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Svör starfsfólks í frístundastarfi um hvaða leiðir það telur henta best til 

að stuðla aukinni félagssfærni barna og unglinga 
 

Starfið 
 Bjóðum fjölbreytt og öflugt starf. 

 Aukum lýðræði, þátttöku og tjáningu.  

o Lýðræðisvinna og ráð og nefndir – gefum öllum tækifæri til að segja sínar skoðanir, 

viðburðastjórnun, starfsmenni finni styrkleika og veikleika unglinganna. 

o Barnaráð, börnin fá að velja bæði hvað er í boði og hvað þau velja. Kynnast 

kosningarstarfi. 

o Börn fái að bera ábyrgð.  

o Fá tvo til þrjá til að bera ábyrgð á ákveðnum verkefnum, t.d. samverustund. 

o Höfum opinn vettvang fyrir börn að tjá sínar skoðanir og hugmyndir. 

 Markvisst hópastarf – hópar séu reglulega brotnir upp svo allir læri að vinna með öllum. 

o Aukin áhersla á vinnu í smærri hópum. 

o Samvinnuleikir/- verkefni. 

o Félagsfærnisögur. 

o Hópefli, samskiptaleikir. 

o Skipulegt hópastarf. 

o Klúbbar sem einbeita sér að hópeflingu og hópvinnu, t.d. hópur að vinna eitt listaverk 

saman, hópeflingaleikir og leikir sem vinna með tilfinningar og samskipti. 

o Virkjum börn í hópleikjum. 

o Hvetja til hópablöndunar óháð áhugasviðum og kyni. 

o Vinahópar. 

o Leiðbeiningar um góð samskipti og ábyrgðarkennd. 

 Eflum og bætum hópastarf 6–16 ára.  

 Aukum gæði og fagstarf í 10–12 ára starfi.  

 Með því að fræða um einhverfu og aðrar ósýnilegar samskiptahömlur – bæði börn og 

fullorðna.  

 Aukin listgreinakennsla, einkum leiklist. Þar er hægt að taka fyrir ólík málefni samfélagsins. 

o Grunnþættir leiklistar geta hjálpað gríðarlega með félagsfærni. Vinna með leiklistina, t.d. 

koma fram og þ.a.l. byggja upp meira sjálfsöryggi. Halda leiklistarklúbba og smiðjur, 

virkja starfsmenn í því sem þeir eru góðir í. 

o Kennsla í leiklist handritagerð, bakvinnu og spuna. Samstarf við sérfræðinga og áhuga 

leikfélögum.  

o Leikhúsferðir. 

o Leiklistanámskeið til að æfa samskipti (bæði á sviði og baksviðs). 

 Virkjum börn í félagslegum vanda. 

 Fjölbreytt val. 

 Allir fái hlutverk.  

 Vinna með reynslunám. 

 Óformlegt nám. Förum meira út í samfélagið. Vettvangsferðir, heimsóknir vinnustaði, 

leikskóla, elliheimili, óformlegt nám, á tónleika og söfn.  

 Allir nemendur fái að upplifa æfingabúðir, námsbúðir. 



Menntastefna Reykavíkurborgar 
Vinnuskjal: Hvernig stuðlum við að félagsfærni í frístundastarfi? 
IS – janúar 2018 
 

 Virk lífsleiknikennsla, taka fyrir hluti sem ýtir undir jákvæð og betri samskipti.  

 Virkjum öll börn til samskipta. 

 Allir með sömu réttindi. 

 Fjölbreyttara form kennsluhátta sem reyna á félagsfærni. 

 Nemendur þjálfaðir í að setja sig í spor annarra. 

 Ræktunarverkefni; skólagarður, gróðurhús úr endurunnu efni, gluggakista, ætilegar plöntur 

sem gefa af sér verðlaun fyrir vinnuna. 

 Beitum hrósi með uppbyggilegum hætti. Munum að hrósa öllum. 

 Verðlauna sérstaklega góð verk eða hegðun. 

 Vinnum með fjölmenningu og framandi tónlist – þemavinna. 

 Verum vakandi fyrir samskiptum barnanna og grípum inn í þegar þess þarf.  

 Uppbyggjandi, fjölbreytt og andlega örvandi leikföng/spil 

 Markmiðssetning, bæði börn og starfsmenn. 

 Setjum upp hugmyndakassa. 

 Safna upplýsingum og tölfræði um hegðun og hvetja til góðrar hegðunar með því að vekja 

athygli á því sem er vel gert. 

 Hjálpa við dagleg verkefni og fá umbun fyrir vel unnin verk.  

 Notum hlutverkaleiki. 

 Vinnum með foreldrum og börnum gegn einelti. 

 Fordæma alls kyns rasisma og sexisma og útskýra af hverju það er rangt. Taka umræðuna 

þegar hún sprettur upp – meiri samstarf í þessum málum milli skóla og félagsmiðstöðva. 

Standa með þolendum og fræða gerendur. 

 Krefjandi verkefni; listsköpun, skólafréttir, skólaútvarp. 

 Hafa frumkvæði og fjármagn til skipulagningar á æfingabúðum og námsbúðum. 

 Hjálpa börnum að leysa vandamál, ekki leysa þau fyrir þau, leyfa börnum að taka ákvarðanir 

og fylgja þeim eftir. 

