
Frístundastarf fyrir börn og 
unglinga 6 – 16 ára

Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið

Frístundaheimili fyrir 6 – 9 ára

► Frístundaheimili bjóða upp á fjölbreytt frítímastarf 
 þegar hefðbundnum skóladegi lýkur.
► Á frístundaheimilum er lögð áhersla á að hver 
 einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í 
 umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og 
 virðingu.
► Á frístundaheimilum er lögð áhersla á að þroska 
 félagslega færni í gegnum leik og starf. 
► Áhersla er lögð á fræðslu og þjálfun fyrir 
 starfsfólk frístundaheimilanna. 

Hvers vegna ætti barnið þitt að sækja 
frístundaheimili?

► Barnið þitt lærir íslensku í gegnum leik og starf 
 með jafnöldrum.
► Barnið þitt kynnist  jafnöldrum sínum.
► Barnið þitt lærir inn á íslenska barnamenningu.

Félagsmiðstöðvar fyrir 10 – 12 ára

► Boðið er upp á ýmiskonar frístundatilboð fyrir 
 börn á aldrinum 10 – 12 ára. 
► Starfið er í formi námskeiða, hópastarfs eða opins 
 starfs
► Markmið starfsins er að kynna fyrir börnunum 
 fjölbreytta möguleika í frístundastarfi, bjóða upp á 
 jákvæðan valkost í frítímanum og samveru með 
 jafnöldrum sínum undir handleiðslu fullorðinna.

Hvers vegna ætti barnið þitt að sækja 
frístundastarf fyrir 10-12 ára?

► Barnið þitt kynnist jafnöldrum sínum og eignast 
 frekar vini.
► Barnið þitt lærir íslensku í gegnum samskipti við 
 jafnaldra sína og starfsmenn.
► Þetta er vettvangur sem styrkir sjálfsmynd 
 barnsins og eflir samskiptahæfni.

Félagsmiðstöðvar fyrir 13 – 16 ára 

► Starfsemi félagsmiðstöðva miðar að því að bjóða 
 öllum unglingum upp á þátttöku í jákvæðum og 
 skemmtilegum viðfangsefnum í frítímanum undir 
 handleiðslu hæfra starfsmanna. 
► Í starfi félagsmiðstöðva er unnið mikilvægt 
 forvarnarstarf fyrir unglinga með fagfólki, í öruggu 
 umhverfi og með innihaldsríku starfi.

Hvers vegna ætti unglingurinn þinn að sækja 
félagsmiðstöðvar?

► Unglingurinn þinn kynnist jafnöldrum sínum og 
 eflir félagstengsl.
► Unglingurinn þinn lærir íslensku í gegnum 
 samskipti og uppbyggileg viðfangsefni í 
 félagsmiðstöðinni.
► Þetta er vettvangur sem styrkir sjálfsmynd 
 unglingsins og eflir samskiptahæfni.

Hvers vegna að hvetja börn og unglinga til að taka 
þátt í skipulögðu frístundastarfi?

Þátttaka í skipulögðu frístundastarfi í umsjón fagfólks í 
öruggu umhverfi hefur mikið forvarnagildi. Með því að bjóða 
börnum og ungu fólki upp á jákvæð viðfangsefni í 
frítímanum með sterkum fyrirmyndum aukast líkur á því að 
þau kjósi heilbrigðan lífstíl og forðist áhættuhegðun.

Frístundakortið
Frístundakortið er styrkur fyrir öll börn á aldrinum 6-18 
ára með lögheimili í Reykjavík. Styrkurinn er að upphæð 
35.000 kr. á ári og er hægt að sækja um Frístundakortið í 
gegnum Rafræna Reykjavík sem er á vefnum 
www.reykjavik.is. Frístundakortið hefur ekki áhrif á umsókn 
foreldra og barna til íslensks ríkisborgararéttar.

Vesturbær: www.frostaskjol.is 
Miðborg og hlíðar:  www.kampur.is
Laugardalur og Háaleiti: www.kringlumyri.is 
Breiðholt: www.midberg.is 
Árbær, Grafarholt og Norðlingaholt: www.arsel.is 
Grafarvogur: www.gufunes.is
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Hvers vegna ætti barnið þitt að sækja 
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