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Inngangur 
 

Frístundastarf er orðið órjúfanlegur hluti af degi barna og unglinga. Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili 

skapa mikilvægan vettvang milli skóla og daglegs lífs, þar sem áherslan er á félagsfærni og sjálfeflingu barna 

og ungmenna. Frístundastefna Reykjavíkurborgar var samþykkt á haustmisseri 2017. Megináherslur hennar 

eru að boðið sé upp á fjölbreytta og skemmtilega frístundaþjónustu og að virk þátttaka og jöfnuður einkenni 

starfsemina. Einnig er lögð áhersla á forvarnir, lýðheilsu og að fagmennska sé höfð í fyrirrúmi.  

Hlutverk þessa starfshóps var að kortleggja hvernig bæta mætti starfsumhverfi starfsfólks í frístundastarfi 

og tók starfshópurinn til starfa í október 2017. Niðurstöður sýna að margt hefur áunnist en ennþá er nokkuð 

í land. Ein megin niðurstaðan er sú að mikið sóknarfæri væri að efla samstarf milli fagstétta innan SFS og 

stofnana sviðsins. Við stofnun skóla- og frístundsviðs, SFS, var eitt af megin markmiðunum að byggja 

styrkari brú milli leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfs, að búa til samfellu í degi og lífi barna.  

Ég tel mikinn samhljóm með þeim tillögum sem hér eru settar fram og Menntastefnu Reykjavíkur sem unnið 

hefur verið að í víðu samráði. Einkunnarorðin menntastefnunnar: félagsfærni, sjálfsefling, sköpun, 

heilbrigði og læsi, sem samræmast afar vel markmiðum frístundastarfs. 

Annað markmið með stofnun Skóla- og frístundasviðs var að fjölga heilsárs störfum til að efla stöðugleika 

innan starfsmannahópsins og gera störf á vettvangi frístunda eftirsóknarverðari fyrir fagmenntaða 

einstaklinga. Þar má segja að ekki hafi enn tekist nægilega vel til. Starfshópurinn var sammála um að 

tækifærin eru mörg til þess að fjölga störfum, bæði innan SFS en líka þvert á svið borgarinnar. Rétt er að 

minna á að sífellt fleiri mennta sig í tómstunda- og félagsmálafræði sem hefur verið í boði í meira en áratug 

við Háskóla Íslands. Það er góð aðsókn í námið og þess ber að geta að af öðrum uppeldisfögum er hæsta 

hlutfall karlkyns nemenda sem sækja um í þetta nám. Fagstéttin fer því stækkandi, fagvitund og metnaður 

fyrir starfinu er mikill.  

Engu að síður hefur reynst æ erfiðara að manna stöður, þá sérstaklega á frístundaheimilum. Benda má á 

að mikið af starfsfólki sem vinnur á frístundaheimilum yfir veturinn eru oftar en ekki ungt fólk, ungir 

námsmenn sem eru frábærir starfskraftar. Á vorin hverfa þau til annarra starfa þar sem ekki er hægt að 

bjóða þeim starf yfir sumarið. Þegar kemur að því að ráða inn á haustin eru þetta starfsfólk oftar en ekki 

búið að ráða sig annað. Sumarið er jafnframt áhættutími í lífi margra unglinga, Vinnuskólinn sem umhverfis- 

og skipulagssvið starfrækir hefur þörf fyrir starfsfólk sem er vant því að vinna með unglinga á sumrin. Fyrir 

vinnandi foreldra er oft mikið púsluspil að koma yngri börnum sínum í virkni og öruggt umhverfi á sumrin. 

Því leggur starfshópurinn til að skoðað verði hvort hægt sé að bjóða upp á heilsársfrítímaþjónustu. 

Önnur megin niðurstaða starfshópsins er að víða sé nauðsynlegt að bæta húsnæði, aðstöðu og búnað 

frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Einnig kom skýrt fram í rýniviðtölum að þar sem frístundaheimilin 

og/eða félagsmiðstöðvar eru oftast starfræktar inni í skólum upplifi starfsfólk sig gjarnan sem gesti sem fá 

afnot af skólarými en ekki sem hluti af heildinni. Það eru sömu börnin og unglingarnir sem ganga í skólann 

og sækja frístundastarfið. Því leggur starfshópurinn til að unnið verði markvisst með góða samvinnu um 

nýtingu húsnæðis.  

Frístundamiðstöðvar eru í hverjum borgarhluta, alls fimm talsins, og starfrækja félagsmiðstöðvar og  

frístundaheimili við flesta grunnskóla borgarinnar. Mikil starfsánægja mælist almennt; í byrjun maí 2017 

voru frístundamiðstöðvarnar fimm í efstu 8 sætum í könnun á vegum Starfsmannafélagsins um stofnun 

ársins. Þeir þættir sem skora lægst eru álag í starfi og stöðugleiki í starfsmannahópnum.  Rétt er að hafa í 

huga að meiri hluti starfsfólks er ungt fólk í hlutastörfum sem staldrar stutt við. Því ætti eitt helsta markmið 

SFS að vera að fjölga frístundastarfsfólki í fullum stöðugildum á heilsársgrunni til að tryggja fagmennsku og 

stöðugleika í starfsmannahópnum.  
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Annað sem getur staðið frístundastarfinu fyrir þrifum er skortur á lagaramma. Lengi vel störfuðu 

frístundaheimilin eftir borgarráðssamþykkt en þann 11. október 2017 voru samþykktar reglur um þjónustu 

frístundaheimila og félagsmiðstöðva í skóla- og frístundaráði Reykjavíkur. Árið 2016 voru lög um 

frístundaheimili sett inn í grunnskólalög og nýverið gaf Mennta- og menningarmálaráðuneyti út viðmið um 

gæði frístundaheimila. Ekki er til lagarammi um starfsemi félagsmiðstöðva og leggur starfshópurinn áherslu 

á að slíkt verði gert.  

Skýrsla þessi varpar ljósi á þau tækifæri og áskoranir sem starfsfólk frístundamiðstöðva stendur frammi 

fyrir. Í skýrslunni er hver tillaga rökstudd og skilgreindar leiðir til að vinna að henni. Til glöggvunar lesendum 

þá eru meginverkþættir settir inn í textaramma víða í skýrslunni og útskýrðir nánar eftir þörfum. Þar sem 

starfshópurinn þurfti að halda sig innan ákveðins tíma- og vinnuramma er mikilvægt að hafa í huga að ekki 

gafst svigrúm til að fara ítarlega í alla þætti sem þó geta talist mikilvægir í því ferli að bæta starfsumhverfi, 

auka fagmennsku og fjölga starfsfólki í frístundastarfi. Ekki gafst svigrúm til að kostnaðargreina tillögurnar. 

Ljóst er að þó að sumar þeirra krefjast umtalsverðs fjármagns þá felast margar af tillögum sem hér eru 

settar fram í hagræðingu starfshátta og aukinni samvinnu milli fagstétta og sviða.   

Ég þakka samstarfsfólki mínu í starfshópnum innilega fyrir vel unnin störf. Var mér það mikill heiður að fá 

að leiða þennan öfluga hóp, sérstaklega í ljósi þess að vera sjálf tómstunda- og félagsmálafræðingur og hafa 

starfað víða á vettvangi frístundastarfs.  

 

Eva Einarsdóttir, skóla- og frístundaráði Reykjavíkurborgar 
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Tillögur starfshópsins í hnotskurn 
 

1. Fjölgun fagmenntaðra í fullu starfi í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum 
a. Tækifæri sem felast í mannauði frístundastarfsins. 

b. Starfslýsingar fyrir starfsfólk í fullu starfi með heilsársráðningu.   

c. Aukin verkefni krefjast starfsfólks í fullu starfi: 

i. 10-12 ára starf félagsmiðstöðva 

ii. Stuðningur við börn og unglinga í félagsmiðstöðvastarfi 

iii. Sértækt hópastarf 

iv. 16 + starfið 

v. Móttaka 5 ára barna að vori 

vi. Heilsársrekin frístundaheimili 

d. Samsett störf á vettvangi frístundastarfs og skólastarfs.  

 
2. Gera laun og starfskjör þannig að þau standist samanburð við sambærileg störf á 

vinnumarkaði   
a. Greina markhópa sem eru eftirsóknarverðir starfsmenn í frístundastarfið, t.d. tómstunda- og 

félagsmálafræðingar og einstaklingar með fjölbreytta háskólamenntun sem nýtist í starfinu. 

Aðlaga laun og launaflokka með tilliti til þessa hóps. 

b. Breyta hæfniskröfum og auka ábyrgðarsvið frístundaleiðbeinenda frístundaheimila í samræmi 

við frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum.  

c. Tryggja aðstoðarforstöðumönnum félagsmiðstöðva heilsársstörf. 

d. Greitt verði fyrir kaffitíma þannig að starfshlutfall hækki um 4,17% á hvern starfsmann sem 

starfar á frístundaheimilum. 

e. Forgangur fyrir börn starfsmanna leikskóla, frístundaheimila og sértækra félagsmiðstöðva í 

vistun í leikskólum, frístundaheimili og sértækum félagsmiðstöðvum.  

f. Önnur hlunnindi starfsmanna frístundastarfsins sem tengjast sundlaugum, strætó og annarri 

þjónustu borgarinnar verði skilgreind og kynnt sem hluti af starfskjörum. 

g. Stytting vinnuvikunnar er mikilvægur þáttur í því að efla starfskjör. Finna þarf leiðir til að sú 

leið verði raunhæf í frístundastarfi, t.d. með launauppbót þar sem ekki gefst kostur á styttri 

vinnuviku. 

 
3. Bæta húsnæði og aðbúnað 

a. Mótuð verði áætlun til þriggja ára þar sem kortlagðar verða þær nýframkvæmdir og 

endurbætur sem gera þarf á húsnæði og aðbúnaði frístundamiðstöðva, félagsmiðstöðva og 

frístundaheimila. 

b. Tillögum verði forgangsraðað og fjármagn tryggt til að ráðast í að hefja nýframkvæmdir og 

endurbætur frá og með hausti 2018. 

c. Tryggja þarf gagnkvæma virðingu og samstarf þar sem frístundaheimili og félagsmiðstöðvar 

starfa innan grunnskóla þannig að starfsmenn frístundastarfsins upplifi sig sem hluta af 

heildinni í því húsnæði sem þeir starfa í. 

 
4. Markvissara samstarf frístundaheimila og félagsmiðstöðva við grunnskóla og leikskóla 

a. Vinna þarf markvisst með viðhorf og traust á milli aðila sem starfa í skóla- og frístundastarfi. 

b. Skilgreina hverskonar samstarf á að vera á milli grunnskóla og frístundastarfs. 

c.  Unnið verði að því að samræma verklag og ferla er tengist samstarfi skóla við frístundaheimili 

og félagsmiðstöðvar. 
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d. Tryggja þarf ákveðna formfestu í samstarfinu þar sem hver og einn þekkir sitt hlutverk og 

ábyrgð. Verkferlar séu skýrir og virkt upplýsingastreymi milli aðila. 

e. Starfshópar og/eða nefndir sem SFS setur á laggirnar séu að jafnaði skipaðar fulltrúum 

frístunda-, leik- og grunnskólahluta fagskrifstofu. 

f. Fagskrifstofa SFS komi á virku eftirliti með samstarfinu m.a. með því að skoða hvort setja ætti 

inn matsþætti tengda samstarfi og samþættingu inn í viðmið um gæði skóla- og 

frístundastarfs. 

 
5. Auka svigrúm til fagstarfs með börnum og unglingum 

a. Skilgreindur undirbúningstími starfsfólks. 

b. Færri börn á hvern starfsmann í frístundaheimilum. 
c. Aukinn stuðningur fyrir börn og unglinga með sértækar þarfir í félagsmiðstöðvastarfi. 

d. Fjölgun stöðugilda fyrir 10-12 ára starf félagsmiðstöðva.  

e. Skilgreind stöðugildi innan frístundaheimila til að sinna síðdegishressingu og móttöku barna. 

f. Fjölga starfsdögum frístundaheimila. 

g. Móttaka nýliða, aukin þjálfun og stuðningur 

i. Tryggja þarf góða móttöku nýliða þannig að þeir upplifi sig strax sem mikilvægan hluta 

af starfseminni. 

ii. Bæta þarf við nýliðanámskeiði á vorönn fyrir starfsmenn frístundaheimila vegna þess 

hve seint gengur að manna stöður á haustin. Nýliðanámskeið  sem taka á 

grunnfræðslu verða því tvö á ári, í október og febrúar. 

iii. Handleiðsla og ráðgjöf fyrir nýja starfsmenn. 

iv. Tryggja þarf þeim aðilum tíma til undirbúnings sem koma að fræðslu og þjálfun 

starfsmanna. 

h. Starfsþróun, fræðsla og þjálfun 

i. Starfsþróun og símenntun í samstarfi við menntastofnanir. 

ii. Starfsmönnum veitt svigrúm til starfsþróunar á vinnutíma. 

iii. Fjölga þeim sem stunda nám á þessum vettvangi til að tryggja sterkara fagumhverfi. 

iv. Launað námsleyfi fyrir fagmenntaða starfsmenn. 

v. Námskeið sem snúa að persónulegri eflingu og færni.  

 

6. Efla fagnám, rannsóknir og þróunarverkefni 
a. Reykjavíkurborg fari í kynningarátak og kynni nám í tómstunda- og félagsmálafræðum fyrir 

frístundastarfsfólki, í samvinnu við námsbrautir í tómstunda- og félagsmálafræðum HÍ og 

Borgarholtsskóla. 

b. Veita þeim starfsmönnum sem stunda nám á sviði tómstunda- og félagsmálafræða aukið 

svigrúm í tengslum við próf, verkefnaskil og námslotur. 

c. Þeir sem eru í meistaranámi fái hvatningu til að vinna að lokaverkefni sínu samhliða starfi, til 

að mynda í formi styrkja eða minni viðveru á starfsstöð.  

d. SFS setji fram lista af hugmyndum um hagnýt meistaraverkefni sem verði kynntur og 

endurnýjaður reglulega.  

e. Nemendum  í tómstunda- og félagsmálafræði verði gert kleift að taka hluta vettvangsnáms á 

sínum vinnustað.  

f. Stefnt verði að því að koma á launuðu vettvangsnámi í meistaranámi í tómstunda- og 

félagsmálafræðum, sambærilegt við þær tillögur sem nú liggja fyrir varðandi 

kennaramenntun. 

g. Kortleggja þarf betur hvers konar rannsókna er þörf á fagsviðinu og er lagt til að SFS og 

Rannsóknarstofa í tómstunda- og félagsmálafræðum (RannTóm) vinni saman að því verkefni.  
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h. Lagt er til að Reykjavíkurborg geri samning við RannTóm um að rannsaka hvaða áhrif þátttaka 

í frístundastarfi, s.s. félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum, getur haft á þroska og velferð 

barna og ungmenna.  

i. Starfshópurinn leggur til að sett verði viðmið um tiltekinn fjölda þróunarverkefna sem sett 

verði af stað haustið 2018 í samvinnu við sérfræðinga frá Menntavísindasviði HÍ.  

j. Starfshópurinn leggur til að SFS skapi aukið svigrúm fyrir starfsfólk í frístundastarfi til að leiða 

og sinna þróunarverkefnum á vinnutíma.  

 
7. Lagarammi verði settur um starfsemi félagsmiðstöðva 

a. Reykjavíkurborg beiti sér fyrir því að settur verði lagarammi um starfsemi félagsmiðstöðva.  

b. Í framhaldi af löggjöf um félagsmiðstöðvastarf  verði ríkisvaldið hvatt til að gefa út viðmið um 

gæði í félagsmiðstöðvastarfi fyrir 10-16 ára börn og unglinga. 

 
8. Kynning og ímyndarvinna 

a. Settur verði á laggirnar kynningarhópur sem skilgreinir leiðir og efni til kynningar á því 

fjölbreytta og krefjandi starfi sem fer fram á vettvangi frístundastarfsins. 

b. Skilgreint hvernig vekja eigi athygli á mikilvægu hlutverki félagsmiðstöðva og frístundaheimila 

í forvarnarstarfi, uppeldi og menntun barna í samfélaginu. 

c. Skipulögð kynning SFS fyrir skólastjórnendur og starfsfólk grunn- og leikskóla um þá 

sérfræðiþekkingu og hæfni sem liggur í mannauði frístundamiðstöðvanna.  

d. Skilgreina og kynna þá persónulegu hæfni og dýrmætu starfsreynslu sem hægt er að öðlast 

með því að starfa í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum, t.d. félagsfærni, samskipti, 

stjórnun og lausnamiðuð hugsun. 

e. Samstarf við menntastofnanir varðandi vísindaferðir, starfskynningar og þemadaga. 

f. Farið verði af stað í samstarf við grunnskóla borgarinnar, Borgarholtsskóla og Vinnuskólann 

um valfög, vettvangsnám og sumarstörf sem fara fram í frístundaheimilum og 

félagsmiðstöðvum. 
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Um starfshópinn 
 

Haustið 2017 ákvað skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar að efna til formlegs samstarfs við starfsfólk í 

frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum, Háskóla Íslands, mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Samband íslenskra sveitarfélaga um leiðir til að fjölga fagfólki á vettvangi frístundamiðstöðva/ 

frístundastarfs og bæta starfsumhverfi þeirra með það að markmiði að gera þessi störf eftirsóknarverðari. 

Helstu viðfangsefni starfshópsins voru eftirfarandi samkvæmt erindisbréf (sjá viðauka 1): 

 Leita leiða til að fjölga fagfólki í frístundastarfi á vegum skóla- og frístundasviðs og bæta 
starfsumhverfi þeirra með það að markmiði að gera störfin eftirsóknarverðari.   

 Áhersla verði lögð á aðgerðir til að fjölga fagmenntuðum starfmönnum, hækka starfshlutfall og 
tryggja betur starfsöryggi starfsmanna. 

 Auka umræðu um mikilvægi og inntak starfsins í samfélaginu og efla frístundamenntun þar með talið 
vettvangsnám.   

 Yfirfara starfsheiti þeirra sem starfa í frístundastarfi SFS auk starfslýsinga og koma með tillögur að 
breytingum eftir því sem við á. 

 Leggja fram tillögur um hvernig hægt er að sporna gegn manneklu. 

 Skoða möguleika á námi (í tómstunda- og félagsmálafræði) samhliða starfi í 
frístundaheimili/félagsmiðstöð. 

 

Eva Einarsdóttir, fulltrúi meirihlutans í skóla- og frístundaráði, var skipaður formaður starfshópsins. 

Hópurinn hóf störf í september 2017 og leitaði fanga víða eins og vísað er til í umfjöllun og tillögum. Auk 

þess voru haldnir fimm rýnifundir með starfsmönnum og stjórnendum frístundaheimila og félagsmiðstöðva 

auk nemenda við tómstunda- og félagsmálafræðibraut HÍ til að fá betri yfirsýn yfir viðhorf og væntingar 

fagmenntaðra til starfa á vettvangi sem og að safna hagnýtum upplýsingum frá starfsfólki frístundaheimila 

og félagsmiðstöðva hjá Reykjavíkurborg. 

Eftirfarandi voru fulltrúar starfshópsins í stafrófsröð: 

Atli Steinn Árnason, fulltrúi framkvæmdastjóra frístundamiðstöðva 
Bjarni Ómar Haraldsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
Edda Ósk Einarsdóttir, fulltrúi Félags fagfólks í frítímaþjónustu, FFF 
Elísabet Þóra Albertsdóttir, fulltrúi deildarstjóra barnastarfs frístundamiðstöðva 
Eva Einarsdóttir, fulltrúi meirihluta skóla- og frístundaráðs 
Gísli Ólafsson, fulltrúi forstöðumanna frístundaheimila 
Hlynur Einarsson, fulltrúi forstöðumanna félagsmiðstöðva 
Kolbrún Þ. Pálsdóttir, fulltrúi Menntavísindasviðs HÍ – námsbraut í tómstunda- og félagsmálafræði 
Marta Guðjónsdóttir, fulltrúi minnihluta skóla- og frístundaráðs 
Sigfríð Sigurðardóttir, fulltrúi mannauðsskrifstofu SFS 
Soffía Pálsdóttir,  fulltrúi fagskrifstofu SFS 
Valgerður Þórunn Bjarnadóttir, fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytis 
Þorsteinn V. Einarsson, fulltrúi deildarstjóra unglingastarfs frístundamiðstöðva 
 

Verkefnisstjóri með starfi hópsins var Guðlaug Gísladóttir, MPM í verkefnastjórnun. Fulltrúar hópsins unnu 

saman að skýrslugerð og gagnaöflun. Alls var fundað 16 sinnum og var niðurstöðum skilað í apríl 2018. 
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Tafla 1: Fjöldi barna í 1.- 4. bekk grunnskóla í frístundaheimilum í Reykjavík, þróun frá 2008-2016 (Skóla-og frístundasvið, 2017b). 

Núverandi staða frístundastarfsemi Reykjavíkurborgar 
 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar rekur fimm frístundamiðstöðvar, eina í hverjum borgarhluta, sem 

starfrækja alls 34 frístundaheimili fyrir um 4.500 börn úr 1.-4. bekk, fjórar sértækar félagsmiðstöðvar fyrir 

um 115 fötluð börn úr 5.-10. bekk og 19 félagsmiðstöðvar með um 115.000 árlegum heimsóknum 10-16 

ára barna (Skóla- og frístundasvið, 2017a). Til viðbótar eru fimm frístundaheimili og ein félagsmiðstöð rekin 

af grunnskólum borgarinnar. Alls voru 389 stöðugildi í frístundastarfi Reykjavíkurborgar á ársgrundvelli á 

árinu 2017.  Í janúar 2018 voru 407 stöðugildi, þar af 160 í 100% starfi og 247 í hlutastarfi. Meðalstöðugildi 

allra starfsmanna er 46% og meðalstöðugildi þeirra sem eru í hlutastarfi er 40% (Skóla- og frístundasvið, 

2018c). Frístundamiðstöðvar bera ábyrgð á starfsmannahaldi, rekstri, fjármálum, húsnæði, tækjakosti og 

innra mati frístundastarfs. Frístundamiðstöðvar sinna auk þess margvíslegu hverfasamstarfi við skóla, 

foreldrafélög, þjónustumiðstöðvar, íþróttafélög, íbúa- og hverfasamtök, lögreglu og heilsugæslu. Þá taka 

frístundamiðstöðvar virkan þátt í starfsemi Samfés, starfrækja ungmennaráð og eru í samvinnu við 

Vinnuskóla Reykjavíkur og Hitt húsið (Skóla- og frístundasvið, 2015). 

Leiðarljós frístundastarfsins 

Börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af 

aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega 

er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða 

félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með 

viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífstíls og virkni í (Skóla- og frístundasvið, 2015). 

Gildi frístundastarfs og lykilfærni 

Samkvæmt Starfsskrá frístundamiðstöðva hefur frístundastarf þrenns konar megingildi: Forvarnargildi, 

með hliðsjón af því sem að ofan segir; menntunargildi með áherslu á óformlegt og tilviljanakennt nám;  og 

afþreyingargildi, sem felst í því að skemmta sér og njóta stundarinnar án sýnilegra markmiða. Í starfinu er 

lögð megináhersla á að vinna með sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni og virkni og þátttöku (Skóla- og 

frístundasvið, 2015). Þrátt fyrir ýmsar áskoranir í daglegu starfi þá eru foreldrar almennt ánægðir með 

starfið. Könnun árið 2017 leiddi í ljós að 87% foreldra töldu sig vera ánægða með starf frístundaheimilis og 

91% foreldra töldu að barninu sínu liði vel á frístundaheimilinu (Reykjavíkurborg, 2017d). 

Félagsmiðstöðvastarfið hefur einnig sannað gildi sitt á þessu sviði, en í könnun á meðal unglinga í 

félagsmiðstöðvum sem gerð var árið 2014 var algengast að þátttakendur segðu að ástæða fyrir komu í 

félagsmiðstöðina væri til að hitta aðra unglinga og vini sína, því næst var að slaka á eða hanga og  svo 

klúbbastarf. Nær enginn munur var eftir kynjum eða aldri og töldu rúm 94% unglinganna mikilvægt að hafa 

félagsmiðstöð í hverfinu sínu. Um 88% töldu að unglingar réðu miklu um það sem gert væri í 

félagsmiðstöðinni og töldu að starfsfólkið hlustaði vel á hugmyndir þeirra. Flestir unglinganna svöruðu því 

til að þeir sæktu reglulega opin hús og böll í félagsmiðstöðinni og um 30% unglinganna sögðust mæta á 

fundi í ráðum og nefndum (Hildur B. Svavarsdóttir, 2014). 

Aukin þjónusta við börn og unglinga 

Frá því að frístundamiðstöðvar tóku við rekstri frístundaheimila hefur orðið gríðarleg aukning á þátttöku 

barna (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). Í töflu eitt hér að neðan má sjá fjölda barna í 1.- 4. bekk grunnskóla sem 

notuðu þjónustu frístundaheimilanna á árunum 2008-2016. Árið 2008 voru 2.218 börn skráð á 

frístundaheimili en voru orðin 4.441 á árinu 2016, sem er 100% aukning. 

Ár 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aukning í % 

Fjöldi barna 2,218 2,750 3,105 3,361 3,483 3,534 3,765 4,366 4,441 100% 
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STYRKLEIKAR

Starfið sjálft, fjölbreytt, gefandi, skemmtilegt
Góður starfsandi

Faglegt starf
Sveigjanleiki í starfi

Hagnýtt fagnám í boði er á framhalds- og háskólastigi
Öflug fræðsla og þjálfun starfsmanna

VEIKLEIKAR
Mannekla, starfsmannavelta

Skortur á fagfólki
Lágt starfshlutfall

Lítið starfsöryggi - skortur á heilsársstörfum 
Húsnæði og aðstaða

Laun leiðbeinenda og forstöðumanna

ÓGNIR

Samnýting á húsnæði grunnskóla
Mikil samkeppni um starfsfólk á vinnumarkaði

Vanþekking á því starfi sem fer fram í 
frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum

TÆKIFÆRI
Aukið samstarf við grunn- og leikskóla

Fjölbreytt hæfni starfsfólks
Fjöldi útskrifaðra tómstunda- og félagsmálafræðinga

Störfin gefa ungu fólki færi á hagnýtri starfsreynslu og 
persónulegum vexti í starfi

Tenging náms við starfsvettvang

SVÓT

Þátttaka hefur aukist í öllum aldurshópum, sérstaklega meðal barna úr 3. og 4. bekk, eins og sést glögglega 

í töflu tvö hér að neðan. 

   
Haust 

      1. 
bekkur 

      2. 
bekkur 

  3. 
bekkur 

    4. 
bekkur 

2008 77% 55% 28% 6% 

2009 83% 74% 45% 9% 

2010 89% 77% 52% 18% 

2011 90% 81% 59% 22% 

2012 91% 82% 60% 24% 

2013 87% 81% 56% 24% 

2014 90% 81% 64% 26% 

2015 99% 90% 70% 30% 

2016 97% 90% 71% 35% 
Tafla 2: Hlutfall barna eftir árgöngum í frístundaheimilum í Reykjavík, þróun frá 2008-2016 (Skóla- og frístundasvið, 2017b). 

Sértækar félagsmiðstöðvar voru settar á stofn árið 2007 til að mæta þörfum fatlaðra barna í 5.-10. bekk. Í 

dag sækja 66 börn og unglingar þjónustu Hofs, Hellis og Hallar. Á frístundaheimilum er börnum með 

sértækar þarfir veittur stuðningur til að efla þau félagslega og innan félagsmiðstöðva er leitast við að gera 

öllum börnum kleift að taka þátt á sínum forsendum. Þess má geta að í heild eiga 230 börn rétt á að sækja 

sértæka félagsmiðstöð, en einhverra hluta vegna nýtir stór hluti sér ekki þá þjónustu (Reykjavíkurborg, 

2017b).  

Þá hefur aðsókn 10-12 ára barna í félagsmiðstöðvastarf aukist verulega og því er nauðsynlegt að mæta 

þörfum og væntingum þessa aldurshóps. Um árabil hefur athygli ráðamanna verið vakin á því rofi sem 

verður á þjónustustigi frístundastarfs og skorti á fjármögnun til að standa fyrir 10-12 ára starfi (Skóla- og 

frístundasvið, 2017b). 

Helstu áskoranir 
Starfshópurinn aflaði fjölbreyttra gagna og upplýsinga um starfsumhverfi í frístundastarfi og studdist við 

skrifleg gögn og rýnifundi með stjórnendum og starfsfólki. Mynd hér fyrir neðan dregur upp SVÓT greiningu 

sem byggist á niðurstöðum rýnifundanna: 
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Hér fyrir neðan er yfirlit yfir helstu áskoranir sem stjórnendur og starfsfólk í frístundastarfi standa frammi 

fyrir.  

Mannekla og starfsmannavelta 
1. Mannekla og mikið álag er viðvarandi í frístundastarfi, ekki síst á frístundaheimilum.  

2. Í janúar 2018 vantaði starfsfólk í 41,5 stöðugildi í frístundaheimili SFS. Í september 2017 vantaði 

starfsfólk í 55,5 stöðugildi. Miðað við að meðal stöðugildi starfsmanna er 46% má ætla að það vanti 

um 120 manns til starfa. Aldrei hefur tekið eins langan tíma að manna frístundaheimilin og veturinn 

2017-2018, undirmönnun á var flestum frístundaheimilum frá byrjun starfseminnar haustið 2017 og 

fram yfir áramót (Skóla- og frístundasvið, 2018c).  

3. Miklar mannabreytingar einkenna starfsemi frístundaheimila og sértækra félagsmiðstöðva, en 

starfsmannavelta er 45% á ársgrundvelli, þ.e. 45% þeirra starfsmanna sem voru við störf haustið 2016 

voru ekki við störf að hausti 2017 (Skóla- og frístundasvið, 2018c). 

4. Lágt starfshlutfall og stuttur starfstími á ársgrundvelli ýtir undir brottfall úr starfi. 

5. Um 33% starfsmanna í frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum eru yngri en 25 ára og rétt um 20% 

starfsmanna eru eldri en 36 ára. Taka þarf tillit til aldurssamsetningar hópsins við skipulag 

starfseminnar og veita markvissan stuðning við starfsfólk (Skóla- og frístundasvið, 2018c). 

6. Einn helsti vandinn við að fjölga fagfólki og halda í starfsfólkið er skortur á fullum stöðugildum á 

heilsársgrundvelli. 

7. Starfsumhverfi og launakjör þarf að bæta til þess að gera störfin eftirsóknarverðari, ýta undir 

starfsánægju og auka vellíðan í starfi. 

Álag einkennir starfsemina 
1. Mannekla einkennir starfsemi frístundaheimila. 

2. Fáliðun eykur álag á starfsfólk og miklar mannabreytingar gera alla starfsemi þyngri í vöfum. 

3. Því lengur sem tekur að manna stöður á haustin, því fleiri nýliðar missa af dýrmætri fræðslu og lengri 

tími fer í að ná tökum á starfinu. 

4. Mikið álag er á stjórnendum og reynslumeiri starfsmönnum sem leiða fagstarfið og leiðbeina starfsfólki 

þegar mannekla er viðvarandi. 

5. Minni tími er til undirbúnings fyrir starfið með börnum og unglingum þegar skortur er á starfsfólki. 

6. Fagstarfið og grunngildi frístundastarfs, þar á meðal forvarnir, menntun og afþreying, með börnum og 

unglingum, líður fyrir manneklu og álag. 

7. Aukin verkefni kalla á fleiri stöðugildi, ekki síst er þörf fyrir sértækan stuðning inn í 

félagsmiðstöðvarstarf og aukin aðsókn 10-12 ára barna í félagsmiðstöðvarnar.  

Húsnæði, aðbúnaður og samstarf 
1. Mjög misjafnt ástand er á húsnæði og aðstöðu eftir starfsstöðvum. 

2. Samnýting á húsnæði með skóla gengur misvel. Í sumum tilfellum upplifa starfsmenn frístundaheimila 

og félagsmiðstöðva að þeir séu „gestir“ í húsnæðinu og frístundastarfið sé til trafala. 

3. Færni og þekking fagfólks í frístundastarfinu eru gjarnan vanmetin innan skólakerfisins. 

4. Starfsmenn frístundaheimila og félagsmiðstöðva gætu í auknum mæli verið í samstarfi við grunnskóla, 

til að mynda um lífsleikni,  lýðheilsu og forvarnir, sértækt hópastarf og stuðning við einstök börn. 

5. Þekkingu starfsmanna grunnskóla á hlutverki frístundastarfs, m.a. forvarnarvinnu og eflingu 

félagslegrar færni, virðist vera ábótavant. 

6. Stuðla þarf að gagnkvæmri virðingu og samvinnu á milli grunnskólans og frístundastarfsins til að auka 

gæði og samfellu í starfi með börnum. 
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Tillögur um aðgerðir 
Eftirfarandi eru tillögur starfshópsins um aðgerðir til að bæta starfsumhverfi fagfólks á vettvangi 

frístundamiðstöðva/frístundastarfs í Reykjavík og gera slík störf eftirsóknarverðari. Tillögurnar eru byggðar 

á margvíslegum gögnum sem hópurinn fór yfir, þar á meðal birtum rannsóknum og könnunum á 

frístundastarfi auk ýmissa gagna frá skóla- og frístundasviði og frístundamiðstöðvum borgarinnar. Haldnir 

voru fimm rýnifundir að frumkvæði starfshópsins til að safna hagnýtum upplýsingum frá starfsfólki 

frístundastarfs hjá Reykjavíkurborg og til að kanna viðhorf og væntingar nemenda í tómstunda- og 

félagsmálafræði til starfa á vettvangi. Víða er vísað til þeirra í skýrslunni og má lesa samantekt þeirra í 

viðauka 6. Tillögurnar byggjast einnig á lögum og reglugerðum um frístundastarf og stefnumótun 

Reykjavíkurborgar um frístundaþjónustu. 

Tillögurnar eru samtals átta og eru eftirfarandi:  

1. Fjölgun fagmenntaðra í fullu starfi í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum 

2. Gera laun og starfskjör þannig að þau standist samanburð við sambærileg störf á vinnumarkaði 

3. Markvissara samstarf frístundaheimila og félagsmiðstöðva við grunnskólana 

4. Aukið svigrúm til fagstarfs með börnum og unglingum 

5. Efla fagnám, rannsóknir og starfsþróun 

6. Bæta starfsumhverfi og aðbúnað 

7. Kynning og ímyndarvinna 

8. Lagarammi settur um starfsemi félagsmiðstöðva 
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1. Fjölgun fagmenntaðra í fullu starfi í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum 
 

Starfshópurinn leggur til að fjölga 100% stöðugildum í frístundastarfi borgarinnar með það að markmiði 

að efla fagstarf og auka stöðugleika í starfsmannahópum frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Að fyrir 

utan forstöðumenn verði að lágmarki tvö stöðugildi frístundaráðgjafa í fullu starfi, annarsvegar á hverju 

frístundaheimili og hinsvegar í hverri félagsmiðstöð. Lykilatriði er að í þessar stöður verði ráðnir 

tómstunda- og félagsmálafræðingar eða einstaklingar með sambærilega uppeldismenntun.   

Fjölgun frístundaráðgjafa í fullu starfi er einn stærsti liðurinn í að tryggja stöðugleika í starfsmannahópnum 

og efla fagstarf á vettvangi. Í rýnihópum kom skýrt fram að erfiðleikar varðandi mönnun og 

starfsmannaveltu í frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum má m.a. rekja beint til þess að starfsfólk sér 

starfið ekki fyrir sér sem framtíðarstarfsvettvang, sér í lagi vegna þess að almennt er um hlutastörf að ræða 

og starfsemin er ekki rekin á heilsársgrundvelli. Á hverju ári missa frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar 

frá sér hæft starfsfólk þar sem því býðst ekki starf yfir sumartímann. Hæfir starfsmenn skila sér svo ekki að 

hausti, þar sem þeir hafa fengið vinnu á öðrum vettvangi. Starfsmannavelta á frístundaheimilum og 

félagsmiðstöðvum borgarinnar hefur verið mikil um langt skeið. Sem dæmi má nefna að töluleg gögn frá 

skóla- og frístundasviði sýna fram á að 45% starfsmanna frístundaheimila og félagsmiðstöðva sem voru við 

störf að hausti 2016 voru ekki við störf að hausti 2017 (Skóla- og frístundasvið, 2018c). 

 
Aðgerðir sem stuðla að fjölgun fagmenntaðra í fullu starfi í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikilvægur liður í því að bæta starfsumhverfi í frístundastarfi er að efla hlutfall fagmenntaðra 

frístundaráðgjafa og leggja þannig grunn að öflugu fagstarfi með börnum og unglingum (Edda Ósk 

Einarsdóttir, 2013). Til þess að fjölga tómstunda- og félagsmálafræðingum í starfi hjá borginni þarf að fjölga 

heilum stöðugildum. Niðurstaða rýnifunda sem haldnir voru að frumkvæði starfshópsins rennir styrkum 

stoðum undir þá staðreynd, en þar kom meðal annars fram að þrátt fyrir áhuga á að vinna í frístundaheimili 

eða félagsmiðstöð lítur fólk ekki á þau störf sem raunverulegan valkost fyrir framtíðarstarfsvettvang þar 

sem fá heil stöðugildi eru í boði. Samkvæmt upplýsingum frá Kolbrúnu Pálsdóttur hjá Háskóla Íslands 

útskrifast um 30-40 manns árlega með B.A. gráðu í tómstunda- og félagsmálafræðum. Ekki hafa verið 

gerðar rannsóknir á starfsvettvangi þessa hóps eftir nám, en hann virðist ekki vera að skila sér nema að litlu 

leyti í frístundastarfið hjá Reykjavíkurborg. Því er mikilvægt að grípa til aðgerða til að stemma stigu við 

þessari þróun, enda áríðandi að geta boðið börnum okkar og unglingum upp á hæft fagfólk sem starfar í 

frístundastarfinu, sinnir virku forvarnarstarfi og byggir upp félagslega færni.  

Ef horft er á stefnukort skóla- og frístundasviðs (sjá mynd hér að neðan), kemur skýrt fram að sá ávinningur 

sem hlýst af fjölgun fullra stöðugilda styður við flesta þætti stefnunnar er varða mannauð og verklag. 

a. Tækifæri sem felast í mannauði frístundastarfsins. 

b. Starfslýsingar fyrir starfsfólk í fullu starfi með heilsársráðningu.   

c. Aukin verkefni krefjast starfsfólks í fullu starfi: 

i. 10-12 ára starf félagsmiðstöðva 

ii. Stuðningur við börn og unglinga í félagsmiðstöðvastarfi 

iii. Sértækt hópastarf 

iv. 16 + starfið 

v. Móttaka 5 ára barna að vori 

vi. Heilsársrekin frístundaheimili 

d. Samsett störf á vettvangi frístunda og skóla.  
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Mynd 1: Stefnukort skóla- og frístundasviðs (Reykjavíkurborg, 2017c, bls. 5). 

Stöðugleiki í starfsmannahópnum og fjölgun fagfólks er grunnurinn að því að skapa faglega forystu, hafa 

yfir að búa hæfu og áhugasömu starfsfólki og skapa lærdómssamfélag sem byggir á þverfaglegu samstarfi. 

Einnig eflir það verklag sviðsins varðandi þjónustu í námi og starfi án aðgreiningar, flæði á milli skóla- og 

frístundastarfs, umbætur og nýbreytni. Allt er hluti af framkvæmd leiðarljóss sviðsins „að öll börn og 

ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og 

byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og 

menntun sem nýtist þeim í lífinu.“ (Reykjavíkurborg, 2017c, bls. 4). 

Stefnukort skóla- og frístundasviðs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tækifæri sem felast í mannauði frístundastarfsins 

Mörg tækifæri liggja í fjölgun tómstunda- og félagsmálafræðinga í frístundastarfi borgarinnar, en fjölgun 

fagmenntaðra starfsmanna í fullu starfi hjá frístundamiðstöðvum mun jafnframt opna á öflugra samstarf 

við bæði grunnskóla og leikskóla. Í stefnu skóla- og frístundasviðs er einmitt kveðið á um flæði á milli 

skólastiga, námsgreina og skóla- og frístundastarfs (Reykjavíkurborg, 2017c). Einnig má benda á að ný 

menntastefna borgarinnar skilgreinir félagsfærni sem einn af grunnþáttum menntunar (Reykjavíkurborg, 

2018a) og býr mikil þekking og reynsla innan frístundamiðstöðva varðandi það  að vinna með félagsfærni, 

samskipti, vináttuþjálfun og hópefli. Mikið álag er á stjórnendum í frístundastarfi sem stýra daglegu starfi 

enda er meirihluti  starfsfólks í hlutastörfum, jafnvel eingöngu 2-3 daga í viku.  Fjölgun starfsfólks í fullu 

starfi á frístundaheimilum og í félagsmiðstöðvum mun opna á meira samstarf við grunnskóla um sértækt 

starf fyrir einstaklinga og hópa. Nýta mætti húsnæði frístundaheimila og félagsmiðstöðva enn betur fyrri 

part dags fyrir sértækt starf þar sem börn koma í skipulagt starf undir umsjón frístundaráðgjafa. Slíkt 
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fyrirkomulag hefur reynst vel t.d. í Finnlandi fyrir unglinga sem sýnt hafa mikinn skólaleiða og hefur unnið 

gegn brottfalli úr skóla (Rousi, Rousi, Åkerman og Matikainen, 2017).  

Starfslýsingar fyrir starfsfólk í fullu starfi með heilsársráðningu 

Til þess að gefa skýrari mynd af því hvernig fullt starf frístundaráðgjafa og frístundaleiðbeinenda myndi líta 

út hefur starfshópurinn útbúið tillögur að fjórum starfslýsingum fyrir 100% heilsárs stöðugildi í 

frístundastarfinu: 1) fagmenntaður í frístundaheimili; 2) leiðbeinandi í frístundaheimili; 3) fagmenntaður í 

félagsmiðstöð og 4) leiðbeinandi í félagsmiðstöð. Starfslýsingarnar taka mið af Stefnu um frístundaþjónustu 

í Reykjavík til 2025 og verkefna á vettvangi. Fagmennska er ein af megináherslum frístundastefnunnar þar 

sem lögð er áhersla á að frístundaþjónustan verði starfrækt á heilsársgrunni þannig að samfella verði í 

þjónustunni og fagmennska höfð í fyrirrúmi (Reykjavíkurborg, 2017c).  Starfslýsingarnar má sjá í viðauka 3. 

Aukin verkefni krefjast þess að fleiri starfsmenn séu í fullu starfi 

Fjölgun 100%  stöðugilda mun styrkja starfsmannastöðu frístundaheimila og félagsmiðstöðva borgarinnar, 

draga úr starfsmannaveltu og efla þróunarstarf í frístundastarfi.  Félagsmiðstöðvar geta þá einnig komið til 

móts við þarfir 10-12 ára barna í borginni og aukið stuðning við börn og unglinga með sértækar þarfir sem 

sækja félagsmiðstöðvar. Að lokum þarf að skoða jákvæð samlegðaráhrif ef frístundastarf fyrir 16 ára og 

eldri ungmenni yrði í auknum mæli fært til frístundamiðstöðva, móttöku 5 ára barna að vori og 

heilsársrekstur frístundaheimila. 

10-12 ára starf félagsmiðstöðva 

Í dag geta félagsmiðstöðvar borgarinnar almennt boðið upp á 1-2 klukkutíma á viku í félagsmiðstöðinni fyrir 

hvern árgang í 10-12 ára hópnum (5.-7. bekkur). Um árabil hefur verið kallað eftir meira fjármagni til þess 

að sinna þessum aldurshópi. Skortur á fjármögnun leiðir til þess að stórir hópar 10-12 ára barna sækja 

starfið á sama tíma með tilheyrandi álagi á starfsfólk. llla gengur að vinna markvisst með óformlega 

námsþætti, líkt og forvarnir, vináttuþjálfun, tómstundamenntun við slíkar starfsaðstæður. Skýrsla Unicef 

um réttindi barna á Íslandi sýnir að einelti mælist mest í 6. og 7. bekk og tíðni eineltis er hærri á þessum 

aldri en  hjá unglingum í 8.-10. bekk.  Í sömu skýrslu kemur fram að 12% barna í 6. bekk segjast hafa orðið 

fyrir miklu einelti og um helmingur þeirra sem verða fyrir miklu einelti upplifa vanlíðan og kvíða í kjölfarið 

(Unicef, 2013, bls. 62).  Þessu telur hópurinn brýnt að Reykjavíkurborg taki á og geri það með því að lengja 

opnunartíma í félagsmiðstöðvum fyrir miðstig. Fjölgun fagfólks á þessum vettvangi myndi gjörbreyta 

aðstæðum fyrir þennan aldurshóp í félagsmiðstöðvum borgarinnar.  

