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Inngangur 
 

Frístundamiðstöðin Miðberg stendur fyrir fjölbreyttu  frístundastarfi fyrir börn og 

unglinga á aldrinum 6 – 25 ára í Breiðholti. Miðberg stendur einnig fyrir ýmsum 

verkefnum sem stuðla að betri félagsauð hjá íbúum hverfisins á öllum aldri. 

Hjá Miðbergi starfa um 100  starfsmenn en af þeim eru 25  í fullu starfi.  

Starfsstaðir Miðbergs eru sjö frístundaheimili, þrjár félagsmiðstöðvar og 

frístundaklúbbur.  

 

Starfsmannahópur Miðbergs er með fjölbreytta menntun, reynslu og ólíkan bakgrunn. 

Verkefni starfshópsins eru fjölbreytt og mörg verkefnanna kalla á sérhæfingu og 

sérþekkingu. 

 

Í starfi Miðbergs er lögð áhersla á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf 

sem hefur uppeldis- og menntunargildi sem tekur mið af aldri þeirra og  þroska.  

Miðberg styður við menningu og listsköpun barna og unglinga með smiðjum og 

viðburðum þar  sem unnið er með leiklist, tónlist, hönnun og kvikmyndargerð.  

Miðberg er virkt í ýmsum samstarfsverkefnum í hverfinu með áherslu á að styrkja 

félagsauðinn í hverfinu. Helstu samstarfsaðilarnir í hverfinu eru Þjónustumiðstöð 

hverfisins, skólar, leikskólar og íþrótta -og félagasamtök í hverfinu. 

Eitt af markmiðum starfsáætlunar 2015-2016 er að auka þátttöku innflytjendabarna í 

öllu starfi frístundamiðstöðvarinnar. Einnig verður aukin áhersla á lista -og 

menningarstarf annarsvegar og heilsu og hreyfingu hinsvegar með þátttöku í verkefninu 

heilsueflandi Breiðholt.  

 

Miðberg leggur áherslu á lýðræðislega starfshætti og aðferðafræði reynslunáms í starfi 

með börnum og unglingum.  

 

Borgaryfirvöld ýttu úr vör tilraunarverkefni í Breiðholti „Breiðholtsverkefnið“ í ársbyrjun 

2012. Áætlað var að tilraunaverkefnið stæði í þrjú ár. Verkefninu hefur verið framlengt 

út árið 2015. Verkefnið felur í sér metnaðarfull markmið sem lúta að því að þjónusta 
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Reykjavíkurborgar í hverfinu verði heildstæðari, markvissari og samhæfðari, íbúum 

hverfisins til hagsbóta. Verkefninu er jafnframt ætlað að nýta auðlindir borgarinnar 

betur, s.s. húsnæði og starfsfólk.  

 

Þverfaglegt samstarf hefur auk þess verið formgert með skipan framkvæmdarstjórnar 

Breiðholtsverkefnisins. Í framkvæmdarstjórn sitja fulltrúar stjórnenda starfsstaða á 

vegum borgarinnar í hverfinu og framkvæmdastjóri Miðbergs situr í framkvæmdastjórn 

hverfisins fyrir hönd Miðbergs.  

 

Mikil hefð er fyrir samstarfi og samstarfsverkefnum í Breiðholti en með tilkomu 

Breiðholtsverkefnisins er  áherslan á enn markvissara og betra samstarf sem Miðberg 

tekur þátt í af fullum þunga. 

 

Starfsáætlun Miðbergs 2015-2016 er unnin út frá stefnu og starfsáætlun skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015 og stefnu og starfsáætlun Breiðholtsverkefnisins. 

Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, 

niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. 

Frístundamiðstöðin vinnur nú í þriðja skipti starfsáætlun sem gildir fyrir skólaárið, en 

ekki almanaksárið eins og áður í samræmi við aðra starfsstaði skóla- og frístundasviðs. 

Þannig tekur starfsáætlunin gildi 1. september 2015 og gildir til 31. ágúst 2016. 

 

Helstu áherslur í starfi frístundamiðstöðvarinnar 2015-2016 verður að halda áfram vinnu 

við að fjölga börnum  af erlendum uppruna í öllu starfi Miðbergs.   Þau verða kynnt fyrir 

starfinu sem er í boði í Miðbergi. Einnig verður annað félags og tómstundastarf í 

hverfinu kynnt fyrir þeim. Frístundamiðstöðin ætlar að efla foreldrasamstarf í bæði 

frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum með betra upplýsingaflæði og fræðslukvöldum. 

Í starfsáætluninni er gerð grein fyrir helstu verkefnum en markmið, nánari útfærslur, 

ábyrgð og tímaramma er að finna í vinnuskjölum. 
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Í starfsáætlun skóla og frístundasviðs er lögð áhersla á fimm umbótaþætti fyrir árið 

2015-2016. Þeir eru:  

 Málþroski, læsi og lesskilningur 

 Verk, tækni og listnám 

 Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi 

 Fjölmenning 

 Gæði og fagmennska 

Starfsáætlunin er unnin með hliðsjón af þessum umbótaþáttum og verkefni þeim tengd 

eru merkt sérstaklega í kaflanum stefnuþættir, markmið og leiðir.   
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Yfirlit yfir starfsstaði Miðbergs 
 

 

 

 
 

Hlutverk Miðbergs  
 

  
Að stuðla að fjölbreyttu félags- og tómstundastarfi meðal barna og unglinga í hverfinu. 

Að styrkja félagsþroska, virkni, ábyrgð, sjálfsmynd og sjálfstæði barna og unglinga í 

hverfinu. 

Að efla og þróa fagumhverfi frítímaþjónustu í Breiðholti. 

Að efla og þróa samstarf við aðra þá aðila sem þjónusta börn og unglinga í hverfinu. 
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Gildi Miðbergs 
 

 

1. Góður starfsandi. Gleði, væntumþykja og jákvæðni. 

2. Virðing. Fögnum fjölbreytileika og berum virðingu fyrir náunganum. 

3. Samvinna. Grunnurinn að góðri samvinnu er heiðarleiki, traust og ábyrgð. 

4. Mannréttindi. Jafnrétti og lýðræði. 

5. Faglegt starf. Unnið með metnaði að faglegu starfi, forvörnum og frjálsum leik. 

6. Öryggi. Skapa öruggt umhverfi fyrir bæði starfsfólk og skjólstæðinga. 

7. Frumkvæði. Lögð áhersla á sköpun, virkni mannauðs og frumkvæði í starfi.  

 

 

 

 

Stutt greinargerð framkvæmdastjóra um starfið á síðasta ári  

 

Frítímastarf á vegum Miðbergs hefur gengið ágætlega á árinu. Safnfrístund fyrir 3-4 bekk 
fyrir börn í Seljaskóla og Ölduselsskóla opnaði á árinu og var frístundaheimilinu gefið 
nafnið Regnboginn. Á milli 70 og 80 börn voru skráð í Regnbogann fyrsta starfsárið. 
Miðberg fékk styrk úr þróunarsjóði Skóla og frístundasviðs fyrir verkefninu  Frístund í 
nýju landi sem gekk út á kortlagningu og hvatningu á tómstundaiðkun barna af 
erlendum uppruna.  
Í barnastarfi voru menningartengd verkefni fest í sessi með viðburðum eins og Breiðholt 
Got Talent, leiklistarhátíð og kvikmyndasmiðju. Frístundaheimilin unnu að þematengdu 
heilsueflandi verkefni sem tókst vel, en Miðberg mun þróa þá vinnu í gegnum verkefnið 
heilsueflandi Breiðholt. 
Unglingastarf Miðbergs bauð upp á lífsleikniverkefni í 8. bekk í öllum grunnskólum í 
Breiðholti. Einnig var lögð áhersla á hópastarf fyrir unglinga með áhættuhegðun. 
Vel hefur tekist að manna stöður að hausti í frístundaheimilum og frístundaklúbb og 
voru biðlistar í sögulegu lágmarki. Lítil starfsmannavelta var hjá stjórnendum Miðbergs 
og okkur tókst vel að halda í hlutastarfsfólk á milli ára. 
Samstarf við aðrar stofnanir SFS í Breiðholti hefur verið aukið og eru fjölmörg verkefni 
komin í gang og önnur í farvatninu. 
 

Mat á starfsemi frístundamiðstöðvarinnar og umbótaáætlun  
 

Staða barna/unglinga í hverfinu  

Í Breiðholti eru starfræktir fimm grunnskólar, þrjár félagsmiðstöðvar, einn 
frístundaklúbbur fyrir börn með fötlun og sjö frístundaheimili. Samsetning íbúa í 
hverfinu er mjög fjölbreytt varðandi uppruna og efnahag. Viðhorfskannanir 
frístundaheimilina hafa undanfarin ár sýnt mikla ánægju með starfsfólk og starfsemi en 
ákveðin óánægja hefur verið með  húsnæðismál frístundaheimilina.  Markvisst hefur 
verið unnið að því undanfarin ár að bæta aðstöðu í frístundaheimilinum og er hún orðin 
ágæt í dag á flestum stöðum en Vinaheimar eru enn að glíma við mikil þrengsli. 
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 Á undanförnum árum hefur sérstaklega verið fylgst með líðan og högum barna og 
unglinga í kjölfar efnahagsþrenginga. Ástandið í hverfinu hefur almennt verið svipað og 
fyrir efnahagsþrengingar hvað varðar tilkynningar til barnaverndar og áhættuhegðun 
unglinga.  
Kannanir Rannsókn og greiningar sem gerðar eru meðal unglinga á aldrinum 10 – 16 ára 
sýna að líðan unglinga hefur lítið breyst en áhættuhegðun unglinga á aldrinum 13 – 16 
hefur minnkað umtalsvert á síðasta áratug. Það er þó almenn skoðun starfsfólks í 
Miðbergi að sá hópur unglinga sem sýnir af sér áhættuhegðun eigi við stærri og 
fjölbreyttari vanda að stríða. Forvarnarstarf og snemmtæk íhlutun hefur dregist saman á 
undanförnum árum og ákveðið úrræðaleysi blasir við þeim unglingum sem þurfa á 
aðstoð að halda. Frístundamiðstöðin Miðberg hefur þó verið í samstarfi við 
þjónustumiðstöð Breiðholts og Barnavernd vegna alvarlegustu málana.  
 

 

Innra mat frístundamiðstöðvarinnar 

 

Á tímabilinu 2015-2016 verða gerðar eftirfarandi kannanir til að meta framgang starfsins 
í Miðbergi.  
 

 Foreldrakönnun lögð  fyrir alla starfsstaði Miðbergs 
o Unnin umbótaráætlun út frá niðurstöðum könnunarinnar 

 Viðhorfskönnun starfsmanna Miðbergs 
o Unnin umbótaráætlun út frá niðurstöðum könnunarinnar 

 

 Hafin verði vinna á að innleiða Innra – og ytra mat á starfsstöðum Miðbergs 

 Rannsókn og greining 
o Unnin umbótaráætlun út frá niðurstöðum könnunarinnar 
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Lykiltölur Miðbergs 
 

 Raun 
2012  

Raun 
2013 

Raun 
2014 

Áætlun  
2015  

Starfsmannamál        

Fjöldi starfsmanna (meðaltal)   101 99 

Fjöldi stöðugilda (1.okt)   48 52 

Fjöldi starfsmanna (1.okt)   97 99 

- Karlar   41 42 

- Konur   56 57 

Frístundaheimili 6-9 ára        

Fjöldi barna á frístundaheimilum, haust (1. okt.) 404 370 507 560 

Fjöldi stuðningsbarna á almennum 
frístundaheimilum (samþykkt)  

  46 40 

Fjöldi skráninga í sumarstarf f. 6-9 ára 450 468 540 726 

   - Stelpur   228 221 363 

   - Strákar  240 319 363 

Frístundaklúbbar 10-16 ára (börn með fötlun)     

Frístundaklúbbar fatlaðra 10-16 ára (1. okt)   11 13 

Fjöldi skráninga í sumarstarf   9  

   - Stelpur   5  

   - Strákar   4  

Félagsmiðstöðvastarf fyrir 10-12 ára     
Heildarþátttaka yfir árið    2783 3000 

   - Stelpur   1245 1500 

   - Strákar   1534 1500 

   - Þar af yfir sumarið    184 250 

Félagsmiðstöðvar 13-16 ára     

Heimsóknir unglinga í félagsmiðstöðvar    21762 23000 

   - Stelpur    10926 12500 

   - Strákar   10836 12500 

Þar af í sumaropnun    611 700 

Fjöldi ungs fólks sem tekur þátt í ungmennaráðum 
hverfanna (þar af í Reykjavíkurráði)   14 14 

   - Stelpur   8 7 

   - Strákar   6 7 

Fjöldi unglinga í félagsmiðstöðvarhópum og 
Vinnuskóla.    

