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INNGANGUR 
 

Þær leiðir sem settar eru fram í starfsáætlun Gufunesbæjar fyrir starfsárið 2015 – 2016 eru unnar út 

frá stefnuþáttum og markmiðum í starfsáætlun Skóla- og frístundasviðs. Nánari útfærslur á leiðunum 

ásamt tímarömmum er að finna í vinnuskjölum hjá ábyrgðaraðilum. Í starfsáætlun skóla- og 

frístundasviðs er lögð áhersla á fimm umbótaþætti fyrir árið og eru þau markmið og leiðir sem 

tengjast þessum umbótaþáttum merkt sérstaklega í starfsáætlun þessari.  

Starfsáætlun Gufunesbæjar er unnin af starfsfólki frístundamiðstöðvarinnar. Hugmyndir og útfærslur 

eru unnar í deildum og er tekið mið af upplýsingum um þátttöku í starfi Gufunesbæjar auk þess sem 

niðurstöður viðhorfskannana s.l. árs eru nýttar.  Stjórnendur frístundamiðstöðvarinnar sáu um 

samræmingu og lokafrágang.   

Undir Gufunesbæ heyra átta frístundaheimili fyrir börn 6 – 9 ára, frístundaklúbbur fyrir 10 – 16 ára 

börn og unglinga með fötlun og fjórar félagsmiðstöðvar fyrir sama aldur. Starfsskrá 

frístundamiðstöðva SFS er leiðarljós í öllu starfi Gufunesbæjar og mikil áhersla er lögð á að tryggja 

gott uppeldisumhverfi og auðvelda aðgengi að uppbyggilegu frístundastarfi. Í því sambandi er einnig 

mikilvægt að aðstaða til frístundaiðkunar sé góð og í takt við kröfur samfélagsins. Frístundamiðstöðin 

byggir starfsemi sína á öflugu tengslaneti í Grafarvogi  og samstarfi við fjölmarga aðila innan sem utan 

hverfis. Sérstök áhersla er lögð á gott samstarf við foreldra þjónustuþega.  

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á svæðinu við Gufunesbæinn. Hingað til hefur verið talað um 

„útivistarsvæðið við Gufunesbæ“ en hér eftir er ætlunin að nota þess í stað hugtakið 

„frístundagarður“. Á svæðinu fer fram fjölbreytt starfsemi þar sem áhersla er lögð á að þjónusta hópa 

auk þess að skipuleggja viðburði og stuðla að áframhaldandi uppbyggingu svæðisins.  Gufunesbær 

hefur nú umsjón með samningum um grendarskóga og þjónustu við þá ásamt Náttúruskóla 

Reykjavíkur. Fyrirhugað er enn meira samstarf þar á milli með það að markmiði að auka fræðslu og 

umræðu um útinám auk þess sem lögð er áhersla á að byggja upp sérstaka útinámsaðstöðu við 

bæinn.  

Frístundamiðstöðin tekur þátt í og skipuleggur fjölbreytt hverfastarf m.a. í formi viðburða og 

skemmtana. Boðið er upp á frístundatilboð fyrir fjölskyldur í Grafarvogi og stuðlað er að þróun 

samstarfs við félagasamtök og stofnanir í hverfinu. Frístundamiðstöðin hefur, í samstarfi við Íþrótta- 

og tómstundaráð Reykjavíkur,  umsjón með þremur skíðabrekkum í borginni í Húsahverfi, Ártúni og 

Seljahverfi. 
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LEIÐARLJÓS SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐS 
 

AÐ BÖRNUM OG UNGMENNUM Í BORGINNI LÍÐI VEL, ÞEIM FARI STÖÐUGT 

FRAM OG ÞAU ÖÐLIST UPPELDI OG MENNTUN FYRIR LÍF OG STARF. 
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STARFSEMIN Í TÖLUM 

Þrettán starfsstaðir heyra undir Gufunesbæ sem einnig hefur umsjón með frístundagarði og þremur 

skíðabrekkum í borginni. Þann 1. október 2014 störfuðu 115 starfsmenn í Gufunesbæ, 29 í fullu starfi 

og 86 í hlutastarfi. Að auki voru um 50 starfsmenn í tímabundnum störfum, bæði hlutastörfum og í 

fullu starfi að sinna skíðabrekkum, Hlöðu og atvinnuátaksverkefnum.  

Þann 1. október 2014 voru 616 börn skráð í frístundaheimilin. Hér fyrir neðan má sjá þáttökuhlutfall 

barna í 1. – 4. bekk í frístundaheimilum Gufunesbæjar.  

 

 

 

Alls voru 19 börn skráð í frístundaklúbbinn Höllina veturinn 2013-2014. 