Stuðningur við börn og unglinga með sértækar þarfir í félagsmiðstöðvastarfi 

Börn með sérþarfir fá stuðning í leikskóla, grunnskóla og á frístundaheimilum hjá Reykjavíkurborg fram að 

9 ára aldri.  Þegar barn er komið í 5. bekk getur það fengið stuðning í skólastarfi en ekki 

félagsmiðstöðvastarfi. Eingöngu er hægt að fá stuðning í sértækum félagsmiðstöðvum að uppfylltum 

tilteknum skilyrðum. Dæmi eru um að börn komi í félagsmiðstöðvar með liðveislu með sér en almennur 

stuðningur félagsmiðstöðvarinnar við þau börn sem á honum þurfa að halda hefur hingað til ekki verið til 

staðar.  

Sértækt hópastarf 

Starfsfólk félagsmiðstöðva hefur um áraraðir boðið upp á hópastarf fyrir börn með fjölþættan vanda í 

samstarfi við skóla og þjónustumiðstöðvar. Mikil þörf er á að efla starfið ennfrekar með fjölbreyttari leiðum 

og tilboðum. 
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16+ starfið 

Ef starfsemi fyrir ungmenni 16 ára og eldri yrði í auknum mæli færð til frístundamiðstöðva skapast tækifæri 

til að ráða inn starfsfólk sem gæti unnið á þessum vettvangi sem og að vinna á öðrum vettvangi 

frístundamiðstöðvanna m.a. á frístundaheimilum og í félagsmiðstöðvastarfi. 

Móttaka 5 ára barna að vori 

Frístundaheimili brúi bilið á milli leikskóla og grunnskóla, þar sem börn eru að ljúka leikskóla fari beint inn 

á frístundaheimili í sumarbyrjun og kynnist umhverfi frístundastarfsins áður en formleg grunnskólaganga 

þeirra hefst. 

Heilsársrekstur frístundaheimila 

Kannaðir verði möguleikar á heilsársrekstri frístundaheimila, til samræmis við rekstur leikskóla og m.a. 

skoðað hvernig hægt er að koma til móts við síbreytilegar þarfir barna, unglinga og foreldra um 

opnunartíma og þjónustustig. 

Samsett störf á vettvangi frístundastarfs og skóla 

Heilsárs stöðugildi þar sem frístundastarfsfólk er í fullu starfi eru að mestu samsett í dag, þ.e. starfsfólk 

vinnur hlutastarf í frístundaheimilum/félagsmiðstöðvum og hlutastarf í grunnskóla til að ná 100% starfi. Í 

reglum um þjónustu frístundaheimila sem samþykktar voru í borgarráði haustið 2017 er sérstaklega kveðið 

á um að skólar og frístundamiðstöðvar skuli leitast eftir að ráða inn starfsfólk sem getur gegnt starfi í 

grunnskóla og á frístundaheimili (Reykjavíkurborg, 2017a).  Sá vandi getur þó fylgt samsettu störfunum að 

starfsmenn eru í mismunandi launaflokkum eftir starfsstöð og jafnvel í mismunandi stéttarfélögum (Skóla- 

og frístundasvið, 2018c). Í starfshópnum sem m.a. var skipaður stjórnendum úr frístundastarfi borgarinnar 

komu fram skiptar skoðanir á samsettum störfum, sumir töldu að þessi samsetning á störfum væri ekki 

heppileg og töldu að mikið álag væri á starfsmönnum sem starfa í grunnskóla fyrir hádegi sem 

stuðningsfulltrúar og á frístundaheimili eftir hádegi. Ef samsett störf eiga að vera hluti af 100% stöðugildum 

í frístundastarfinu þarf að vanda samsetningu starfsins með tilliti til álags á starfsmann og hvíldar. Vanda 

þarf til verka af hálfu yfirmanna innan skóla– og frístundastarfs til að tryggja gott starfsumhverfi þessa 

starfsmannahóps og samfellu í launakjörum. Starfshópurinn leggur til að í auknum mæli verði einnig litið til 

þess að skapa samsett störf í tengslum við aðrar starfseiningar borgarinnar, t.d. leikskóla, í Vinnuskóla 

Reykjavíkur, frístundastarfi eldri borgara, meðferðarúrræðum o.fl. þar sem skortur er á vinnuafli. Ljóst er 

að þekking og reynsla frístundastarfsfólks, þá ekki síst menntaðra tómstunda- og félagsmálafræðinga, nýtist 

víða. 
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Mynd 2: Grunn laun frístundaráðgjafa með 3. ára háskólanám að baki samanborið við valda hópa háskólamenntaðra starfsmanna í  
leik- og grunnskólum með 3. ára háskólanám að baki. Leikskólaleiðbeinandi A/B er háskólamenntaður starfsmaður með 3 ára 
háskólanám og er í Starfsmannafélagi Reykjavíkur. Háskólamenntaður A er í KÍ – félagi leikskólakennara og með uppeldismenntun á 
háskólastigi. Háskólamenntaður B er í KÍ – Félagi leikskólakennara og með háskólamenntun en ekki á uppeldissviði. (Skóla- og 
frístundasvið, 2018b) 

2. Gera laun og starfskjör þannig að þau standist samanburð við sambærileg störf á 

vinnumarkaði 
 

Grunnlaun starfsfólks í frístundastarfi Reykjavíkurborgar þurfa að standast samanburð við störf á 

vinnumarkaði sem metin eru jafnkrefjandi, óháð starfsstöðum eða stéttarfélagi. Yfirfara þarf starfsheiti 

og starfslýsingar og koma með tillögur um breytingar. Laun og launaflokkar aðlöguð þannig að starfskjör 

verði eftirsóknarverð fyrir þann markhóp sem frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar sækjast eftir að 

fá til starfa. 

Í rýnihópum starfsfólks kom sterkt fram að launaumhverfið væri ekki talið standast samanburð við 

sambærileg störf sem eru í boði á vinnumarkaðnum. Í rýnihópum nemenda sem eru að útskrifast sem 

tómstunda- og félagsmálafræðingar kom fram að  vegna launanna stefna mörg þeirra frekar á störf sem 

bjóðast í ferðaþjónustu og viðburðastjórnun, þrátt fyrir áhuga á að starfa á vettvangi frístunda- og 

félagsmiðstöðva. Því er lykilatriði að laun og önnur umbun séu samkeppnishæf við það sem gerist í 

sambærilegum störfum á markaði. Jafnframt þarf að tryggja að laun fylgi almennri launaþróun. Með 

þessum aðgerðum aukast líkurnar á að fá fleira fólk til starfa og halda því í starfi. 

Í mynd tvö hér að neðan eru grunnlaun frístundaráðgjafa borin saman við laun í leikskólum og grunnskólum, 

þar sem starfsmenn hafa lokið þriggja ára grunnnámi frá háskóla.  Grunnlaun frístundaráðgjafa eru 3,8% 

undir meðallaunum samanburðarhópsins, sem sýndur er með rauðri línu, en eru hærri en laun 

háskólamenntaðra starfsmanna A og B í leikskólum.  Þau eru nánast þau sömu og laun 

leikskólaleiðbeinanda en tæplega 13% lægri en laun leik- og grunnskólakennara, sem eru með “gamla” 

kennaraprófið, þ.e. B.ed. gráðu eða minna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frístundaráðgjafar sem starfa í frístundamiðstöðvum eru með a.m.k. þriggja ára háskólanám að baki og 
skiptir þá engu um hvers konar háskólanám er að ræða. Störf þeirra eru jafnkrefjandi hvað varðar ábyrgð 
og skyldur samanburðarhópanna.  Tómstunda- og félagsmálafræðingar sem koma til starfa hjá 
frístundamiðstöðvum fá starfsheitið frístundaráðgjafar og eru því eftir 3 ára nám í tómstunda- og 
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félagsmálafræðum með 13% lægri laun en leikskólakennarar og grunnskólakennarar með þriggja ára 
háskólanám. Til þess að fjölga fagmenntuðum tómstunda- og félagsmálafræðingum telur starfhópurinn 
brýnt að laun uppeldismenntaðra frístundaráðgjafa verði metin til jafns við laun leikskóla og 
grunnskólakennara sem eru með þriggja ára háskólanám að baki.  

Á mynd 3 hér að neðan má sjá samanburð grunnlauna forstöðumanna frístundaheimila og forstöðumanna 
félagsmiðstöðva við laun valdra hópa stjórnenda í grunn- og leikskólum.  Færa má rök fyrir því að störf 
þessara hópa séu sambærileg hvað varðar umfang í stjórnun og fjölda barna. Laun forstöðumannanna á 
vettvangi frístundastarfs eru tæplega 20% undir meðallaunum í samanburðarhópnum og mestu munar í 
samanburði við leikskólastjóra 4, en forstöðumenn hafa um 29% lægri laun en leikskólastjóri. Fjölmargir 
forstöðumenn í frístundastarfinu eru uppeldismenntaðir og jafnvel með 5 ára háskólanám að baki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mynd 3: Grunnlaun forstöðumanna frístundaheimila og félagsmiðstöðva samanborið við laun valinna hópa í stjórnunarstöðum í 
grunn- og leikskólum (Skóla- og frístundasvið, 2018b). 
 

Aðgerðir sem stuðla að því að efla starfskjör 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Greina markhópa sem eru eftirsóknarverðir starfsmenn í frístundastarfið, t.d. 

tómstunda- og félagsmálafræðingar og einstaklingar með fjölbreytta háskólamenntun 

sem nýtist í starfinu. Aðlaga laun og launaflokka með tilliti til þessa hóps. 

b. Breyta hæfniskröfum og auka ábyrgðarsvið frístundaleiðbeinenda frístundaheimila í 

samræmi við frístundaleiðbeinanda í félagsmiðstöð. 

c. Tryggja aðstoðarforstöðumönnum félagsmiðstöðva heilsársstörf. 

d. Greiða kaffitímann, þ.e. hækka starfshlutfall um 4,17% á hvern starfsmann í 

frístundaheimilum. 

e. Forgangur fyrir börn starfsmanna leikskóla, frístundaheimila, sértækra félagsmiðstöðva 

og leikskóla í vistun í leikskóla og frístundaheimili/sértækar félagsmiðstöðvar. 

f. Hlunnindi sem tengjast sundlaugum, strætó o.fl. verði skilgreind og kynnt. 

g. Stytting vinnuvikunnar er mikilvægur þáttur í því að efla starfskjör. Finna þarf leiðir til að 

sú leið verði raunhæf í frístundastarfi, t.d. með launauppbót þar sem ekki gefst kostur á 

styttri vinnuviku. 



19 
 

a. Mótuð verði áætlun til 3 ára þar sem kortlagðar verða þær nýframkvæmdir og 

endurbætur sem gera þarf á húsnæði og búnaði frístundamiðstöðva, 

félagsmiðstöðva og frístundaheimila. 

b. Tillögum verði raðað í forgangsröð og fjármagn tryggt til að ráðast í að hefja 

nýframkvæmdir og endurbætur frá og með hausti 2018. 

c. Tryggja þarf gagnkvæma virðingu og samstarf þar sem frístundaheimili og 

félagsmiðstöðvar starfa innan grunnskóla þannig að starfsmenn frístundastarfsins 

upplifi sig ekki sem „gesti“ á sínum vinnustað.  

3. Bæta húsnæði og aðbúnað 
 

Lagt er til að húsnæðismál frístundamiðstöðva, frístundaheimila og félagsmiðstöðva verði kortlögð með 

tilliti til þess að tryggja starfsmönnum viðunandi aðstöðu til uppbyggjandi starfa með börnum og 

unglingum. Vellíðan barna og starfsmanna verði jafnframt höfð að leiðarljósi við vinnuna. Fara þarf yfir 

allt húsnæði og búnað þar sem starfsemi fer fram, taka út aðstöðuna á grundvelli viðmiða um húsnæði 

og aðbúnað félagsmiðstöðva og frístundaheimila skv. ytra mati SFS, Æskulýðslaga og gæðaviðmiða 

frístundaheimila (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017) og Laga um hollustuhætti, aðbúnað og 

öryggi á vinnustað. Gera þarf úrbótaáætlun, forgangsraða verkefnum og tryggja fjármagn í endurbætur 

og nýframkvæmdir. 

Í rýnihópum starfsmanna kom fram að borgin þurfi nauðsynlega að setja húsnæðismál frístundastarfs ofar 

á forgangslistann.  Dæmi séu um að frístundaheimili, félagsmiðstöðvar og frístundamiðstöðvar borgarinnar 

séu í tímabundnu og óásættanlegu húsnæði. Í einhverjum tilfellum sé um að ræða ónýt eldhús, leka í húsum 

og slaka hljóðvist sem veldur miklu álagi á bæði börn og starfsfólk. Þessar niðurstöður eru í takti við óbirta 

skýrslu sem unnin var innan skóla- og frístundasviðs 2012 sem leiddi í ljós að mikilla úrbóta var þörf á 

húsnæði frístundaheimila og félagsmiðstöðva (Skóla- og frístundasvið, 2012). 

Öðrum vanda sem steðjar að húsnæðismálum og aðbúnaði frístundaheimila og félagsmiðstöðva má best 

lýsa með orðinu „heimilisleysi“. Það felst í því að starfsemin er oft á hrakhólum innan skólanna. Í rýnihópum 

stjórnenda frístundaheimila kom fram að oft þurfa starfsmenn að gera ráðstafanir til að flytja starfsemi fyrir 

fjölda barna með litlum fyrirvara þar sem húsnæðinu hefur verið ráðstafað í annað, t.d. viðburði og kennslu. 

Einnig virðist vera mikill barningur hjá starfsmönnum sviðsins að finna hentugt húsnæði eða fá leyfi fyrir 

bráðabirgða húsnæði til þess að geta brugðist við aukinni eftirsókn eða tímabundnum húsnæðisvanda. 

Á rýnifundunum komu einnig fram dæmi um að starfsmenn upplifa sig sem „gesti“ á sínum vinnustað, hafi 

ekki aðgang að viðeigandi aðstöðu fyrir starfið og mæti neikvæðni í sinn garð og starfseminnar. Í skýrslu 

um aðgerðir til að bæta starfsumhverfi grunnskólakennara kom hugtakið „frístundaheimili“ einu sinni fyrir 

og þá í umfjöllun um álag á kennara: „eftir kennslu er ekki vinnufriður í skólanum, því frístundaheimilið væri 

að nota það“ (Skóla- og frístundasvið, 2018a, bl. 61). Þessi staðhæfing er lýsandi fyrir skort á skipulögðu 

samstarfi á milli aðila og þau óþægindi sem starfsmenn frístundaheimila ekki síður en starfsmenn 

grunnskóla verða fyrir. Úr þessu þarfa að bæta, en í stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík er tekið fram 

að almennt verði gert ráð fyrir því að starfsemi frístundaheimila fari fram í húsnæði grunnskóla 

(Reykjavíkurborg, 2017e). 

Aðgerðir sem stuðla að bættu húsnæði og aðbúnaði  
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4. Markvissara samstarf frístundaheimila og félagsmiðstöðva við grunnskólana 
 

SFS leggi enn frekari áherslu á skilvirkt samstarf frístundaheimila og félagsmiðstöðva við grunnskóla með 

heildarhagsmuni barna og unglinga í að leiðarljósi. Starfshópur skipaður fulltrúum fagskrifstofu, 

grunnskóla og frístundamiðstöðva verði stofnaður til að útfæra og vinna að neðangreindum tillögum. 

Hluti af vinnu starfshóps verði að halda málþing með fulltrúum frístundamiðstöðva og grunnskóla til að 

efla gagnkvæman skilning á möguleikum og tækifærum í öflugra samstarfi. Starfshópurinn skili af sér 

tillögum til skóla- og frístundaráðs eigi síðar en 1. nóvember 2018. 

 

Aðgerðir sem stuðla að auknu samstarfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinna markvisst með viðhorf stjórnenda 

Samstarf grunnskóla, frístundaheimila og félagsmiðstöðva er einn af lykilþáttum í því að árangur náist í að 

veita börnum og unglingum í borginni heildstæða þjónustu eins og lagt er upp með í stefnu skóla- og 

frístundasviðs. Gagnkvæm virðing og traust milli aðila eru grundvallarþættir í farsælu samstarfi. Samstarfið 

getur verið mjög mismunandi eftir borgarhlutum og í rýnihópum starfsfólks voru nefnd dæmi um farsælt 

samstarf við kennara og skólastjórnendur. Þó kom oftar fram að starfsfólkið upplifði áhugaleysi af hálfu 

skólans gagnvart frístundastarfinu. Slíkt áhugaleysi endurspeglist meðal annars í því að forstöðumaður 

frístundaheimilis eða félagsmiðstöðvar væri ekki boðaður á teymis- og samstarfsfundi þó viðfangsefni 

fundar gæfi ástæðu til þess, og að aðstaða félagsmiðstöðvar eða frístundaheimilis mæti gjarnan afgangi 

innan skólans. Ef samstarfið er ekki gott getur það haft veruleg áhrif á starfsemina og leitt til aukins álags á 

stjórnendur og starfsfólk viðkomandi staða. Gott samstarf skilar hinsvegar ávinningi á báða bóga. 

Skýra og skilgreina hverskonar samstarf á að vera á milli grunnskóla og frístundamiðstöðvar 

Rétt er að minna á að árið 2017 samþykkti borgarráð nýjar reglur um þjónustu frístundaheimila annarsvegar 

og þjónustu félagsmiðstöðva hinsvegar (Reykjavíkurborg, 2017a og 2017b). Þar má finna ákveðinn 

grunnramma að því hvernig samstarfi milli skóla og frístundastarfs skuli háttað. Fram kemur að 

frístundamiðstöð geri samninga fyrir 1. apríl ár hvert við viðkomandi grunnskóla vegna húsnæðis 

frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Þá kemur skýrt fram að skólastjóra og framkvæmdastjóra 

frístundamiðstöðvar ber að tryggja að samstarf og samráð sé haft um skipulag skóla- og frístundastarfsins. 

Gagnkvæmt upplýsingastreymi skal vera á milli grunnskóla og frístundaheimilis/félagsmiðstöðvar og 

a. Vinna þarf markvisst með viðhorf og traust á milli aðila sem starfa í skóla- og frístundastarfi. 

b. Skilgreina hverskonar samstarf á að vera á milli grunnskóla og frístundastarfs. 

c.  Unnið verði að því að samræma í borginni verklag og ferla er tengjast samstarfi skóla við 

frístundaheimili og félagsmiðstöðvar. 

d. Tryggja þarf ákveðna formfestu í samstarfinu þar sem hver og einn þekkir sitt hlutverk og 

ábyrgð. Verkferlar séu skýrir og virkt upplýsingastreymi milli aðila. 

e. Starfshópar og/eða nefndir sem SFS setur á laggirnar séu að jafnaði skipaðar fulltrúum 

frístunda-, leik- og grunnskólahluta fagskrifstofu. 

f. Fagskrifstofa SFS komi á virku eftirliti með samstarfinu m.a. með því að skoða hvort setja ætti 

inn matsþætti tengda samstarfi og samþættingu inn í viðmið um gæði skóla- og 

frístundastarfs. 
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reglulegir fundir. Skólastjórnendur skuli veita forstöðumönnum frístundaheimilis og félagsmiðstöðvar 

sérstakan aðgang í Mentor. Gert er ráð fyrir að forstöðumenn í frístundastarfi séu boðaðir á fund 

nemendaverndarráðs og teymisfundi vegna barna. 

Tafla hér fyrir neðan dregur upp þær reglur sem lúta sérstaklega annarsvegar að samstarfi milli skóla og 

frístundaheimila og hinsvegar að samstarfi skóla og félagsmiðstöðvar. 

 

Reglur um þjónustu frístundaheimila Reglur um þjónustu félagsmiðstöðva 

 Frístundaheimili séu rekin á starfstíma 
grunnskóla. 

 Frístundaheimili eru starfrækt fyrir  börn  í 
1. – 4. bekk frá kl. 13.40-17.00. 

 Á frídögum og starfsdögum kennara skuli 
boðið upp á heilsdagsþjónustu. 

 Skólastjórnendur kynna að vori 
skóladagatal næsta skólaárs fyrir 
forstöðumanni frístundaheimilis og 
forstöðumaður kynnir starfsemi 
frístundaheimilisins fyrir stjórnendum 
skólans. 

 Forstöðumaður frístundaheimilis situr fundi 
leikskóla með grunnskóla að fengnu 
samþykki foreldra. 

 Skólar og frístundaheimili leitist við að eiga 
samvinnu um að ráða starfsmenn sem geta 
gegnt starfi í skóla sem og á 
frístundaheimili. 

 Félagsmiðstöðvar fyrir börn úr 5.-10. bekk 
séu reknar í tengslum við alla grunnskóla 
sem eru með unglingastig. 

 Félagsmiðstöðvar starfa allt árið en 
opnunartími og starfstími getur breyst eftir 
árstímum. 

 Félagsmiðstöðvar eru opnar á frídögum 
skóla og á starfsdögum kennara. 

 Sértækar félagsmiðstöðvar eru starfræktar 
fyrir fötluð börn frá kl. 13.40-17.00. 

 Á frídögum og starfsdögum kennara eru 
sértæku félagsmiðstöðvarnar opnar allan 
daginn. 

 Félagsmiðstöð og skóli geta samið 
sérstaklega um viðveru starfsfólks 
félagsmiðstöðva á hefðbundnum skólatíma. 

 Skóli og félagsmiðstöð skulu gera með sér 
samstarfssamning til tveggja ára í senn þar 
sem samstarfið er skilgreint. 

