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Húsnæðissamningur við grunnskóla er til 

staðar.

Samningur er í gildi þar sem húsnæði er 

leigt af þriðja aðila og samningurinn nær 

yfir alla þætti varðandi aðbúnað og 

rýmisþarfir.

Húsnæði félagsmiðstöðvar er vel merkt 

með nafni hennar.

Setustofa*:

30-40 m2

Staður þar sem unglingarnir geta komið 

og spjallað saman og spjallað við 

starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar, staður 

til afslöppunar.

Sófasett og sófaborð

Sjónvarp og DVD tæki/tölva

Tómstundarherbergi/spilaherbergi*:

10-20 m2

Staður sem hefur ákveðið félagslegt gildi - 

leikur og samskipti. Afþreying og 

skemmtun fyrir unglingana. Möguleiki á 

námskeiðum og keppnum. 

Billjardborð, fótboltaspil, borðtennisborð.

Margmiðlunartölva (ef stutt er í 

frístundamiðstöð nægir að hafa hana 

þar). Leikjatölva.

Starfsmannaaðstaða og skrifstofa fyrir 

starfsmenn*:

25-30 m2

Æskilegt að skrifstofan sé tengd öðru rými 

sem félagsmiðstöðin hefur til afnota. 

Rými sem eru merkt með stjörnu *: Afmarkað sérrými félagsmiðstöðva sem getur þó verið hugsað til afnota 

af skóla og/eða frístundaheimli í samráði við forstöðumann félagsmiðstöðvar.                                                                           

Rými sem eru merkt með tveimur stjörnum **: Rými sem mikilvægt er að félagsmiðstöð hafi aðgang að en 

geta verið samnýtt með skóla og/eða frístundaheimili.

Mat á frístundastarfi:  Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur
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Skrifstofan sé þannig útbúin að þar sé 

hægt að ræða viðkvæm mál, bæði við 

starfsfólk, unglinga og foreldra.

Skrifstofuhúsgögn.

Fatahengi/skápur fyrir starfsfólk 

félagsmiðstöðvarinnar til að geyma föt og 

aðra persónulega muni.

Hreinlætisaðstaða sem er sérstaklega 

ætluð starfsfólki skóla og/eða 

félagsmiðstöðvar

Tölva, prentari, internetaðgangur, læstir 

skápar, peningakassi, læst hirsla fyrir 

peningakassa, ljósritunarvél (eða aðgengi 

að), myndavél. 

Anddyri**: 

Félagsmiðstöðin hefur afnot af 

anddyri/forstofu sem er a.m.k. 10-15 m2.

Aðstaða fyrir útiskó og yfirhafnir barna og 

unglinga.  

Hillur eða skápar fyrir töskur og fylgihluti í 

sértæku félagsmiðstöðvastarfi.

Upplýsingar um starfsemi, dagskrá og 

starfsmenn sýnilegar. 

Eldhús**: 

10-20 m2  

Aðstaða þar sem hópar geta eldað saman 

eða verið með matreiðslunámskeið.

Læstir skápar.

Eldavél og annar eldhúsbúnaður.

Fjölnota salur**: 

Að lágmarki 100 m2. 

Hægt að dansa, fara í leiki, vera með 

sýningar, fræðslu o.s.frv.

Borð og stólar.
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Svið eða færanlegir pallar.

Hátalarar - toppar, 2-4 stk., fer eftir stærð 

salar. hátalarar - botnar, 2 stk. Spottljós á 

svið. Diskóljós. Dýnur.

10 m2 bakherbergi

Íþróttasalur**: 

Félagsmiðstöðin hefur afnot að íþróttasal 

sem er ekki langt frá félagsmiðstöð.

Mörk, körfur, kaðlar og fleira hefðbundið. 

Kllifurveggur æskilegur sem og spegill.

Boltar, dýnur, trampólín.

Smiðjuherbergi**: 

20-40 m2 aðstaða fyrir sköpun og listir.

Borð og stólar sem gott er að vinna við.

Geymslurými.

Saumavélar / smíðabekkur / keramikofn

Tölvuver**: 

10-20 m2 rými þar sem unglingarnir 

komast í nettengdar tölvur
Fundarherbergi / 

nemendaráðsherbergi**:

12-15 m2

Salerni/snyrtiaðstaða**:

Aðgangur að salernum skv. Reglugerð um 

hollustuhætti nr. 941/2002 (25 börn 2 

salerni, 50 börn 3 salerni, 100 börn 4 

salerni, 200 börn 6 salerni)

Hreinlætisaðstaða fyrir fatlaða

Geymslur**:

Geymslur fyrir borð, stóla, leiktæki, svið, 

borðtennisborð og önnur leiktæki.

Grindur á hjólum fyrir borð og stóla.

Mat á frístundastarfi:  Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur



Gátlisti um skipulag húsnæðis og efnivið félagsmiðstöðva

Janúar 2020            

Fylgiskjal

Almennt um húsnæði félagsmiðstöðvar

Húsnæði félagsmiðstöðvarinnar er 

heimilislegt.

Gefur kost á samskiptum og samstarfi 

þeirra sem að starfinu koma (starfsfólk, 

unglingar og foreldrar).

Ber þess merki að hugað hefur verið að 

hljóðvist.

Gott aðgengi fyrir hreyfihamlaða.

Samnýtt rými eru staðsett nálægt 

sérrými.

Útisvæði**:

Aðgangur að leiksvæði skóla eða öðru 

góðu útivistarsvæði
x

Heildarrými félagsmiðstöðvar:

Aðgangur að rými eftir skólatíma er u.þ.b. 

4 m2 á barn hverju sinni (12 m2 þegar um 

fötluð börn er að ræða. Rými sem ekki er 

stúkað niður (sbr. íþróttasalur) telst þó 

aldrei meira en 96 m2.

Aðgangur að rými sem hægt er að nýta 

þegar börn þurfa að komast í meiri ró.

Aðgengi að sérgreinastofum, s.s. 

íþróttasal, bókasafni, tölvuveri, 

matreiðslu-, tónlistar- og textílstofum.

Aðgengi  að rými sem hægt er að nýta í 

starfi með börnum sem þola illa að vera í 

stórum hópum.

Efniviður:

Er fjölbreyttur.

Ýtir undir ímyndunarafl, sköpun og 

tjáningu.

Er aðgengilegur.

Kemur til móts við áhuga allra 

barna/unglinga (s.s. beggja kynja og 

margbreytileika mannlífsins).
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Ýtir undir að börn/unglingar geti 

rannsakað og fundið lausnir.

Tæki og tól:

Þráðlaust net, tölvur, skjár, hátalarar og 

myndavél.

,,Tómstundatæki" sem ýta undir 

samskipti og virka þátttöku, s.s. 

borðtennisborð, billjardborð, fótboltaspil, 

saumavél, bandýkylfur og boltar, 

hljóðfæri.
Til viðbótar eftir þörfum í sértæku 

félagsmiðstöðvastarfi: Tímavaki, 

boltasæng, boltastóll, lazy-boy stóll, 

hengirúm, skápúði, salernisstóll, lyftari og 

segl, skiptibekkur, þríhjól/hjól.

Mat á frístundastarfi:  Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur




