel. Ef það er umræða um sveitaferð fyrir börnin þá er góð mæting, 
það skiptir máli hvað er verið að ræða. Mikið skólarnir að reyna að finna leiðir til 
samstarfs, ekki á hinn bóginn. 
 
Þjónusturáð foreldra í hverri þjónustumiðstöð? Foreldraþing á að vera í vor. 
 
Akureyri - Leiðtogaskóli í foreldrasamstarfi – þar eru allir 6 ára nemendur heimsóttir af 
kennara sínum. Leikskólar í rvk hafa líka verið að þreifa sig áfram í þessu. Leikskólanir 
hafa miklu meiri tök á að eiga samtöl við foreldra en kennarinn í skólann. 
 
 
 

Umhverfisuppeldi 
Umræðupunktar frá málþingi 29.nóv 

 
Innlegg Ólafs Oddssonar 
Skilgreiningavinna hefur átt sér stað um umhverfismennt. Neðangreindir punktar eru 
hugsaðir sem skilgreining og forsendur fyrir því að umhverfisuppeldi geti átt sér stað. 

• Markhópur getur verið hver sem er, sérstaklega þarf að sinna þeim sem eru undir í 
samfélaginu þe þurfa athygli og eftirfylgni 

• Fer fram í hverfinu 
• Snertir aðra í hverfinu 



• Er þverfaglegt og forsenda fyrir árangri er samstarf 
• Er óhefðbundið nám 
• Hefur markmið 
• Hefur upphaf og endi 
• Er mælanlegt fyrir einstaklinga (mælikvarðinn fer eftir einstaklingum) og 

umhverfi (hægt að sjá afraksturinn) 
• Er verklegt og sýnilegt 
• Er áhugavert fyrir þátttakendur og mætir þörfum þeirra og getu 
• Er skapandi og áhugaverkjandi 
• Framkvæmdamiðað (process) ferðalag – ekki áfangastaðurinn 
• Gefur þáttakendum tækifæri til virkrar þáttöku, frumkvæði og ábyrgð 
• Gefur tækifæri til umbunar og uppskeru 
• Styrkir tengsl einstaklingsins og umhverfis 
• Styrkir félagsauð og samstarf fagfólks 
• Er námstengt 
• Er upplifun 

 
Umræður hópur 1 
Staðan í dag: 

• Hvernig á að vinna saman með umhverfið inni í hverfum, er hægt að nýta 
skólalóðir og hvaða græna bleðil sem er til umhverfisnáms? 

• Gerandi í hópi, þáttakandi. Mikilvægt að upplifa sig eins og krakkarnir í 
leikskólanum gera, upplifa og njóta. Hægt að nota lítil verkefni og litla hluti til 
þess að gera stór verkefni.  

• Hverfið þarf að geta opnað á þáttöku og sköpun með aðstöðu sem til er, td tjarnir, 
græn svæði, skógur ofl.  

• Norðlingaholt er góð fyrirmynd. Margir aðilar koma að útistofu skólanns þe 
leikskólinn er að koma sér upp aðstöðu í lundinum (Björnslundi), Ársel (ÍTR) er í 
samstarfi með búnað fyrir útistarf og foreldrar eru mjög virkir í nýta aðstöðuna td 
með afmælishaldi í lundinum. Góð umhverfishugsun hefur smitáhrif í hverfinu. 
Þar hefur verið skapaður vettvangur til að stunda umhverfisnám. 

• Hvað er hægt að gera fyrir fjölskyldur í hverfi. Mikilvægt að réttu aðstæðurnar 
séu fyrir hendi þannig að fjölskyldan finnist skemmtilegt að vera úti í náttúrinni í 
sínu hverfi. 

• Mikilvægt að upplifa og njóta. Tjörnin og dalinn. Kenna foreldrum að vinna með 
þessa litlu hluti. Aðstaðan er til það þarf að læra að nýta hana bara að sjá það og 
hafa verkfærin í höndunum (þe starfsmenn) 

• Eldrihópurinn (eldri unglingar – eldra fólk) hefur lítið fyrir sig.  
• Eitt að hafa námið og aðstöðu en hvað með að hefja samstarfið og hefjst handa í 

hverfunum. Hvernig á að byrja þegar þekkingin er ekki til staðar, margir hafa 
byrjað en síðan vantar aðgang að framhaldsfræðslu. Hugsanlegt að koma upp sér 
þekkingasetri vegna umhverfisuppeldis. 

• Álftamýraskóli gott dæmi um samstarf og aðstaða til staðar (þó mjög þröngt). 
Vantar fólkið til að vinna með þetta þe sem hefur uppeldisþekkingu. Skólinn nýtir 



smá skógarræmu sem ekki mátti leika sér á áður og er notaður fyrir útikennslu og 
hluti af skólalóðinni. Tillögur komu frá landslagsarkitekt og íbúafundi. 

• Spurningin er hvort foreldrar séu þáttakendur? Svarið er nei.  
• Spurning að víkka sjóndeildarhringinn, hvað með hverfið í heild sinni og þá aðila 

sem vinna og búa þar – Samvinnu vantar, ef við alhæfum aðeins.  
• Foreldrafélagið í Ártúnsskóla gaf búnað til að styðja við umhverfiskennslu í 

grenndarskógi. Umhverfisuppeldi er þar í gangi. Gott dæmi um skilning og 
þáttöku foreldra. 

• Mikilvægt að vinna með starfsfólk, taka það mikilvæga skref að klæða sig rétt og 
vera úti lengur en eina kennslustund þe vinna verkefnin úti og ekki bara safna 
gögnum til að vinna inni.  

• Mikilvægt að skoða og kortleggja umhverfi sitt. Hægt að vinna með slíka 
úttekt þe úr því geta sprottið verkefni. 

• Mikilvægur punktur að stofnanir taki höndum saman til að taka til hendinni 
vegna svæða í umhverfinu. Skólalóð er mál allra sem dæmi. Skólalóð er torg. 

• Þjónustumiðstöð í lykilhlutverki. Hafi mannafla til að vinna þetta. Hafa 
verkfærin til að vinna verkin (styrktarkerfi). Kallar alla aðila til. Er 
beintengd við stefnu (Reykjavík í mótun) borgarinnar og hefur svigrúm til að 
koma henni í framkvæmd.  

o Kortleggja 
o Sameinar, tengja saman 
o Framkvæmir 
o Fræðsla 

 
• Pedagogiska hugsun mikilvæg í framkvæmd þessar stefnu. Ekki skrifstofustarf 

heldur setja í verk og tekur þátt í framkvæmd þeirra. Menntaðir einstaklingar í 
þessum fræðum sem vinnur vinnuna. Mikilvægt að nota þetta fólk til að fara út 

• Ef aðstæður eru ekki til staðar í hverfinu virkar ekki átak, heldur að hefjast handa. 
• Mikilvægt að breyta hugsun fólksins í hverfunum, td á þá vera að starfsmenn séu 

meira að nýta umhverfið í verkefnum skóla, frístundaheimila osfrv og svo að 
foreldrar velji frekar að nýta sér umhverfið til samveru við börnins sín í stað 
verslunarkjarna. 

• Samfélagsverkefni ofl gætu nýst til að vinna upp aðstöðu í litlu lundunum eða 
hvernig sem aðstaðan á að líta út. 

• Mikilvægt að skilgreina gæði. Sumar stofnanir hafa mjög lítið úr að moða. Hægt 
að gera mikið á litlu svæði. Þarf þó að hugsa betur út í græn svæði þegar skipulag 
fer fram. 

• Það borgar sig ekki að koma sér upp svona svæðum, það er alltaf skemmt eða nýtt 
fyrir fíkniefnaneyslu, sem dæmi og kannski þess vegna ekki nóg af slíkri aðstöð = 
breyta þeirri hugsun við skipulag. 

• Svarið við því er að margir noti aðstöðuna. 
• Stöndum fram fyrir því núna að halda áfram og ekki láta stoppa þá undiröldu sem 

komin er í málefnum sem varðar umhverfið. 
• Vantar meira en að byrja, fræðslu fyrir lengra komna. 

Niðurstaða hópur 1 



 
1. Þjónustumiðstöð er lykilaðili fyrir umhverfiðuppeldi 

 Til að forsendur séu réttar þarf þjónustumiðstöðin að  
 Sameina alla að borðinu til að kortleggja, fræða og framkvæma 
  
 

2. ,,Þetta litla extra” (framfarasjóðurinn) ætti að vera það verkfæri sem gerir 
þjónustumiðstöðunum kleift að sinna þessu samþættingarhlutverki gagnvart 
umhverfismennt. 

 
3. Styrkja þarf starfsumhverfi þjónustumiðstöðva og auka á sveigjanleika til að sinna 

hlutverki umhverfismenntar. 
 
 
Umræður hópur 2 

• Útgangspunktur er hverfið, samstarf og tenging ýmissa aðila í hverfum 
• Viðhorf skiptir miklu máli. 
• ,,Reykjavík í mótun” þarf að nýta, umhverfislæsi, sjálfbærni ofl. 
• Vantar í íslenska menntakerfið að kenna meira með umhverfið og umhverfislæsi. 
• Í Grænfánanum er komin mælisstika í umhverfismálum.  
• Þó vantar línu þegar mælt er í umhverfismálum. Hvernig geta íbúar Reykjvíkur 

borið saman við eh kerfi sem er í gangi. Er ég að standa mig vel eða illa í 
umhverfismálum? 

• Hvernig virkjum við almenning, ekki bara innan stofnanna til að vera 
umhverfisvænni? 

• Á að setja sér markmið um að sekta fyrir óumhverfisvæna hluti? Td þeir sem 
henda rusli. 

• Komin mjög stutt á veg með menntakerfið og þegar leikskólinn er búinn þá 
tekur lítið við. Skólinn í vanda með að örva kennara. 

• Afskipaleysi er lenska og er vandi með starfsfólk eða íbúa almennt. Fólk kemst 
upp með að gera hluti sem eru óæskilegir. Getum hagað okkur eins og okkur 
sýnist. 

• Horfa þarf á umhverfisþáttinn í víðu samhengi. Koma inn á heimilin umræðu um 
allt vegna umhverfisins. Td allir með of mikið af tækjum. Heitir reitir út um allt. 
Farið að koma við heilsuna. 

• Þurfum að byrja. Virkja foreldra. 
• Þarf að samræma umhverfisstefnu. Skoða hvað er hagkvæmt. 
• Umhverfismál eru ekki ofarlega á stefnu fyrirtækja. 
• Gott verkefni með umhverfismennt fyrir kennara er hjá Helenu í náttúruskólanum. 
• Lesið í skóginn annað gott verkefni. 
• Mæta þörfinni hvað varðar menntun kennara, leikskólakenna, tómstundaráðgjafa 

ofl. 
• Nýlega stofnaður hópur sem sameinar lengra komna í umhverfismennt SNÚ. 
• Ekki þörf á að finna upp hjólið, margt gott gert sem þarf að nýta betur. 



• Gera umhverfismál áhugaverð að td flokka sorp. Er hægt að hafa einhverja 
umbun, þannig virkar fólk. Umræða um bláu tunnuna, ruslpóst. Skólar farnir að 
senda börn heim með rusl, er það gott? 

• Sjálfbær þróun. 
 