 

   - Stelpur   31 20 

   - Strákar   25 20 
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Stefnukort skóla- og frístundasviðs 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

þverfaglegu 

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 2015-2016 
 

BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 
Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

 

UMBÓTAÞÆTTIR SFS 2015-2016 eru stjörnumerktir  

 
 

 

STEFNUÞÁTTUR 

  

 

MARKMIÐ 

 

 

LEIÐIR 
    

 
Sterk 

sjálfsmynd 

og félagsfærni 

 
 

 

 

 

Sterk sjálfsmynd, 

samkennd og 

samskiptafærni. 

 Lífsleikni, leiksýning, sérhæft klúbbastarf (áhættuhegðun,félagslega 

einangraðir, innflytjendur), 16+ starf  

 Fjölmenningarlegt samfélag – að börn læri og þekki menningu annarra 

barna* 

 Börnin verði stolt af sjálfum sér og sínum uppruna. Allir geta eitthvað        

enginn getur allt   
   

 

Jöfn tækifæri þar 

sem hugað er að 

velferð allra. 

 Lífsleikni, dagskrá og ráð opin öllum, unglingalýðræði, leiksýning þar sem 

allir fá jöfn tækifæri á mismunandi sviðum* 

 Börnin verði sjálfstæð í að koma sér á milli staða – strætókennsla 

 Börnin hafi tækifæri til þess að nýta sér bókasafnið í hverfinu/bókabíllinn* 

 Menningartengt þemaverkefni – Menning/Kultur/Kultura* 

 

STEFNUÞÁTTUR 

  

MARKMIÐ 

 

LEIÐIR 
    

 
Öryggi, 

heilbrigði, 

vellíðan  

og gleði 

 

Heilbrigður 

lífsstíll. 

 Minna sælgæti í boði og hafa alltaf val á milli sælgætis og ávaxta 

 Innleiða meiri hreyfingu í dagskrá með raunhæfum leiðum. Hreyfing í öllu 

hópastarfi 

 Stefna á a.m.k. 2 dagskráliði í hverjum mánuði tengda hreyfingu. 

 Vatnsbrunn í félagsmiðstöðvar 

 Íþróttavika – kynning verði á ýmsum íþróttum og svo verði íþróttadagar í lok 

vikunar þar sem börnin stunda mismunandi íþróttir 

 Kenndur verði nýr útileikur í hverjum mánuði 

 Síðdegishressing verður endurskoðuð – unnið verður með sameignilegan 

matseðil með markmið Landlæknisembættis að leiðarljósi 

 Kynning á framandi ávöxtum og grænmeti í gegnum fjölmenningarlegt 

samfélag 

 Miðberg verði virkur þátttakandi í heilsueflandi Breiðholt 
   

 
Öruggt umhverfi 

þar sem unnið er  

markvisst gegn 

áhættuhegðun. 

 Sérhæft hópastarf 

 Auka samstarf við foreldra varðandi öryggisbúnað unglinganna á 

vespum/hjólum/skíðum/hjólabretti 

 Eineltisfræðsla til barna  

 Netkennsla og símanotkun til barnanna  
   

 
Komið er  

til móts við  

ólík áhugasvið. 

 Leiksýning, sérhæft hópastarf eftir áhugasviðum  

 Fjölbreytt dagskrá sem er byggð á unglingalýðræði* 

 Mannauður starfsmanna sé markvisst nýttur til þess að kenna börnunum 

ólíka hluti/klúbba 
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STEFNUÞÁTTUR 

  

MARKMIÐ 

 

LEIÐIR 

 
Víðtæk  

þekking, 

 færni og 

árangur 

 
 

 Aukin gæði í öllu 

starfi í þeim 

tilgangi að efla 

þekkingu, færni 

og árangur. 