Samkvæmt könnun Rannsóknar & Greiningar vorið 2013 tóku að meðaltali 24,7% barna í 5. – 7. bekk 

þátt í félagsmiðstöðvastarfi einu sinni í viku eða oftar en meðaltalið fyrir Reykjavík er tæp 10%. 

Sambærileg könnun verður næst lögð fyrir 2015. Í könnun Rannsóknar & greiningar sem lögð var fyrir 

unglinga í 8. – 10. bekk vorið 2014 mættu rúmlega 61% unglinga í Grafarvogi reglulega á opið hús í 

félagsmiðstöðinni sinni en meðaltalið fyrir Reykjavík er 45%.  Um 37% unglinga tóku reglulega þátt í 

hópa- eða klúbbastarfi, meðaltalið fyrir Reykjavík er 30%, um 34% unglinga tóku þátt í öðru starfi á 

vegum félagsmiðstöðvarinnar og þar er meðaltalið fyrir Reykjavík 28%.  

Fjöldi hópa sem heimsækja frístundagarðinn fjölgar ár frá ári auk þess sem margir aðilar nýta sér 

góða aðstöðu í Hlöðunni fyrir frístundastarf, fundi,  starfsdaga o.fl.   
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MEGIN VERKEFNI OG ÁHERSLUR Í STARFI 2015 - 2016 

Barnastarf 6 – 9 ára 
Frístundaheimilin munu halda áfram að 

nýta viðmið og vísbendingar um gæðastarf í 

frístundastarfi SFS til þess að meta valda 

þætti starfsins í umbótaskyni.  Áfram 

verður leitað leiða til þess að innleiða 

markvissa fræðslu um Barnasáttmálann og 

finna henni stað í starfinu. Notkun 

spjaldtölva hefur fest sig í sessi í flestum 

frístundaheimilunum eftir að iPad 

þróunarverkefni lauk. Stefnt er að því að 

halda áfram samráði og miðlun milli 

heimilanna sem skapaðist í gegnum það 

verkefni. Áherslu verður breytt gagnvart því að auka samstarf milli frístundaheimila með eldri börn. 

Nú verður unnið sérstaklega með 3. bekk annars vegar og 4. bekk hins vegar út frá ólíkum áherslum 

og viðfangsefnum. Þá verður lögð aukin áhersla á að skapa eldri börnunum sérstakan vettvang til 

þess að koma hugmyndum sínum í framkvæmd og bera aukna ábyrgð á framkvæmdinni. Tilraun 

verður gerð með útivistarklúbba í samstarfi við útivistardeild Gufunesbæjar og Útilífsmiðstöð skáta á 

Úlfljótsvatni.   

Unglingastarf 10 – 16 ára 
Haldið verður áfram með að vinna við ný 

viðmið um gæðastarf sem nú liggja fyrir hjá 

skóla- og frístundasviði og nýta þá vinnu til 

framþróunar starfsins. Haldið verður áfram 

með að leita leiða til að tryggja að þeir 

unglingar sem sækja frístundaklúbbinn 

Höllina, hafi tækifæri á að sækja opið 

félagsmiðstöðvastarf í sínu hverfi. 

Félagsmiðstöðvarnar munu byrja að 

kortleggja ítarlega hvernig þær eru að 

vinna eftir gildum Gufunesbæjar. 

Miklar mannabreytingar hafa átt sér stað 

innan unglingadeildar Gufunesbæjar á  

undanförnum árum og er því eitt af stóru markmiðum félagsmiðstöðvanna að tryggja það að sú 

þekking og reynsla sem er til í starfinu verði varðveitt. Það þarf að tryggja svo að nýir starfsmenn geti 

lært af henni. Félagsmiðstöðvarnar hafa á undanförnum árum verið að vinna að mörgum flottum og 

öflugum verkefnum og er mikilvægt að þekkingin bakvið verkefnin glatist ekki þegar  starfsmaður 

sem haldið hefur utan um verkefnin lætur af störfum. Ýmiskonar þróunarverkefni er verið að vinna 

að eins og fram kemur í kaflanum um þróunarverkefni en þar má meðal annars nefna, heilsársklúbb 

fyrir ungmenni sem þarfnast stuðning félagslega. Megin þráður starfsáætlunar unglingasviðs er því 

framþróun og varðveisla þekkingar. 
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Frístundagarður og Hlaðan 
Haldið verður áfram  með þróun og uppbyggingu á frístundagarðinum í Gufunesi. Skipulagning á 

fjölskyldusvæðinu er að mestu lokið. Ekki er gert ráð fyrir meiri háttar framkvæmdum á svæðinu á 

þessu starfsári en haldið verður áfram með þéttingu á gróðri og almennri gróðursetningu. 