Tafla 3: Reglur sem lúta annarsvegar að samstarfi milli skóla og frístundaheimila og hinsvegar að samstarfi skóla- og félagsmiðstöðvar 
(Reykjavík 2017a og 2017b). 

 
 
Í skýrslu um bætt starfsumhverfi grunnskólakennara er rætt um aukið álag innan grunnskólanna, meðal 
annars vegna skorts á úrræðum fyrir börn með hegðunar- og námsörðugleika og börn með fjölþættan 
vanda (Skóla- og frístundasvið, 2018a). Af því tilefni voru ráðnir hegðunarráðgjafar við þjónustumiðstöðvar. 
Hér er einnig tilefni til þess að stórefla samstarf við frístundamiðstöðvar sem veita börnum umfangsmikla 
þjónustu, með bæði opnu og sértæku hópastarfi. Starfshópurinn telur sóknarfæri í því fyrir Reykjavíkurborg 
að kortleggja nánar hvaða verkefnum frístundastarfsfólk getur sinnt í samvinnu við grunnskóla. Rétt er að 
rifja upp að lykilfærni í frístundastarfi samkvæmt starfsskrá frístundamiðstöðva eru: Sjálfsmynd, umhyggja, 
félagsfærni, virk þátttaka (Reykjavíkurborg, 2015b). Hér má greina skýra skörun við Aðalnámsskrá 
grunnskóla þar sem kveðið er á um að lykilhæfni sé sú hæfni sem miðar að því að efla alhliða þroska 
nemandans og felst í því að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni barna og búa börn undir virka þátttöku 
í lýðræðissamfélagi (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013). Nýleg óformleg könnun innan þriggja borgarhluta 
leiddi í ljós að starfsfólk félagsmiðstöðva sinnir fjölbreyttum verkefnum á skólatíma, s.s. viðveru í hádegi og 
frímínútum, óformlegu spjalli við nemendur og kennara, fundum með skólaráði, undirbúningi árshátíða og 
annarra viðburða (sjá nánar fylgiskjal 5). Nýleg rannsókn leiddi í ljós ýmis sóknarfæri við samþættingu skóla- 
og frístundastarfs fyrir börn úr 1.-4. bekk en að sama skapi ýmsar hindranir, s.s. skort á fagþekkingu á 
frístundastarfi innan skólanna (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). 
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Starfshópurinn leggur því til að SFS leggi sig eftir því að kortleggja betur verkefni og viðfangsefni sem 
frístundaráðgjafar og tómstundafræðingar geta sinnt í samstarfi við grunnskóla og hvetja til samvinnu eftir 
föngum. Tafla hér fyrir neðan bregður upp nokkrum þeim viðfangsefnum sem starfshópurinn telur eiga 
erindi í slík samvinnuverkefni: 
 

 

 Lífsleikniverkefni 

 Vináttuþjálfun  

 Félags og samskiptafærni 

 Forvarnafræðsla 

 Lýðheilsa / geðheilbrigði / sterk sjálfsmynd og 
líkamsvirðing / kvíði / neysla áfengis, fíkniefni, reykingar 
/ hreyfing og útivera / hollt mataræði 

 Fjölmenning / starf með innflytjendum og flóttafólki 
/móttökuteymi 

 Jafnrétti 

 Siðfræði  

 Samfélagsmiðlar / útgáfumál 

 Tölvur og tækni  

 Tónlist / hljóðver / mynd og myndvinnsla 

 Stjórnun - viðburða  

 Umsjón nemendaráða / 
félagsmiðstöðvaráða 

 Samstarf við foreldrasamfélagið  

 Samráð um sértæk úrræði / teymisvinna 

 Sértækt hópastarf  

 Útivist og útinám / ferðir og ferðalög   

 Barnasáttmálinn  

 Lýðræði og félagsfærni  

 Skólaþing  

 Starfsþjálfun 

 Valgreinar - Hjólakraftur, félagsstarf, 
ævintýraklúbbar 

Tafla 4: Viðfangsefni sem frístundaráðgjafar og tómstundafræðingar geta sinnt í samstarfi við grunnskóla. 
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5. Aukið svigrúm til fagstarfs með börnum og unglingum 
 

Starfshópurinn leggur til að skapað verði svigrúm fyrir aukið fagstarf með börnum og unglingum í því 

skyni að bæta starfsumhverfi starfsfólks í frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum. Það verði gert með 

því að bjóða upp á stuðning við börn og unglinga með sértækar þarfir í félagsmiðstöðvum, auka 

undirbúningstíma fyrir starfsmenn, auka stöðugildi til að sinna barna- og unglingastarfi, efla svigrúm 

starfsfólks til starfsþróunar og veita nýliðum handleiðslu og ráðgjöf. 

Í rýnihópum forstöðumanna frístundaheimila og félagsmiðstöðva og almennra starfsmanna kom fram að 

mikið álag einkennir starfið og stöðugt bætast við verkefni án þess að til komi fjármagn eða aukin stöðugildi. 

Í djúpgreiningu sem fór fram um starfsemi frístundamiðstöðva hjá Reykjavíkurborg veturinn 2016-2017 

kom álagið einnig í ljós og sér í lagi vegna skorts á stuðningi við starf félagsmiðstöðva (Skóla- og 

frístundasvið, 2017b). Fagstarfið með börnunum geldur þess og það bitnar meðal annars á mikilvægu 

forvarnarstarfi og kemur í veg fyrir að frístundaheimili og félagsmiðstöðvar  geti sinnt hlutverki sínu.  

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er hægt að miða kröfur til starfsins út frá skorti á vinnuafli eins og staðan 

er í samfélaginu dag. Það hlýtur ávallt að vera meginmarkmiðið að bjóða upp á gott fagstarf með öryggi og 

vellíðan barnanna í fyrirrúmi. 

Aðgerðir sem stuðla að auknu fagstarfi með börnum og unglingum 

 

 

 

 

 

 

 

Skilgreindur undirbúningstími starfsfólks 

Lagt er til að undirbúningstími starfsfólks frístundaheimila verði aftur breytt í fyrra horf frá hagræðingu sem 

gerð var eftir hrun. Undirbúningstími almennra starfsmanna verði því aftur 30 mínútur á dag í stað 20 

mínútna. Í dag fá almennir starfsmenn frístundaheimila ekki undirbúningstíma sem hægt er að nýta í neitt 

annað en að mæta á staðinn, ræða verkefni dagsins og sækja svo börnin í grunnskólann. Allt skapandi starf 

frístundaheimilanna líður fyrir þessa skerðingu. Undirbúningstíminn er mikilvægur þáttur í allri starfseminni 

og leiðir til þess að fagstarfið verður betra, ýtir undir meiri virðingu fyrir starfinu og stuðlar að auknu 

starfshlutfalli (sem leiðir til meiri stöðugleika í starfsmannahópnum). Athygli vekur að í reglum um þjónustu 

frístundaheimila er skilgreindur undirbúningstími fyrir forstöðumenn og aðstoðarforstöðumenn 

frístundaheimila 10 klst. á viku, en engin viðmið eru gefin fyrir undirbúningstíma 

frístundaleiðbeinenda/frístundaráðgjafa (Reykjavíkurborg, 2017a). 

Færri börn á hvern starfsmann í frístundaheimilum 

Álag í starfi stafar að miklu leyti af fjölda barna á hvern starfsmann, samkvæmt rýnihópum starfsfólks.  Fyrir 

nokkrum árum voru talin 12 börn á starfsmann í 1. bekk og 14 börn í 2.-4. bekk. Samkvæmt reglum um 

þjónustu frístundaheimila samþykktar voru haustið 2017 er gert ráð fyrir 13 börnum á starfsmenn í 1. bekk 

og 16 börnum í 2.-4. bekk á hvern starfsmann. Munar sú breyting mjög miklu á frístundaheimili sem telur í 

kringum 100 börn eins og flest frístundaheimili borgarinnar eru í dag. Að fækka börnum á starfsmenn getur 

a. Skilgreindur undirbúningstími starfsfólks. 
b. Færri börn á hvern starfsmann í frístundaheimilum. 
c. Aukinn stuðningur við börn og unglinga í félagsmiðstöðvastarfi. 

d. Fjölgun stöðugilda fyrir 10-12 ára starf félagsmiðstöðva.  

e. Skilgreind stöðugildi innan frístundaheimila til að sinna síðdegishressingu 

og móttöku barna. 

f. Fjölga starfsdögum. 
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verið stórt skref til þess að draga úr álagi og auka tíma fyrir undirbúning. Lagt er til að talin verði 12 börn í 

1. bekk og 14 börn í 2.-4. bekk eins gert var fyrir hagræðingaraðgerðir Reykjavíkurborgar. 

Aukinn stuðningur við börn og unglinga með sértækar þarfir í félagsmiðstöðvarstarfi 

Börn sem hafa fengið stuðning á frístundaheimilum borgarinnar frá 1. -4. bekk missa þann stuðning þegar 

þau koma í félagsmiðstöðvarstarf. Það segir sig sjálft að þörfin fyrir stuðning hverfur ekki og aukið álag fylgir 

því að sinna þessum hóp með fullnægjandi hætti. Ekki er gert ráð fyrir stuðningi við börn og unglinga í starfi 

almennra félagsmiðstöðva í dag. Lagt er til að stuðningur borgarinnar við börn og unglinga í 5. – 10. bekk 

sem sækja félagsmiðstöðvar verði með sama hætti og á frístundaheimilum. 

Fjölgun stöðugilda fyrir 10-12 ára starf félagsmiðstöðva 

Lagt er til að fagstarf með 10-12 ára aldurshópinn verði eflt til samræmis við 13-16 ára aldurshópinn. Til 

samanburðar má nefna að í dag fær starfsfólk með 10-12 ára aldurshópinn aðeins brot af þeim tíma sem 

ætlaður er til undirbúnings og framkvæmdar fagstarfs hjá 13-16 ára unglingum. Skipulagt frístundastarf er 

ein af grunnstoðum forvarna hjá 10-12 ára aldurshópnum og mikilvægur verndandi þáttur samkvæmt 

íslenskum rannsóknum (Rannsóknir og greining, 2017). Rannsóknir sýna að andlegt, félagslegt og rafrænt 

einelti eykst á þessu aldursbili og því mikilvægt að geta gripið hratt og vel inn í slíka þróun (Prevnet, ed.). 

Það er því mikilvægt að fjármagn sé tryggt fyrir þennan aldurshóp svo fagfólk í félagsmiðstöðvum 

borgarinnar geti boðið 10-12 ára upp á raunverulegt fagstarf til samræmis við aðra aldurshópa. Tillagan er 

í samræmi við samþykkta frístundastefnu Reykjavíkurborgar og er ein af forgangstillögum stjórnenda í 

frístundastarfi. 

Skilgreind stöðugildi innan frístundaheimila til að sinna síðdegishressingu og móttöku barna 

Lagt er til að í forsendulíkani frístundaheimila verði gert ráð fyrir stöðugildum sem sinna ekki eingöngu 

börnum heldur öðrum verkefnum t.d. síðdegishressingu og móttöku- og brottfararumsjón. Í dag er hluti 

barna talin inn á starfsmenn sem sinna öðrum verkefnum en beinni umönnum barna, það skapar því aukið 

álag og eykur mannekluvanda frístundaheimila. Að fækka börnum á starfsmenn og bæta inn stöðugildi til 

að sinna síðdegishressingu og móttöku barna getur verið stórt skref til þess að draga úr álagi og auka 

undirbúning.  