 Fræðsla fyrir starfsfólk reglulega 

 Miðberg taki þátt í gæðamati* 

 Umhverfislæsi – börnin læri að þekkja og virða umhverfið sitt 

 Boðið verði upp á upplestur á öllum frístundaheimilum og spjall* 

   

 Læsi í víðum 

skilningi, 

gagnrýnin hugsun 

og samræða. 

 

 Smiðjur og örkynning á framkomu og t.d. leiklist  í Lífleikni (Börnin verði 

upplýst um net – og símanotkun og virðingu. ATH símareglur í skólum 

 Sameiginleg verkefni séu unnin í tölvustofu s.s. fréttabréf o.fl.* 

  

 

 Færni í tölvu- og 

upplýsingatækni 

og nýsköpun. 

 Kvikmyndaklúbbur* 

 
 

 

  

 

 

 
Víðtæk  

þekking, 

 færni og 

árangur 

(frh.) 
 

 

Aukin þekking  

á listum og 

menningu  

og færni  

til sköpunar. 

 Leiksýning 

 Valinn verður einn listamaður á mánuði og boðið upp á klúbb þar sem að 

börnin kynna sér listamanninn, verk eftir hann og vinna svo verkefni sjálf 

    

  Aukin 

umhverfisvitund 

og menntun 

 til sjálfbærni. 

 Halda áfram skilvirkni flokkun og hafa flokkun vel sýnilega. 

 Klára innleiðingu á grænum skrefum 

 Haustferð þar sem að sótt er efni í náttúruna og unnin verkefni með því 

 Pappír sé endurnýttur og flokkunartunnur á öllum stöðum 

 

 
Samfélagsleg 

ábyrgð,  

virkni  

og víðsýni 

 

Aukin þekking á 

grunngildum 

samfélagsins og 

mannréttindum. 

 Lífleikni- áhersla á sérstaka þætti 

   

 

Samfélagsleg 

ábyrgð og 

lýðræðisleg 

þátttaka. 

 Auka samstarf við foreldra með foreldrafacebook og mentor og öðrum 

leiðum 

 Barnalýðræði á öllum starrfsstöðum* 

 Læra virðingu fyrir sínu dóti á frístundaheimilunum – börnin séu ábyrg – 

reglur og verkefni 

 Nefndir, ráð, klúbbar, lífleikni 

 Auka samstarf við nemendaráð skólanna til þess að auka unglingalýðræði* 
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VERKLAG 
Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

STEFNUÞÁTTUR 
 

MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 
Nám og  

starf án 

aðgreiningar, 

við hæfi  

hvers og eins 

 

 Koma til móts við 

ólíkar þarfir með 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

viðfangsefnum. 

 Betra samstarf við þjónustumiðstöð 

 Stuðningur við börn og unglinga í Hellinum og annarra barna með fatlanir 

til þátttöku í almennu frístundastarfi í félagsmiðstöðvum hverfisins 

 

   

   

 
Stuðningur og 

ráðgjöf tryggi 

góðar aðstæður til 

náms og leiks og 

bestan mögulegan 

árangur og líðan. 

 Öll börn verði með virkar einstaklingsáætlanir 

 Reynt verði að efla stuðning við börn sem þarfnast stuðnings í 5.-10. bekk 

 

 
Samstarf  

byggt á  

lýðræði og 

fjölbreytni 

 

 Öll börn, 

nemendur og 

ungmenni séu 

virkir 

þátttakendur í 

lýðræðislegu 

samstarfi. 

 Barna og unglingalýðræði verði í öndvegi* 

 Auka samstarf við nemendaráð skólanna til þess að efla unglingalýðræði. 

Endurskoða ráð og nefndir, samrýma ráð félagsmiðstöðva og skólanna.  

 Unglingalýðræði verði haft að leiðarljósi í öllum helstu ákvörðunum 

 

  

 Foreldrar séu 

virkir 

þátttakendur, 

ábyrgir og 

upplýstir 

samstarfsaðilar. 

 Allar heimasíður séu uppfærðar í minnsta lagi tvisvar í mánuði 

 Auka samstarf við foreldra með foreldrafacebook, mentor og öðrum leiðum 

   

 Markviss, 

samræmd 

upplýsingamiðlun 

og fræðsla til 

foreldra og 

barna/nemenda/ 

ungmenna. 