Sérstök áhersla verður lögð á þróun útináms og útivistarmöguleikum tengdum Gufunesbæ. Stefnt er 

að því að halda nokkur kennara- og leiðbeinendanámskeið, útbúa kennsluefni og leiðbeiningar sem 

hægt verður að nýta sér þegar fyrstu skrefin í útinámi verða tekin. 

Notkun Hlöðunnar á dagtíma hefur aukist töluvert hjá starfsstöðum Reykjavíkurborgar og þá ekki síst 

meðal starfsstaða skóla- og frístundasviðs í kjölfar þess að boðið var upp á aukna þjónustu. Þjónustan 

felst í því að hægt er að óska eftir að starfsmaður Gufunesbæjar sé til aðstoðar á viðburði og sjái um 

veitingar o.fl. Útleiga um kvöld og helgar er einnig töluverð og hefur utanumhald um 

starfsmannamál, ráðningar og þjálfun aukist til muna. Til að bregðast við verður unnin handbók fyrir 

Hlöðuna þar sem verklag varðandi bókanir, þrif, starfsmannamál o.fl. verður aðgengilegt á einum 

stað. Jafnfram munu formleg námskeiðsgögn vegna þjálfunar starfsmanna verða unnin 

Skíðasvæði innan borgarmarkanna  
Gufunesbær heldur utan um starfsemi skíðasvæðanna í Ártúnsbrekku, í Breiðholti við Jafnasel og í 

Grafarvogi við Dalhús. Engar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á árinu en gert er ráð fyrir endurnýjun á 

búnaði og viðhaldi á lyftum. Í samstarfi við Hverfastöðina er fyrirhugað að gera tilraun með að troða 

brekkur ef aðstæður skapast til þess. Einnig er verið að skoða mögulegar úrbætur á snjóbyssu 

vatnslögn.   

Hverfasamstarf og samþætting 
Gott samstarf hefur verið milli stofnana Reykjavíkurborgar og félagasamtaka í Grafarvogi. Samstarf 

Gufunesbæjar við skólasamfélagið í Grafarvogi hefur verið mikið enda eru starfsstaðir Gufunesbæjar 

staðsettir í grunnskólunum og verið er að þjónusta sömu einstaklingana. Fulltrúar stjórnenda SFS í 

Grafarvogi hittast reglulega til samráðs og skipulagningar undir starfsheitinu „Vogin“. Stefnt er á að 

stjórnendur haldi fjóra vinnufundi í vetur auk þess sem búið er að skipuleggja sameiginlegan 

starfsdag allra starfsmanna  SFS í Grafarvogi þann 9. október n.k.   

Gildi Gufunesbæjar 
Í upphafi ársins 2013 var sett af stað  gildisvinna fyrir frístundamiðstöðina. Gildin eru FJÖLBREYTILEIKI 

– GLEÐI – FAGMENNSKA.  Unnið hefur verið að innleiðingu gildanna á alla starfstaði Gufunesbæjar og 

á árinu munu staðirnir halda áfram þeirri vinnu m.a. með aðgerðaáætlun þar sem unnið er markvisst 

að því að draga fram hvernig gildin endurspeglast í starfseminni.  

Innra og ytra mat á frístundastarfi 
Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs hjá SFS liggja nú fyrir. Áfram 

verður unnið að því að nýta þau við mat á starfseminni í því skyni að leita leiða til umbóta og 

framþróunar.  Í frístundaheimilum verður aðaláherslan á umbótaáætlun útfrá greiningarvinnu sem 

fór fram s.l. vetur.  Að auki verður áframhald á greiningarvinnu á þeim starfsstöðum þar sem þeirri 

vinnu var ekki lokið. Í félagsmiðstöðvum verður aðaláherslan á greiningarvinnu út frá kaflanum um 

starfsemi og skipulag.  



Frístundamiðstöðin Gufunesbær  Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 

10 

Markaðs- og kynningarátak 
Hjá Gufunesbæ er starfrækt markaðshópur með samanstendur af fulltrúum forstöðumanna í barna- 

og unglingastarfi auk deildarstjóra útivistar, fjármálastjóra og framkvæmdastjóra Gufunesbæjar.  

Hlutverk hópsins er að samræma markaðs og kynningarmál frístundamiðstöðvarinnar og leggja fram 

tillögur um hvernig efla má kynningu á starfi Gufunesbæjar, inn á við sem og út á við, til allra 

markhópa sem tengjast starfseminni.  Hópurinn kortlagði hvaða markaðs- og kynningaráherslur þurfa 

að vera hvern mánuð tengt starfseminni og nú er vinna í gangi við að samræma ýmiskonar efni sem 

nýtt er til kynningar bæði hvað varðar innihald auk útlits. 

