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Svör starfsfólks í  frístundastarfi um hvaða leiðir henti best til að stuðla 

að auknu heilbrigði barna og unglinga 

 

Almenn atriði  
 Kynheilbrigði. 

 Heilsusamlegt líferni - næring og hreyfing. 

 Notalegt andrúmsloft þar sem ríkir traust. 

Hollt mataræði 
 Bjóða upp á hollari mat. 

 Hollt og fjölbreytt mataræði þannig að börnin fái næringu úr mismunandi fæðuflokkum. 

 Vandað og upplýst fæðuúrval. 

 Ekki bjóða upp á unninn mat í skólum. 

 Kenna krökkum að elda holla og góða fjölbreytta rétti í heimilisfræðum.  

 Fjölbreytt, holl en girnileg síðdegishressing. 

 Börn taki virkan þátt í vali á hollri hressingu. 

 Nemendur kunni góðar, hollar uppskriftir. 

 Nota heimilisfræði til að læra um næringu og læra að búa til hollan og góðan mat. T.d. kenna 

að lesa innihaldslýsingar. 

 Kaupa hollt og gott hráefni til að nota í heimilisfræði sem og í mötuneytum skólanna, spara 

annars staðar. 

Vatn 
 Auðvelt aðgengi að vatni. Vatnskönnur til staðar.  

 Börnin hafi aðgang að vatnskrana/könnu öllum stundum. 

Hreyfing 
 Reglulega skipulögð hreyfing – dagleg hreyfing. 

 Skipulögð hreyfing í daglegu starfi, t.d. í gegnum leik. 

 Bjóða upp á fleiri leiki með hreyfingu. 

 Fjölbreytt og markviss útivist og hreyfing. Fara reglulega út og stunda alls konar íþróttir, leiki 

og læra að umgangast náttúruna. 

 Fjölbreytt útivera sem reynir á ýmsa þætti, t.d. fjölbreytta hreyfingu og andlega vellíðan. 

 Bjóða uppá fría og niðurgreiddar íþróttir. 

 Fjölbreytt hreyfing í ólíku umhverfi; íþróttasalur, leikir, gönguferðir. 

 Reyna að tengja skóla og íþróttir meira saman til að ýta krökkum út í íþróttir. 

 Að börn og unglingar hafi þekkingu og tækifæri til þess að stunda fjölbreytta hreyfingu við sitt 

hæfi og áhugasvið. 

 Áhersla á hreyfingu og fjölbreytta útivist. 

 Hafa jafn ódýrt í allar íþróttir og fá styrki í nauðsynlegan íþróttabúnað. (Jöfn niðurgreiðsla í 

allt). 

 Hafa greiðan aðgang að rými sem býður upp á hreyfingu. 

 Skipulögð útivist, t.d. „leikur vikunnar“, fjölbreytt úrval útileikfanga, fjölbreytt útivist – 

hreyfileikir, göngutúrar, verkefni, klæðnaður eftir veðri. 
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Fræðsla 
 Fræðsla um heilbrigðan lífstíl, t..d. um mataræði, hreyfingu og andlega vellíðan. 

 Starfsmenn og utanaðkomandi sérfræðingar fræði börnin um heilbrigðan lífstíl, mataræði, 

hreyfingu og andlega heilsu.  

 Auka kynfræðslu, byrja fyrr. 

 Fjölbreytt fræðsla um heilbrigði. 

 Fræða börn um hvað er hollt og óhollt svo að börnin geti tekið upplýstar ákvarðanir um 

fæðuval. 

 Kynningar á fjölbreyttum tómstundum. 

 Umræður um heilbrigði (samskipti, kynfræðslu o.fl.) sé partur af daglegu starfi. 

 Aukin fræðsla, hvert á að leita, hvaða úrræði eru í boði. Bæði fyrir börn og starfsmenn. 

 Umræður um að ekki eru allir eins.  

Viðhorf og áherslur 
 Heilbrigður lífsstíll. 

 Kenna meira um hættur óheilbrigðs lífstíls. 

 Starfsfólk tekur vel á móti börnum sem leita til þeirra-gefa sér tíma til að hlusta. 

Geðvernd 
 Opna umræðu um tilfinningar, áhersla á stráka og mikilvægi félaga og trúnaðarvina. 

 Geðheilsa á að vera minna tabú og vera jafn mikilvæg eða mikilvægara en líkamleg heilsa. 

 Skapa vettvang þar sem allir geta tjáð tilfinningar sínar og andlega líðan. 

 Andleg og félagsleg vellíðan. 

 Normalisera litróf tilfinninganna. 

 Búa til hópa þar sem börn geti tjáð tilfinningar sínar og líðan. Grípa fyrr inn vegna kvíða og 

vanlíðunar. 

 Opin umræða um geðheilbrigði, aðgengi að sálfræðingi. 

 Samstarf við sálfræðinga/lækna á heilsugæslu til að kenna námskeið í anda HAM. Kaupa 

námsefni, bækur, bæklinga HAM. 

 Fá frægt íþrótta- eða tónlistarfólk með fræðslu um tilfinningar og geðheilbrigði. Minna 

starfsfólk á að vera flottar fyrirmyndir og tala opinskátt um tilfinningar og reynslu. 

