
Háskóli Íslands og Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur  
gera með sér svofelldan samning 

 
 
Markmið samningsins er að efla og kynna rannsóknir og kennslu á sviði tómstundafræða með 
það að leiðarljósi að styrkja tengsl fags, fræða og starfsumhverfis í frítímaþjónustu. Aðgangur 
að þekkingu og þróunarstarfi hjá Íþrótta- og tómstundasviði Reykjavíkurborgar (ÍTR) mun 
með samningi þessum gert sem aðgengilegast kennurum og nemendum Háskóla Íslands (HÍ). 
Tómstundafræði er námsleið innan félagsvísindadeildar sem hægt er að ljúka sem 45e 
diplómanámi og sem 30e aukagrein. Námsnefnd skipuð fulltrúum frá félagsfræðiskor, 
félagsráðgjafarskor, uppeldis- og menntunarfræðiskor HÍ, fulltrúa nemenda og fulltrúa frá 
ÍTR hefur yfirumsjón með stjórnun námsins.  
 

     1. gr. 
Námsnefndin mun á samningstímabilinu bera ábyrgð á framkvæmd samings þessa.  

 
2. gr. 

ÍTR mun leggja til kennslukraft úr röðum starfsmanna sinna til að kenna hagnýtan hluta 
námskeiða á sviði tómstundafræða. Semja skal sérstaklega um þessa kennslu. Fyrirlestrar í 
hagnýtum hluta námskeiðanna Tómstundafræði og Aðferðir í tómstundafræði skulu vera 
opnir starfsfólki ÍTR eftir nánara samkomulagi við umsjónarkennara námskeiðs. Þátttaka í 
þessum námskeiðum án formlegrar skráningar veitir ekki námseiningar. 
 

3. gr. 
Um námið gilda reglur HÍ sem í gildi eru á hverjum tíma.  
 

4. gr. 
Árlega gefist umsjónarkennurum námskeiða í tómstundafræði kostur á að bjóða upp á 
kynningu á starfsemi ÍTR og vettvangsheimsóknir nemenda á starfsstaði ÍTR, HÍ að 
endurgjaldslausu. Má þar nefna heimsóknir til höfuðstöðva ÍTR, Hins Hússins, 
frístundamiðstöðva, frístundaheimila, félagsmiðstöðva, siglingaklúbbsins í Nauthólsvík, 
sundlauga og íþróttamannvirkja. 

 
5. gr. 

Fræðslustjóri ÍTR getur komið á framfæri tillögum að verkefnum sem nemendur í 
tómstundafræði inna af hendi. Um getur verið að ræða lokaverkefni og önnur smærri verkefni 
sem falla að skipulagi og markmiðum námsins. ÍTR standi til boða kynning eða eintak af 
verkefnum sem unnin eru á grundvelli samstarfs ÍTR og HÍ. 
 

6. gr. 
ÍTR mun tryggja að á hverjum tíma séu sérstaklega þjálfaðir stjórnendur í starfi sem geta tekið 
á móti og haft umsjón með vettvangsnámi nemenda. 
 

7. gr. 
Aðilar samnings þessa gangast fyrir ráðstefnu/málþingi annað hvert ár um málefni frítímans 
og tómstundafræða. Frumkvæðið að þessum viðburðum verði á hendi HÍ. Samningsaðilar 
munu í sameiningu leitast við að útvega gestafyrirlesara á sviði tómstundafræða. 
 



8. gr. 
Aðilar samnings þessa munu sameiginlega kynna námið og fagumhverfi frítímaþjónustunnar. 
Sérstaklega er horft til þeirra aðila sem starfa á vettvangi frítímans en einnig 
háskólasamfélagsins, annarra sveitarfélaga, frjálsra félagasamtaka, stjórnmálamanna og 
almennings. 
 

9. gr. 
Aðilar samnings þessa munu hvetja til rannsóknarverkefna á sviði tómstundafræða, bæði 
meðal kennara og nemenda HÍ sem og starfsmanna ÍTR. Sérstaklega er horft til 
grunnrannsókna þar sem leitast er við að skilgreina frítímaþjónustu sem starfsvettvang og 
matsrannsókna þar sem þjónusta, þróunarverkefni og frumkvöðlavinna er sett í félagslegt og 
fræðilegt samhengi. 
 

10. gr. 
Samningurinn gildir til ársloka 2008. Á gildistíma hans fari fram mat á því sem gert er á 
grundvelli samningsins eftir því sem kostur er. Áður en samningurinn rennur út skal 
heildarárangur af samstarfinu metinn og afstaða tekin til þess hvort og þá hvernig halda beri 
samstarfinu áfram.  
 

11. gr. 
Samningurinn er gerður í tveimur samhljóða eintökum og heldur hvor aðili sínu eintaki. 
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