 
 
Niðurstaða hópur 2 
 

1. Samræma stefnu stofnanna til umhverfismála og þannig 
umhverfismenntar. Leiðandi aðili er umhverfissvið. 

 
2. Auka samstarf þeirra sem hafa umframþekkingu í umhverfismennt. 

 
3. Hafa áhrif á viðhorf almennings til umhverfismála. 

 
Samstarf  
 
Þátttakendur: Gísli Árni ÍTR með innlegg, Margrét rekstrarstjóri þjónustumiðstöð 
Grafarvogs, Þóra Kemp deildarstjóri Þjónustumiðstöð Breiðholts, Kristjana deildarstjóri 
Laugardals og Háaleitis, Helgi deildarstjóri Laugardals og Háaleitis, Marín Björk 
mannauðsráðgjafi á leikskólasviði, Hulda leikskólastjóri á Tjarnarborg, Anna Hjördís 
leikskólastjóri á Álftaborg, Soffía Páls ÍTR, Guðrún Kaldal ÍTR, Arnór ÍTR skrifar 
fundargerð. 
 
Gísli Árni prédikar... 
 
• Robert Putman kom með fyrstu skilgreininguna á félagsauði. 

o Í félagskerfi, eins og t.d. hverfi, þurfa menn að vera meðvitaðir. 
• Heimurinn er að breytast og með koma því nýjar þarfir, nýir hópar, og það þarf að 

aðlaga gamalt kerfi nýju fólki. 
• Ef að fín stefna og falleg orð eiga ekki samhljóm í aðgerðum mun pólitíska kerfið 

ekki virka. 
• Fólk þarf að vita í hvaða farveg hugmyndir þeirra fara. Það er hluti af gegnsærri 

stjórnsýslu. 
• Mikið af þjónustu er að færast frá Ríki yfir á sveitafélög; stjórnsýslan þarf að bregðast 

við þessu. 
• Reyna að lesa í þarfir framtíðarinnar (JFK). 
• Það eru borgararnir sem kveða á um breytingarnar (Mead). 
• Skapandi starf er ein af forsendum félagsauðs. 
• Ferlið sjálft er mikilvægara en niðurstaðan. Ferðalagið skiptir máli frekar en 

áfangastaðurinn. 
 
Umræður... 
 



• Við erum strengjabrúður pólitíkusanna. 
o Á að sameina svið innan borgarinnar? Hvar stöndum við? 

• Hvernig einum við að nota 100 milljónirnar? 
• Við höfum haft mikið af tækifærum en ekki haft tæki til þess að lesa í þau. 
• Horfum á tækifærin í framtíðinni. 
• Samstarfið er komið ansi skammt. Við erum fyrst að móta okkur saman í þessum 

stóru kerfum. 
• Hugmyndafræðin er svo góð; Þjónustumiðstöðvarnar t.d. 

o Það er ekki nóg svigrúm til samstarfs. 
• Það eru gerðar væntingar sem standast ekki í raunveruleikanum. 
• Það er þversögn kerfinu: Ef þú styrkir bara meðferðarþáttinn þá ertu ekki að vinna á 

vandamálinu. 
• Er hugmyndafræðin með siðfræði innan skóla of gömul..?  

o Hverja einum við að þjónusta..? 
o Það er of mikið verið að slökkva smáelda. 

• Það þarf að fara vinna meira saman milli sviða. 
o Of mikið verið að tala um „við“ og „þið“. 

• Ekki horfa einstaklingsmiðað heldur samfélagsmiðað. 
• Breiðholtið t.d. eru mörg hverfi í kringum hvern skóla. 
• Eru sex þjónustumiðstöðvar of mikið fyrir 100.000 manns..? 
• Félög innflytjenda eru ekki tengd neinu einu hverfi. 
• Hverfi er það svæði sem barn getur gengið yfir án þess að verða örmagna. 
• Það verður að tilheyra einhverju. 
• Við verðum að gera hluti sem standa ekki í starfslýsingunni okkar. 

o Við verðum að gera eitthvað ókeypis. 
o Kerfið er allt í veggjum. 
o Þetta er ekki í mínum kjarasamningum! 