Foreldrar 
 Hafa kynningar fyrir foreldra um offitu, neysluefni, hreyfingu og félagsfærni. Skólar mega 

ræða meira við foreldra barns sem er í hættu. 

Ýmsar leiðir 
 Jóga/slökun/hugleiðslutímar reglulega. Fastir tímar í stundatöflu. 

 Innleiða Hugræna AtferlisMeðferð (HAM) inn í lífsleiknittíma. 

 Styrkja sjálfsmynd. 

 Forvarnir – vímuvarnir. 

 Sérhópastarf fyrir krakka, bjóða upp á faglegt úrræði fyrir börn sem líður illa. 

 Starfsmenn læri leiki sem hægt er að nota í frístundastarfi. 

 Börnin hvött til að tala um tilfinningar sínar. 

 Umræður: 

o Koma á umræðu um heilbrigðan lífsstíl í leik og starfi. 
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o Vera athugul og opin fyrir umræðu um heilbrigði. Grípa inn í umræður hjá ungmennum 

og stýra þeim ef þess þarf.  

 Óhefðbundið nám. 

 Endurskipuleggja kennsluáætlun með það að markmiði að minnka streitu og kvíða barna. 

Dreifa álaginu jafnt. 

 Byrja fyrr og nútímavæða.  

 Láta hverfisliðin (Fjölni, Fram o.s.fv.) vera skólalið. Fánar upp á vegg og hvetja til þátttöku og 

mætingar á leiki. Kennarar hvetji krakkana til að mæta. Íþróttakeppnir milli skóla. 

Starfsmenn 
 Fyrirmyndarhlutverkið – erum fyrirmyndir í einu og öllu – eins þegar tekið er á móti nýjum 

starfsmönnum. 

 Starfsmenn leggi sig fram um að kynnast öllum börnum vel og byggja upp traust. 

 Sýna þolinmæði, vera vakandi yfir börnum sem gætu „gleymst“, fer lítið fyrir. Gott samstarf á 

milli starfsmanna. 

 Starfsmenn kynni sér heilbrigðan lífsstíl og tileinki sér hann. Vera samt samkvæmur sjálfum 

sér í spjallinu með börnunum. 

 Starfsfólk sýni frumkvæði, sýni að allir megi geti verið með.  

 Sérstakt stöðugildi til að sinna félagslega óvirkum börnum (kvíðabörnum). 

Skipulag 
 Reglur og verkferlar um hvernig á að taka á vandamálum. 

Aðstaða 
 Húsnæði starfsstaðanna bjóði upp á að börn/unglingar geti verð í ró og næði svo hægt sé að 

takmarka áreiti. 

 Heilbrigt og traust umhverfi, s.s út frá  hreinlæti, öruggt húsnæði o.s.frv. 

 Taka út starfsstaði frístundahlutans með þetta að leiðarljósi og gera úrbætur þar sem úrbóta 

er þörf. 

 Gott húsnæði mætir þörfum starfsins. Passa upp á að ekkert í umhverfinu geti skaðað börnin. 

Tryggja gott viðhald og endurnýjun húsgagna og leikfanga reglulega. 

 Snyrtileg, aðgengileg, ókynjaskipt salernisaðstaða. 

 Aðgengi að húsnæði og útivistarsvæði til hreyfingar.  

 Húsnæði standist gæðakröfur hvað varðar aðbúnað og hreinlæti.  

Ýmislegt 
 Fríar túrvörur (útvega smokka, en aðallaega túrvörur). 

 Reyna a stoppa óheilbrigðan lífstíl í myndun. 

 Hvetja börnin til þess að leyfa öllum að vera með í leik. 

 Passa álag í nemendur, t.d. hvað varðar heimavinnu. 

 Leggja áherslu á jákvæð samskipti þar sem virðing fyrir náunganum er höfð að leiðarljósi. 

 Mælitæki / vegvísar. 

 Fjármagn og fræðslu til að kveikja áhuga, benda krökkum á hugleiðsluöpp." 

Líka þetta:  
 Kenna jákvæðar samskiptaleiðir með fræðslu og klúbbum. Þemadagar. 
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 Vinna að verkefnum sem miða að því að efla þau sem sjálfstæða einstaklinga.  

 Efla fjölbreytta hugsun, prófa nýja hluti. 

 Þarf að hafa starfsfólk sem hefur þekkingu á útinámi og hreyfingu. Kynna betur útivistarsvæði 

Reykjavíkur, hver og Hvar. 

 Útbúa einfalt mælitæki sem skoðar dagskrárviðburði út frá heilbrigði, lýðræði og jafnrétti. 

Einfalda veklagið með td. 3 spurningum (sbr. Becadel f.bíómyndir). 

 Skapa vettvang til að tala um tilfinningar, veita starfsfólki fræðslu og handleiðslu, efla 

tilfinningalæsi starfsfólks. 

 Endurskoða rekstur sjoppa á félagsmiðstöðvum og síðdegishressingar á frístundaheimilum. 

 Tryggja að heilsuefling borgarinnar nái til allra starfsmanna 

 

 

Gerði athugasemd [NN1]: Er hægt að skýra þetta? 