 Foreldrafræðsla- 1 á önn. Kynning á  okkar starfi á foreldrafræðslu á 

haustönn  

 Samstarf við foreldraráð skólanna í byrjun haust í sambandi við 

foreldrafræðslu okkar  

 8. bekkjar foreldra kynning á haustönn 
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STEFNUÞÁTTUR 
 

MARKMIÐ LEIÐIR 

 

 
Flæði  

á milli 

skólastiga, 

námsgreina  

og skóla-  

og frístunda-

starfs 

 Starfsstaðir þrói 

aðferðir til að 

auka samstarf, 

sveigjanleika, 

flæði og samfellu í 

skóla- og 

frístundastarfi. 

 Auka samstarf við nemendaráð skólanna til þess að efla unglingalýðræði. 

Endurskoða ráð og nefndir, samrýma ráð félagsmiðstöðva og skólanna 

 

  

 

 

Umbætur, 

mat og 

nýbreytni 

   

   
 

Ytra og innra mat 

á starfsemi sem 

nýtt er til umbóta. 

 Eitt frístundaheimili og ein félagsmiðstöð fari í mat* 

 Verður tekið til innleiðingar á tveimur frístundaheimilum haustið 2015* 

 Verður tekið til innleiðingar í tveimur félagsmiðstöðvum* 

 
    

 

Umbætur, 

mat og 

nýbreytni 

(frh.) 

 Stöðugt sé fylgst 

með stefnum og 

straumum um 

uppeldis- mennta- 

og tómstundamál 

og áhersla lögð á 

þróun og 

nýbreytni. 

 Starfsdagar samfés, menningarferðir erlendis, ráðstefnur o.fl. 

   
 

Tilrauna-, 

þróunar- og 

umbótastarf byggi 

á rannsóknum og 

árangurinn 

metinn. 

 Miðberg standi að könnun um hagi barna og unglinga í tengslum við innra og 

ytra mat* 

 Gerð verði viðhorfskönnun hjá börnum í frístundaheimilum* 

 Könnun fyrir nemendur (t.d. í lífleikni) þar sem við getum kortlagt hverjir 

eru að mæta og hvers vegna sumir mæta ekki  

 Hafa kannanir eftir stóra viðburði eða ákveðinn tíma  á google docs þar sem 

unglingar svara nafnlaust og koma með ábendingar 
   

   

 Ábyrg 

skjalastjórnun og 

stjórnsýsla, virkt 

gæðakerfi og innra 

mat. 

 Miðberg taki þátt  og innleiði innra mat 

 Vista allt á innri vef-miðlæg 
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Mannauður 
Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

STEFNUÞÁTTUR 
 

MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 
Fagleg  

forysta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsækin stjórnun  

þar sem stefna,  

hlutverk og markmið  

eru skýr. 

 Allir hafi skýra og skriflega starfslýsingu  

 Endurskoða verkferla 

 Allar starfseiningar Miðbergs hafi virka aðgerðaráætlun út frá starfsáætlun 

Miðbergs 

   

 Stjórnendur og 

starfsmenn leitast 

stöðugt við að efla 

starf og bæta 

árangur. 

 Námskeið, ráðstefnur, og menningaferðir þar sem nýtt og annað starf er 

skoðað  

   

 

Stjórnun  

einkennist af jákvæðu 

viðhorfi og virku 

upplýsingastreymi. 

 Bæta upplýsingastreymi. Setja upp sameiginlegt viðburðadagatal barna- og 

unglingastarfs. Fara yfir viðburðadagatal á hverjum húsfundi. Nefndir fyrir 

sameiginlega viðburði barna-og unglingastarfs, t.d sumardaginn fyrsta, 

halloween og fleira. 

 Facebook síður verði vel nýttar til þess að auka upplýsingaflæði 

 Sérstök Facebook upplýsingasíða fyrir starfsfólk frístundaheimila 

 Markvissari fundir og fundargerðir á starfsstöðum 

   

 

Heilsueflandi  
og öruggt 

starfsumhverfi. 

 Fastir reglulegir fundir Öryggisvarð og Öryggisfulltrúa   

 Samið verði við mötuneyti í Gerðubergi um aðgang  starfsmanna Miðbergs 

að mötuneyti  

 Starfsmenn Miðbergs taki þátt í heilsueflandi Breiðholt 

 

 
 

  

 

Hæft og 

áhugasamt 

starfsfólk með 

metnað til 

árangurs 
 

 
 

 

Allir starfsmenn taki 
þátt í símenntun við 

hæfi. 