• Á frístundaheimili væri hægt að vinna gott starf allan daginn en ekki með öllum 
börnunum í einu. 

• Hvernig er hægt að lækka múrana á milli stofanna; ÍTR, skóli, íþróttafélög, 
tólistarskólar. 

• Í dag eru margar hindranir. 
• Skólastjórar eru ekkert frekar ánægðir í sínu húsnæði frekar en ÍTR. Það þrengir líka 

að þeim. 
• Er skilvirkni í því að láta fólk sem er sérhæft í að vinna með börnum skúra gólf stóran 

hluta dagsins..? 
• Barn í sex ára bekk eyðir 30 dögum meira í frístund en í skólastofunni. 
• Þagnarskylda á ekki að vera hindrun í samstarfi. 
• Hlutverk nemendaverndarráða á að tryggja flæði milli stofnanna. 
• Að tryggja ekki fólki á frístundaheimilum upplýsingar um börnin er fáránlegt. 
• ÍTR á auðveldara með að koma barninu í skipulagt frítímastarf en skólinn. 
• Fólkið sem er að vinna þessi störf verður að ákveða breyta kerfinu. 
• Það eru alltaf ákveðin skylduverkefni en maður verður að vera til að splæsa í eitthvað 

auka. 



o Það er tekin pólitísk ákvörðun en kannski ekki hugsað til enda hvernig á 
að fylgja henni eftir. 

 
Samfella í degi barna 
 

1. Samfelldur skóladagur 6-9 ára, 8-16:00, blandað saman öllu, 
grautarkenningin.  Verður að vera hægt byrja í fimleikum kl. 8. og farið síðan 
í stærðfræði því næst í kósí stund í frístundaheimili og næst íslensku osfrv.  10 
ára og uppúr er ekki eins mikilvægt að blanda þessu svona mikið en þau þurfa 
engu að síður að fá frístundastarf í beinu framhaldi skóla. 

2. Mikilvægt að koma af stað klúbbastarfi (frístundastarfi) fyrir 10 ára og eldri.  
Getum farið öfuga leið núna, þ.e. komin loksins með þetta fyrir börn með 
fötlun, þurfum að útvíkka fyrir alla. 

3. Langur vinnudagur, styðja þarf við sveigjanlega þátttöku á frístundaheimili 
fyrir þá sem það kjósa. 

 



 



Fylgiskjal C. 
 
Frá fundi Borgarráðs þann 29.11.2007. 
 
20. Lögð fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra: 
 
Lagt er til að allt að 100 milljónum króna verði varið til hverfistengdra verkefna árlega næstu þrjú ár. Í 
þessu skyni verði stofnaður 300 milljóna króna sjóður, forvarna- og framfarasjóður Reykjavíkurborgar. 
Sjóðurinn veiti styrki til verkefna sem unnin eru á hverfagrunni og stuðla að auknum árangri í 
forvarnarstarfi, uppbyggingu félagsauðs, bættri umgengni, auknu öryggi og markvissara samstarfi 
Reykjavíkurborgar og frjálsra félagasamtaka í hverfunum undir samhæfingu og stjórn þjónustumiðstöðva. 
Reglur sjóðsins verði útfærðar og byggðar á forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar. Hverfaráð auglýsi eftir 
hugmyndum að verkefnum eða hafi frumkvæði að þeim í samvinnu við þjónustumiðstöðvar sem bera 
ábyrgð á samhæfingu forvarnarstarfs í hverfum samkvæmt forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar. 
Verkefnatillögur hverfisráða verða metnar af ráðgjafahópi með sérþekkingu á forvörnum og félagsauði. Að 
fengnu mati ráðgjafahópsins geri borgarstjóri tillögur til borgarráðs um styrki úr sjóðnum. Úthlutun verður 
tvisvar á ári, í apríl og nóvember. Einstök verkefni geta varað frá 3 mánuðum til þriggja ára og verða 
árangursmetin a.m.k árlega. R07110150 
Samþykkt 