Þróunarverkefni 

Styrkur fékkst úr Þróunarsjóði SFS til að gera kynningarmyndband frístundamiðstöðvar. Myndbandið 

er unnið í samstarfi við Frístundamiðstöðina Kringlumýri og er gert ráð fyrir að myndbandið verði 

tilbúið í lok árs 2015.  

Unglingasvið Gufunesbæjar er í ár 

að vinna að mörgum spennandi 

þróunarverkefnum. Útivistarklúbbur 

verður starfræktur á haustönn í 

samstarfi við Miðgarð og 

Útilífsmiðstöð skáta. Klúbburinn er 

hugsaður fyrir ungmenni í 9.bekk 

sem þurfa félagslegan stuðning og 

eru ekki að finna sig í hefðbundnu 

frístundastarfi. Ætlunin er svo að 

halda áfram með hópinn á vorönn 

og tengja hann svo samstarfi við 

Vinnuskólann, næsta sumar. Verið 

er að vinna verkferla og 

kennsluáætlun í tengslum við stúdíó sem hefur verið sett upp í Fjörgyn, Foldaskóla. Þá er verið að 

leita leiða og skoða útfærslur á mögulegum færanlegum starfsmanni, milli félagsmiðstöðva, sem væri 

tenging félagsmiðstöðvanna við frístundaklúbbinn Höllina og þau ungmenni sem sækja Höllina. 

Þannig væri hægt að vinna betur að því að tryggja að félagsmiðstöðvastarfið í Grafarvogi væri án 

aðgreiningar. 

Styrkur fékkst til þess að prófa möguleika Biophilia-verkefnisins í félagsmiðstöðva- og 

frístundaheimilisstarfi. Ákveðnir hafa verið tengiliðir fyrir bæði félagsmiðstöðvar og frístundaheimilin 

og munu þeir halda utan um verkefnið. 

Þróunarsjóður SFS styrkti samstarfsverkefni frístundaheimilanna Hvergilands og Brosbæjar, 

félagsmiðstöðvarinnar Dregyn og Vættaskóla um starfsnám unglinga í frístundaheimili. Ætlunin er að 

þróa það enn frekar og finna leiðir til þess að festa það í sessi. Þá er fyrihugað að unglingarnir fái 

tækifæri til þess að taka verkefnið sem hluta af vali og fá það metið til eininga. 

Atvinnuátaksverkefni 
Gufunesbær hefur í samstarfi við mannauðsdeild Reykjavíkur leitað að starfsmönnum í atvinnuátaks 

verkefni tengd viðhaldi og uppbyggingu á útivistarsvæðinu auk verkefna á skrifstofu Gufunesbæjar.  
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STEFNUKORT SFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Verklag 
Nám og starf án 

aðgreiningar við 

hæfi hvers og eins  

Samstarf byggt  

á lýðræði og 

fjölbreytni 

Flæði á milli 

skólastiga, náms-

greina og skóla 

og frístundastarfs 

Umbætur, mat 

og nýbreytni 

 

Mannauður Fagleg forysta 

Eftirsóknarvert, 

vinsamlegt og 

hvetjandi 

starfsumhverfi 

Hæft og áhuga-

samt starfsfólk 

með metnað til 

árangurs 

Lærdóms-

samfélag sem 

byggir á þverfag-

legu samstarfi 

Auðlindir Hagkvæm  

nýting fjármagns 

Skilvirk 

upplýsingatækni 

Góður 

aðbúnaður 

Barnið, 

nemandinn, 

ungmennið 

Öryggi, 

heilbrigði, 

vellíðan og gleði 

Víðtæk þekking, 

færni og árangur 

Samfélagsleg 

ábyrgð, virkni  

og víðsýni 

Sterk  

sjálfsmynd og 

félagsfærni 
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 STEFNUÞÆTTIR, MARKMIÐ OG LEIÐIR 
         

BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

Sterk 
sjálfsmynd 

og félagsfærni 

 

Sterk sjálfsmynd, 
samkennd og 

samskiptafærni. 

 

Starfrækja útivistarklúbb í samstarfi við Miðgarð og Útilífsmiðstöð skáta á 

Úlfljótsvatni þar sem unnið er með félagslega styrkingu, útivist og upplifun í 

náttúrunni.  (Málþroski, læsi og lesskilningur) 

 

Útivistarklúbbur þar sem unnið er með félagslega styrkingu, útivist og upplifun í 

náttúrunni. (Málþroski, læsi og lesskilningur) 

 

Viðburðurinn „Gufuneseyjan“ verði framkvæmd í samstarfi félagsmiðstöðvar 

Gufunesbæjar sem tilraunaverkefni í að efla samkennd, sjálfsmynd og 

samskiptafærni í gegnum áskoranir í útivistarmiðuðu samhengi. (Málþroski, læsi 

og lesskilningur) 

   

 

Jöfn tækifæri þar 
sem hugað er að 

velferð allra. 

 

Frístundaklúbburinn Höllin vinnur að aðlögun 10-12 ára barna í almennt 

félagsmiðstöðvastarf í samstarfi við starfsfólk félagsmiðstöðvanna. (Lýðræði, 

jafnrétti og mannréttindi.) 

 

Kortlagning á þeim hópum sem hafa  nýtt sér útivistarsvæði Gufunesbæjar á 

síðustu tveimur árum og nýta þær upplýsingar til markvissari kynningar á 

möguleikum svæðisins og þjónustu því tengdu.  (Gæði og fagmennska.) 

   

 

Aukið sjálfstæði, 
frumkvæði, 
metnaður  
og ábyrgð. 

Skapa vettvang eða aðstæður til þess að börnin fái fleiri tækifæri til þess að koma 

hugmyndum sínum í framkvæmd og beri aukna ábyrgð á framkvæmdinni. 

(Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi.) 

Fjórðubekkingar í frístundaheimilum séu virkjaðir í hugmyndavinnu um aukið 

samstarf milli frístundaheimila fyrir þennan aldurshóp. (Lýðræði, jafnrétti og 

mannréttindi.) 
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BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

Öryggi, 
heilbrigði, 
vellíðan  
og gleði 

 

Heilbrigður 
lífsstíll. 

Unnið með gátlista um heilsueflandi félagsmiðstöðvar hjá Gufunesbæ og munu 

félagsmiðstöðvar taka mið af honum við skipulagningu starfsins. (Heilbrigði og 

vellíðan) 

 

Vinna með og kynna tómstundamenntun m.a. í gegnum  klúbbastarf. (Gæði og 

fagmennska) 

 

Frístundaheimilin skrá samsetningu síðdegishressingar í því skyni að auka 

hollustu. (Heilbrigði og vellíðan) 

   

 

Öruggt umhverfi 
þar sem unnið er 
markvisst gegn 
áhættuhegðun. 

Uppfæra vinnureglur varðandi samskipti og upplýsingamiðlun til foreldra ef 

grunur leikur á áhættuhegðun hjá unglingi og vinna samkvæmt þeim. (Gæði og 

fagmennska) 

 

Vinna verkferil í samstarfi við Miðgarð, grunnskólanna og fulltrúa foreldra til að 

fylgja þegar upp kemur grunur um neyslu vímuefna í unglingahópi í viðkomandi 

skóla og/eða ef vinna þarf gegn neikvæðri hópamyndun í hverfi. (Gæði og 

fagmennska) 

   

 

Komið er  
til móts við  

ólík áhugasvið. 

Þátttaka hvers árgangs í starfi frístundaheimila skoðuð og settar fram leiðir til 

þess að ná til stærri hóps þar sem þess gerist þörf. (Lýðræði, jafnrétti og 

mannréttindi) 
 

Nýta markvisst fjölbreytta kunnáttu og sérþekkingu starfsfólks félagsmiðstöðva 

og frístundaklúbbs til að koma til móts við ólík áhugasvið og til að auka 

fjölbreytni í starfi félagsmiðstöðva. (Fjölmenning) 

 

Útivistarhópur Gufunesbæjar bjóði reglulega upp á smiðjur í óformlega útinámi 

fyrir börn og unglinga. (Aukið vægi verk-, tækni- og list náms.) 

  

 
 

Víðtæk  
þekking, 
 færni og 
árangur 

 
 

 

Færni í tölvu- og 
upplýsingatækni. 

Þátttaka í Biophila verkefni þar sem m.a. er unnið er að skapandi verkefnum 

með stuðning af upplýsingatækni (i-pad) – var undir málþroski, læsi og 

lesskilningur (Aukið vægi verk-, tækni- og list náms.) 

   

 

Læsi í víðum 
skilningi, 

gagnrýnin hugsun 
og samræða. 

Auka þekkingu barna á íslenska almanakinu m.a. með fræðslu og þemavinnu um 

gömlu daga- og mánaðaheitin. (Málþroski, læsi og lesskilningur) 

Bæta upplýsingar og merkingar í frístundaheimilum til að auðvelda börnum að 

lesa í umhverfi og aðstæður. (Málþroski, læsi og lesskilningur.) 

    

  Aukin þekking  
á listum og 
menningu  
og færni  

til sköpunar. 

Efla virkni og þátttöku starfsstaða í barnamenningarhátíð með áherslu á samstarf 

innan hverfis á milli skólastiga, aldursstiga og stofnana. (Aukið vægi verk-, 

tækni- og list náms.) 
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BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

  

 
 

Víðtæk  
þekking, 
 færni og 
árangur 

(framhald) 
 

 

 
 

Aukin 
umhverfisvitund 

og menntun 
 til sjálfbærni. 