 Markþjálfun 

 Sjálfsstyrkingarnámskeið 

 Kynnisferðir,  námskeið, endurmenntun, ráðstefnur 
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Auðlindir 
Sameiginlegar leiðir 

Barnastarf 

Unglingastarf 

STEFNUÞÁTTUR 
 

MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 
Hagkvæm 

nýting 

fjármagns 

 
 

 

 

Útgjöld allra  

stofnana séu  

innan fjárheimilda  

miðað við þá 

 þjónustu sem veita á. 

 Þriggja mánaða uppgjör allra starfseininga Miðbergs 

   

   

 Bæta fjárhagslegt 

eftirlit og ráðgjöf. 

 Meiri fjármagnsstjórnun til unglinganna. Þau fái meiri tilfinningu fyrir 

fjárveitingu og dagskrágerð í takt við það.* 

   

   

 

Raunkostnaður við 

þjónustuþætti verði 

aðgengilegur. 

 Setja upp spjald með fjármagn félagsmiðstöðvarinnar og alltaf sett inn ef 

þarf að kaupa nýtt húsgagn eða hluti- gefa unglingum meiri tilfinningu 

fyrir verðmæti hluta og húsgagna og dagskráliða. Efla vitund þeirra um 

hvert fjármagnið fer. 

 

 
 

  

 
Skilvirk 

upplýsinga-

tækni 

 

Virk stefna í 

upplýsinga- og 

samskiptatækni. 

 Skoða árlega hvað virkar best hverju sinni. sbr. Snapchat betra en 

facebook núna fyrir unglinga  

 Mentor fyrir foreldra. Bæta inn enskum texta fyrir aftan en ath. hverjir 

vilja fá á ensku 

 Fréttabréf mánaðarlega á mentor, 

    

 

Góður 

aðbúnaður 
 

 
 

 
Aðstaða, tæki og 

búnaður sem hæfa 

fjölbreyttu starfi. 

 Uppfæra vinnusíma 

 Þarf að yfirfara og bæta skrifstofu aðstöðu unglingastarfs 

 
  

 
Aukin samnýting á 

húsnæði og búnaði. 

 Skrifstofa upp eða stúdíó niður o.s.frv. Þarf að ræða og skoða  

 Þyrfti að innrétta almennilegt stúdíó fyrir allt hverfið. Nýta þá annað 

„stúdíóherb“ sem aukið skrifstofurými fyrir unglingastarf. 
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Jafnréttisáætlun frístundamiðstöðvarinnar  
 

Jafnréttisáætlun frístundamiðstöðvarinnar Miðbergs er í vinnslu og verður hún tílbúin í lok árs 

2015. Unnið verður eftir umbótaþáttunum lýðræði, jafnrétti , mannréttindi og fjölmenning. 

Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar verður einnig höfð til hliðsjónar. 

1. Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi. 

 Að börn og ungmenni hafi sterka sjálfsmynd og meðvituð um almenn mannréttindi, 
jafnrétti kynja og staðalmyndir.  

 Að borin sé virðing fyrir réttindum og hæfileikum allra barna og ungmenna.  

 Að börn og ungmenni séu virkir þátttakendur í ákvörðunum um eigið nám og starf.  

 Að lýðræðislegt gildismat mótist í öllu námi og starfi og að börn og ungmenni læri  
lýðræði í gegnum lýðræðisleg vinnubrögð.  

2. Fjölmenning. 

 Að með fjölbreyttum kennslu- og starfsháttum sé komið til móts við þarfir allra 
barna og ungmenna.  

 Að lögð sé áhersla á gagnvirk samskipti og tækifæri barna af erlendum uppruna til 
að standa jafnfætis öðrum, með virðingu að leiðarljósi.  

 Að öll börn nái árangri í íslensku og að börn með annað móðurmál öðlist færni til að 
viðhalda og efla móðurmál sitt um leið og þau ná árangri í íslensku.  

 Að starfsfólk eigi frumkvæði að samstarfi við foreldra og leiti leiða til að koma í veg 
fyrir að ólík sýn, menning og reynsla verði hindrun í samstarfi.  

 