 Fyrirmyndir og dæmisögur við hæfi. Gefa krökkunum ábyrgð. Grunnkennsla í sjálfsvörn  

 Gera samning við félagsmiðstöðvar og nýta starfsfólkið þar við framkvæmd á lífsleiknitímum 

t.d. sjá um bekkjarhópefli.  

 Nota vináttufærni til að kortaleggja samskipti og hópamyndun. 

 Kenna krökkum að setja sig í spor annarra. Bregðast við aðstæðum sem koma upp í vinnunni 

og útskýra hvernig það getur hjálpað að setja sig í spor annarra. Halda fyrirlestur um 

samkennd. Halda uppá fjölbreytileikann – það er gott hvað við erum öll mismunandi. 

 Notum ratleiki þar sem hópar leysa verkefni.  

 Tengslakannanir, viðburðir, samstarf unglinga og starfsmanna að markvissum verkefnum 

 Aðgengi og aðbúnaður henti, starfsmenn taki vel á móti öllum 

 Kaupa spil sem ögra gildum og viðmiðum eða fá mann til að hugsa utan rammans. 

 Þjálfun og fræðsla, réttindaskólinn sem fyrirmynd. 

 Umhverfisverkefni, týna rusl og flokka. Umræða um samfélagslega ábyrgð 

 Starfsmenn og börn hrósa einhverjum á hverjum degi 

 Vinna með samskipti, sjálfsáliit/virðingu, kenna að það sé í lagi að segja nei. Átta sig á því 

hvað þú vilt. 

 Klúbbastarf, rými fyrir nýjungar, dag- og kvöldopnanir, fjölbreytt fræðsla, starfsmenn tileinki 

sér mismunandi færni – bókaklúbbar. Setja upp klúbba eftir áhugamálum. 

 Einstaklingsmiðaðar félagsfærnisögur.  
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 Hrósleikir, almenn fræðsla í gegnum leik og starf. 

 Betra samstarf / samráð skóla og frístundar, betra upplýsingaflæði. 

Viðhorf og áherslur í starfi 
 Öllum sýnd virðing. 

 Þjálfum samkennd. 

 Allir bera ábyrgð og hafa sömu réttindi. 

 Leyfum börnunum að leysa úr vandamálum sjálf með leiðsögn frekar en að grípa inn í og 

leysa allt fyrir þau. 

 Valdefling, ýta undir styrkleika hvers og eins. 

 Elskum alla eins og þeir eru! 

 Vinnum með fordóma. 

 Áhersla á samskipti á milli barna og starfsmanna. 

 Vináttufærni. 

 Samvinna barna, unglinga og starfsmanna, eflir samkennd. 

 Að starfsmenn taki þátt í lífi einstaklingana og deili reynslu sinni til að efla unglinginn 

sérstaklega ef áhugamálin eru sameiginleg. 

 Styrkja jákvæða hegðun og koma fram við aðra eins og þú vilt að sé komið fram við þig. 

Foreldrar 
 Eflum og styrkjum foreldrasamstarf. Fáum foreldra með í lið – aukum hlutverk þeirra – 

foreldranefndir. 

 Efla foreldra í að bjóða blönduðum hópi heim, 2–4 saman til að leika. Blanda saman börnum 

sem standa vel og illa félagslega. 

 Stjórnendur frístundastarfs tengi sig við foreldrafundi í skólum. 

Starfsfólkið 
 Virkjum starfsmenn – starfsfólk sé fyrirmyndir í verki.  

 Minna starfsfolk á að hafa skýr markmið.  

 Vera fyrirmyndir í hrósi, að gefa af sér og hjálpa þeim sem minna mega sín. Sem starfsmenn 

erum við fyrirmyndir. Verum meðvituð um hvaða áhrif við höfum á krakkana 

 Eflandi vinnuumhverfi. 

 Eflum samskiptahæfni starfsmanna. 

 Sýnilegri stjórnendur. 

 Gera kröfur á starfsfólk, skilgreina okkur betur sem fagstétt, bæta starfsumhverfi, 

vitundarvakning á störf okkar. 

 Sérþjálfaðir / menntaðir starfsmenn sem eru eyrnamerktir sértækum verkefnum, s.s. kvíða, 

félagslegri einangrun o.s.frv. 

 Starfsdagur til að vinna úr vináttufærni svo allt starfsfólk séu á sömu blaðsíðu og ekkert barn 

verði undan. Fá utanaðkomandi aðila til að hjálpa. Búa til klúbba tengd áhugamálum 

vinafárra barna. 

 Verum samtaka um viðmið varðandi framkomu. 

Endurmenntun – starfsþróun 
 Starfsþróun, ígrundun, hópefli – góður starfsmannaandi, traust, stjórnendur sýni fordæmi, 

uppbyggileg gagnrýni, rýna til gagns. 

 Aukin fræðsla fyrir starfsfólk. 
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 Mikilvægi félagsfærni, fræðsla um ADHD, einhverfu o.fl.   

 Sjá til þess að starfsmenn fái þjálfun í að kenna í smáum hópum. 

 Aukin fræðsla um samskipti, líkamstjáningu og tilfinningastjórnun og hafa staðina vel 

mannaða svo starfsfólk geti sinnt börnunum betur. 

 

 