Bjóða upp á útinámsverkefni fyrir hópa á vegum leik-, grunnskóla og 

frístundamiðstöðva sem stuðlar m.a. að umhverfisvitund og sjálfbærni  og sem 

innihalda verkefni sem hægt er að framkvæma í frístundagarðinum við 

Gufunesbæ.  (Aukið vægi verk-, tækni- og list náms.) 

  

 
 

Samfélagsleg 
ábyrgð,  
virkni  

og víðsýni 

 
Aukin þekking á 

grunngildum 
samfélagsins og 
mannréttindum. 

Frístundaheimili setja niður leiðir til þess að kynna Barnasáttmálann markvisst 

fyrir börnum og unglingum. (Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi.) 

   
 

Samfélagsleg 
ábyrgð og 

lýðræðisleg 
þátttaka. 

Virkja miðstigsráðin í að skipuleggja sameiginlega viðburði í 10-12 ára starfi 

félagsmiðstöðva. (Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi.) 

 

Fulltrúar unglinga- og nemendaráða fái aukið tækifæri til að endurskoða og 

koma að skipulagningu á sameiginlegum viðburðum  hjá félagsmiðstöðvunum. 

(Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi.) 

 

Markvisst unnið að því að efla starf ungmennaráðs og búa til öflugan hóp 

ungmenna sem eru virkir þátttakendur í starfinu og festa ráðið þannig enn betur í 

sessi. (Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi.) 
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VERKLAG 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

Nám og  
starf án 

aðgreiningar, 
við hæfi  

hvers og eins 
 

 

 
Koma til móts við 
ólíkar þarfir með 

fjölbreyttum 
aðferðum og 

viðfangsefnum 

Útfæra hvernig hægt er að nýta sér upplýsingatækni fyrir þá hópa sem koma í 

frístundagarð Gufunesbæjar. (Notkun upplýsingatækni og innleiðing nýrra 

vinnubragða.) 

 

Gera upplýsingar um aðgengi að frístundagarði Gufunesbæjar sýnilegri og 

aðgengilegri þeim sem vilja nýta sér svæðið upp á eigin spýtur. (Gæði og 

fagmennska.) 

 

Tilraun til að auka þjónustu félagsmiðstöðvanna Fjörgynjar og Dregynjar með 

dagopnunum og aukinni viðveru. (Bætt þjónusta við barnafjölskyldur.) 

 
 

 

Tryggja jafnræði 
allra einstaklinga til 

virkrar þátttöku í 
daglegu starfi. 

Markvisst samstarf og einstaklingsmiðuð aðlögun barna úr frístundaklúbbnum 

Höllinni inn í almennt félagsmiðstöðvastarf. (Lýðræði, jafnrétti og 

mannréttindi.) 

  

 
 

Samstarf byggt 
á lýðræði og 
fjölbreytni 

 Markviss, 
samræmd 

upplýsingamiðlun 
og fræðsla til 
foreldra og 

barna/nemenda/ 
ungmenna. 

Samræma útlit, form og inntak grunnupplýsinga fyrir foreldra í 

frístundaheimilum, frístundaklúbbum og félagsmiðstöðvum. (Gæði og 

fagmennska.) 

  

 
 

Flæði á milli 
skólastiga 

námsgreina  
og skóla-og 

frístunda-starfs 
 

 

Auka samstarf 
leikskóla, 

grunnskóla og 
frístundastarfs  

við lok 
leikskólagöngu. 

Meta samráð og samstarf frístundaheimila við leikskóla í Grafarvogi og 

foreldrafélög grunnskólanna og leita leiða til að bæta það og þróa. (Gæði og 

fagmennska.) 

 

Boðið verður upp á námskeið um útinám fyrir starfsfólk í leik-, grunnskólum 

og frístundamiðstöðvum SFS. (Aukið vægi verk-, tækni- og list náms.) 

    

Umbætur, mat 
og nýbreytni 

 

 

Ytra og innra mat á 
starfsemi sem nýtt 
er til umbóta 

Taka út starf barna- og unglingaráða með hliðsjón af gæðaviðmiðum SFS og vinna  

umbótaáætlun í kjölfarið . (Gæði og fagmennska.) 

 

Setja niður framkvæmdaáætlun hvernig haga skuli innra mati út frá 

gæðaviðmiðum í frístundastarfi. (Gæði og fagmennska.) 

 

Útbúa verklag og verkferil fyrir viðburði og ferðir félagsmiðstöðva. (Gæði og 

fagmennska.) 
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VERKLAG 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

Umbætur, mat 
og nýbreytni 
(framhald) 

 

 
Stöðugt sé fylgst 
með stefnum og 
straumum um 

uppeldis- mennta- 
og tómstundamál 
og áhersla lögð á 

þróun og nýbreytni. 

Leggja grunn að stofnun útinámsmiðstöðvar við Gufunesbæ með því að stofna 

starfshóp til að fjalla um og kortleggja verkefni tengt útinámi, mannauð og 

þekkingu innan starfsstöðva og samstarfsfleti við önnur svið borgarinnar. 

(Gæði og fagmennska. ) 

 

Kynna hugmyndir að framtíðaruppbyggingu útivistarsvæðis Gufunesbæjar og 

vinna þeim brautargengi. (Heilbrigði og vellíðan) 

 

    

  

Traust og fjölbreytt 
mat á námsárangri, 
líðan og 
félagsfærni. 

Útbúa skýrt verklag / gátlista yfir skráningu tölva, síma i-pada og hvernig yfirferð 

UTD verðlista er háttað. (Gæði og fagmennska) 

 

Tækjaskráning / eignaskráning verði sett í fastara form og komið yfir í excel. 
(Gæði og fagmennska) 
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Mannauður 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Félagsmiðstöðvastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

Fagleg  
forysta 

 

 

Framsækin stjórnun  
þar sem sýn,  

gildi og markmið  
eru skýr. 

Markvisst unnið að innleiðingu gilda Gufunesbæjar í öllu starfi. (Gæði og 

fagmennska.) 

 

Merkingar endurnýjaðar í því skyni að koma gildum Gufunesbæjar á 

framfæri. (Gæði og fagmennska.) 

 

Auka vitund starfsfólks um einelti og  kynferðislega áreitni á vinnustað. 

(Eftirsóknarvert og hvetjandi starfsumhverfi.) 

 
   
 

Stjórnendur og 
starfsmenn leitast 
stöðugt við að efla 

starf og bæta árangur. 

Vinna verði hafin við gerð ramma vegna frammistöðumats fyrir 

forstöðumenn. (Gæði og fagmennska.) 

 

Unnið að því að setja Handbók um rekstur inn í Mind Manager. (Gæði og 

fagmennska.) 

 

   
 

Markvisst sé unnið 
með dreifingu valds  

og ábyrgðar. 

Unnin verði handbók fyrir Hlöðuna þar sem verklag varðandi bókanir, þrif, 

starsfmannamál o.fl. verði aðgengilegt á einum stað. (Gæði og fagmennska) 

 
Unnin verði formleg námskeiðsgögn fyrir námskeið sem haldið er í 

september / október fyrir starfsmenn í Hlöðu. (Eftirsóknarvert og hvetjandi 

starfsumhverfi.) 

 

    

Eftirsóknarvert, 
vinsamlegt  

og hvetjandi 
starfsumhverfi 

 

Samstarf á 
vinnustaðnum  

byggist á trausti, 
endurgjöf, virðingu  

og sveigjanleika. 

Vinna með niðurstöður úr viðhorfskönnun varðandi viðurkenningu og 

stjórnunarhlutann inn á öllum starfsstað. (Eftirsóknarvert og hvetjandi 
starfsumhverfi.) 

 

   

  

Heilsueflandi  
og öruggt 

starfsumhverfi. 

Tryggja heilsusamlegt vinnuumhverfi Gufunesbæjar þannig að það sé í 

samræmi við gildandi lög og reglugerðir. (Heilbrigði og vellíðan) 

 

Nefnd um heilsueflandi frístundamiðstöð sett á laggirnar. Nefndin komi með 

tillögur að næstu skrefum í þá átt að Gufunesbær verði heilsueflandi 

frístundamiðstöð. (Heilbrigði og vellíðan) 

 

Leita leiða til að draga fram ástæður of mikils vinnuálags samkvæmt 

viðhorfskönnun meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar 2015 (Eftirsóknarvert 

og hvetjandi starfsumhverfi) 

 
Vinna að áhættumati á frístundagarði Gufunesbæjar og þeirri starfsemi sem 

þar fer fram. (Gæði og fagmennska) 
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Mannauður 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Félagsmiðstöðvastarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

Hæft og 
áhugasamt 

starfsfólk með 
metnað til 
árangurs 

 

 

Allir starfsmenn taki 
þátt í símenntun við 

hæfi. 

 

Nýta netfangalista Gufunesbæjar til að kynna þau fræðslutilboð sem í gangi 

eru til allra starfsmanna. (Eftirsóknarvert og hvetjandi starfsumhverfi)  
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Auðlindir 

Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Félagsmiðstöðvarstarf 

Útivist 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 
    

Hagkvæm 
nýting 

fjármagns 

 
Stöðug rýning 

tækifæra til 
endurskipulagningar 

Stuðla að hagkvæmari innkaupum með því að nýta markvissar ramma- og 

afsláttarsamninga borgarinnar og skoða möguleika á auknum sameiginlegum 

innkaupum. (Gæði og fagmennska) 

 

   

 
Raunkostnaður við 

þjónustuþætti verði 
aðgengilegur. 

Meðalþátttökukostnaður pr. ungling í félagsmiðstöð verði reiknaður m.t.t. 

þátttöku í viðburðum og opnunartíma. (Gæði og fagmennska) 

 

    

Góður 
aðbúnaður 

 
 

 

 

Aðstaða sem hæfir 
fjölbreyttu starfi. 

 

Bæta frístunda aðstöðu í félagsmiðstöðinni Dregyn í Vættaskóla. 

(Eftirsóknavert og hvetjandi starfsumhverfi) 

 

Endurskoða fyrirliggjandi hugmyndir að framtíðarhúsnæði fyrir 

frístundamiðstöðina Gufunesbæ. (Eftirsóknavert og hvetjandi starfsumhverfi) 

 

Leita leiða til að bæta aðstöðu frístundstarfs í Kelduskóla – Vík. 

(Eftirsóknavert og hvetjandi starfsumhverfi) 

 

Bæta skrifstofuaðstöðu í frístundaheimilinu Regnbogalandi. (Eftirsóknavert 

og hvetjandi starfsumhverfi) 
 

Leita áfram leiða til að bæta aðstöðuna í klifurturninum. (Eftirsóknarvert og 

hvetjandi starfsumhverfi) 

 

Leita leiða til að hefja framkvæmdir á vatnsleiktæki og rólu sem búið er að 

hanna á fjölskyldusvæðið. (Bætt þjónusta við barnafjölskyldur) 

 

Bæta aðstöðu til útináms á útivistarsvæði Gufunesbæjar t.d. með því að auka 

skjól við útieldunarsvæði, breytingum á eldstæði, lagfæringum á útigrillum og 

athuga með tjaldútfærslu. (Umhverfisvitund og menntun til sjálfbærni) 

 

Bæta nestisaðstöðu við skíðabrekkur borgarinnar með því að smíða útipalla. 
(Bætt þjónusta við barnafjölskyldur) 
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LYKILTÖLUR 
 

 Raun 

2011 

Raun 

2012 

Raun 

2013 

Raun 

2014 

Starfsmannamál     

Fjöldi stöðugilda (1.okt) 66,76  68,5 66,7  

Fjöldi starfsmanna Gufunesbæjar (1.okt) 131 130 134  

- Karlar 
63 76 49  

- Konur 
68 63 86  

Útivist og hlaða     

Skráð aðsókn að útivistarsvæði og hlöðu 

Gufunesbæjar (ekki innifalið einstaklingar og hópar 

sem nýta sér svæðið án sérstakrar pöntunar).  

13846 14368 14951  

Frístundaheimili 6-9 ára     

Fjöldi barna á frístundaheimilum, haust (1. okt.) 590 594 620  

Fjöldi stuðningsbarna á almennum 

frístundaheimilum (samþykkt)  48 

 

57 

 

46 

 

Fjöldi skráninga í sumarstarf f. 6-9 ára 736 736 721  

   - Stelpur  381 331 285  

   - Strákar 355 405 436  

Frístundaklúbbar 10-16 ára (börn með fötlun)     

Frístundaklúbbar fatlaðra 10-16 ára (1. okt) 25 21 14  

Fjöldi skráninga í sumarstarf 116 108 95  

   - Stelpur 29 28 17  

   - Strákar 87 80 78  

Félagsmiðstöðvastarf fyrir 10-12 ára     

Heildarþátttaka yfir árið  7109 6763 8491  

   - Stelpur 3551 3451 4019  

   - Strákar 3558 3377 4472  

   - Þar af sumarsmiðjur 872 894 1184  
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Raun 

2011 

Raun 

2012 

Raun 

2013 

 

Félagsmiðstöðvar 13-16 ára     

Heimsóknir unglinga í félagsmiðstöðvar  26349 23147 21944  

   - Stelpur  12912 11410 10186  

   - Strákar 13437 11618 10186  

Þar af í sumaropnun  897 1034 1019  

Fjöldi ungs fólks sem tekur þátt í ungmennaráðum 

hverfanna (þar af í Reykjavíkurráði) 12 

14 10  

   - Stelpur 9 9 6  

   - Strákar 3 5 4  

Fjöldi unglinga í félagsmiðstöðvarhópum og 

Vinnuskóla. 

 

27  

21 5 

 

 

   - Stelpur 17 11 2  

   - Strákar 10 10 3  

     

Annað starf fyrir börn, unglinga og ungmenni     

Börn á smíðavöllum 35 35 47  

 

 

 
 