Fjölga starfsdögum 

Lagt er til að fjölga skilgreindum starfsdögum frístundaheimila um einn dag til þess að efla faglegt samtal 

og samráð starfsmanna. Í dag hafa frístundaheimilin aðeins tvo valkvæða skipulagsdaga, þ.e. einn á hvorri 

önn. Vetrarleyfin, sem eru samanlagt 5 dagar yfir skólaárið, nýta frístundaheimilin til skipulags og til fræðslu 

auk þess sem starfsmenn skipuleggja viðburði fyrir fjölskyldur í hverfunum í vetrarleyfum. 

Móttaka, handleiðsla og ráðgjöf fyrir nýja starfsmenn 

Fyrir liggur að mikil starfsmannavelta er í frístundastarfinu, en samkvæmt tölulegum upplýsingum frá skóla- 

og frístundasviði var brottfall starfsmanna í frístundastarfinu um 45% á milli áranna 2016 og 2017. Með 

öðrum orðum, 45% þeirra starfsmanna sem voru við störf haustið 2016 voru ekki við störf 2017. Því þarf að 

finna leiðir til að efla móttöku nýliða og hlúa vel að þeim. Verðmætið sem í mannauðnum felst hefur jákvæð 

áhrif á starfsemina og því lengur sem starfsmaður helst í starfinu, því öflugri verður starfsemin og fagstarfið.  

Jákvæð reynsla af vinnustaðnum, samskiptum, stjórnun og skipulagi geta dregið úr þeirri starfsmannaveltu 

sem er landlæg í frístundaheimilunum. Kostnaður og tími við að ráða og þjálfa nýja starfsmenn er mikill, því 

er nauðsynlegt að nýta allar leiðir til að gera starfsemina hagkvæmari. Fjármunum sem varið er í móttöku 

nýrra starfsmanna, myndun jákvæðra tengsla og þjálfun er vel varið. Nýir starfsmenn þurfa að þekkja 

skyldur sínar og fá upplýsingar sem stjórnendur og samstarfsmenn telja nauðsynlegar. Því þarf að tryggja 

tíma til samráðs, leiðsagnar, fræðslu og þjálfunar 
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Aðgerðir sem efla móttöku, handleiðslu og ráðgjöf fyrir nýja starfsmenn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsþróun, fræðsla og þjálfun starfsmanna 

Skapa þarf fleiri möguleika á því að starfsfólk geti sótt sértæka fræðslu og námskeið á sínu fagsviði til að 

styðja við fagþróun. Lagt er til að SFS fari í samstarf við menntastofnanir eins og HÍ og Borgarholtsskóla um 

framboð á námskeiðum og vinnustofum fyrir frístundastarfsfólk í barna- og unglingastarfi. Borgarholtsskóli 

býður upp á félagsmála- og tómstundabraut á framhaldsskólastigi. Auk þess verði komið enn frekar til móts 

við starfsmenn varðandi námskostnað og sveigjanleika í starfi til þess að sinna símenntun og starfsþróun. 

Einnig ætti að hvetja starfsfólk sem ekki hefur lokið stúdentsprófi til að kynna sér möguleika á 

raunfærnimati hjá Mími, náms- og starfsráðgjöf.  

Lögð verði áhersla á öfluga starfsþróun og að aukinni reynslu og þekkingu fylgi meiri ábyrgð og hærri laun. 

Úr rýnihópum kom skýrt fram að vel er staðið að allri fræðslu og ýmis tækifæri eru til símenntunar hjá 

starfsfólki frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Mikilvægt er að halda þeim góða árangri sem hefur náðst 

þar og efla enn frekar. Sérstaklega þarf að tryggja stjórnendum færi á að sækja sér endurmenntun, en mikil 

mannekla, starfsmannavelta og aldurssamsetning starfsfólksins getur komið í veg fyrir að stjórnendur 

komist frá vinnustaðnum. Öflug fræðsla og starfsþróun gefur tækifæri til að dreifa ábyrgðinni á fleiri, eykur 

starfsánægju og auðveldar starfsmönnum að takast á við áskoranir og nýjungar. 

Aðgerðir sem stuðla að starfsþróun, persónulegri færni og aukinni starfsánægju 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frístundamiðstöðvar fái sérstakt  fjármagn tvisvar á ári  til að efla starfsandann og byggja undir jákvætt 

starfsumhverfi. Í rýnihópum og viðhorfskönnun  starfmanna í frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum kom 

fram að þrátt fyrir mikið álag og manneklu hafa þeir almennt ánægju af starfinu og að starfsandinn er góður. 

Í myndinni hér að neðan má sjá niðurstöður úr viðhorfskönnun meðal starfsmanna á vettvangi 

g. Móttaka nýliða, þjálfun og stuðningur 

i. Tryggja þarf góða móttöku nýliða þannig að þeir upplifi sig strax sem 

mikilvægan hluta af starfseminni. 

ii. Bæta þarf við nýliðanámskeiði í febrúar fyrir starfsmenn frístundaheimila 

vegna þess hve seint gengur að manna stöður á haustin. Nýliðanámskeið verði 

því tvö á ári, í október og febrúar. 

iii. Handleiðsla og ráðgjöf fyrir nýja starfsmenn. 

iv. Tryggja þarf tíma til samráðs við þá aðila sem að leiðsögn og þjálfun nýliða 

koma s.s. forstöðumenn, deildastjóra, starfsmenn starfsstaðanna og  

mannauðsstjóra. 

v. Handleiðsla og ráðgjöf fyrir nýja starfsmenn 

h. Starfsþróun, símenntun og persónuleg færni 

i. Starfsþróun og símenntun í samstarfi við menntastofnanir. 

ii. Starfsmönnum veitt svigrúm til starfsþróunar á vinnutíma. 

iii. Fjölga þeim sem stunda nám á þessum vettvangi til að tryggja sterkara 

fagumhverfi. 

iv. Launað námsleyfi fyrir fagmenntaða starfsmenn. 

v. Námskeið sem snúa að persónulegri eflingu og færni.  

vi. Vinnugleði og góðum starfsanda viðhaldið með auknu fjármagni í 

liðsheildarvinnu. 
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frístundamiðstöðva í Reykjavík frá vorönn 2018. Ljóst er að það er ákveðin þversögn varðandi upplifun 

starfsmanna á álagi í starfi og niðurstöðum úr viðhorfskönnuninni, þar sem fram kemur almenn ánægja 

starfsfólks með starfsumhverfi. Ekki verður þó horft fram hjá því að starfsmannastöðugleikinn er sá þáttur 

sem skorar lægst og sker sig úr hvað það varðar.  Velta má því fyrir sér hvort mikil starfsmannavelta, ungur 

aldur starfsmanna og það að margir líta ekki á starfið sem framtíðar starfsvettvang valdi því að kröfur til 

starfsumhverfis og aðbúnaðar séu minni en ella. Einnig mætti leiða að því líkum að starfsmenn sem staldra 

stutt við finni minna fyrir álagsþáttum, þar sem stjórnendur og þeir sem hafa lengri starfsaldur bera 

ábyrgðina á starfseminni í meira mæli. 

 

Viðhorfskönnun: frístundamiðstöðvar – allir starfsstaðir 

 

Mynd 4: Viðhorfskönnun meðal starfsmanna á vettvangi frístundamiðstöðva vorönn 2018, svarhlutfall var 61%. (Reykjavíkurborg, 
2018b). 

Hver sem skýringin er, þá er mikilvægt er að byggja enn frekar á styrkleikum starfseminnar með því að 

viðhalda þessari jákvæðni og efla vellíðan á meðal frístundarstarfsmanna. Það má leiða líkum að því að 

ánægður starfsmaður sé líklegri til þess að endast lengur í starfi, vera minna frá vinnu og tilbúinn til að 

leggja meira á sig.  Stuðla þarf að því starfsmenn njóti sín og hæfileika sinna í starfi og að starfsstöðvum séu 

gefin tækifæri og svigrúm til að halda uppi starfsánægju með margvíslegum hætti.  
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6. Efla fagnám, rannsóknir og þróunarverkefni 
 

Starfshópurinn telur lykilatriði að fjölga fagmenntuðum starfsmönnum til að bæta starfsumhverfi innan 

frístundastarfs, efla rannsóknir á fagsviðinu og fjölga skipulögðum þróunarverkefnum. Hér eru settar 

fram þær leiðir sem starfshópurinn telur vænlegar í því skyni að auðvelda starfsfólki að stunda nám 

samhliða starfi og efla samvinnu milli HÍ og SFS um rannsóknir og þróunarverkefni.  

Einn af lykilþáttum í fagþróun er menntun starfsmanna. Þar með fjölgar fagfólki, rannsóknum fjölgar og 

starfið verður faglegra. Starfshópurinn telur þar af leiðandi mikilvægt að halda í og ná í fleira starfsfólk sem 

leggur stund á tómstunda- og félagsmálafræði. 

Nám í tómstunda- og félagsmálafræði  

Í BA námi í tómstunda- og félagsmálafræði tileinka nemendur sér þekkingu á gildi, þýðingu og hlutverki 

tómstunda í nútímasamfélagi. Megináherslan í náminu er lögð á starf með börnum, unglingum og 

öldruðum. Alls hafa útskrifast um 241 einstaklingar með BA nám í tómstunda- og félagsmálafræðum. Í 

viðauka 5 má sjá yfirlit yfir skipulag grunnnáms og meistaranáms.  

Tengsl við vettvang. Nemendur á 2. ári fara í 3ja vikna vettvangsnám og nemendur á 3. ári fara í 4ra vikna 

vettvangsnám. Starfsvettvangur tómstunda- og félagsmálafræðinga er mjög fjölbreyttur, svo sem  

félagsmiðstöðvar, frístundaheimili, ungmennahús, ýmis félagasamtök, framhaldsskólar, grunnskólar, 

leikskólar, þjónustumiðstöðvar aldraðra, starf meðal fatlaðra, afþreyingarfyrirtæki og skrifstofur íþrótta- og 

tómstundamála. Markmið vettvangsnáms er að nemendur öðlist hæfni til að tengja saman faglega og 

hagnýta þekkingu. Enn fremur að nemendur fái góða innsýn í starfsskyldur tómstundafræðinga og tækifæri 

til að taka virkan þátt í störfum þeirra.   

Nám með vinnu. Í rýnihópum nemenda kom fram að flestir stunda vinnu með námi og telja að starf innan 

frístundamiðstöðva henti vel með námi. Einnig kom fram að auk þess sem námið nýtist vel í 

frístundastarfinu fái nemar mikinn sveigjanleika frá stjórnendum frístundaheimila og félagsmiðstöðva í 

starfi til þess að stunda námið, en þó reynist nemunum erfitt að taka sér leyfi frá vinnu vegna álags og 

manneklu á starfstaðnum, sér í lagi á haustin þegar starfið í frístundaheimilum er að fara í gang. Í rýnihópum 

nemenda kom fram að æskilegt væri að HÍ kæmi meira til móts við nemendur sem starfa í 

frístundaheimilum á þeim tíma, t.d. hvað varðar mætingarskyldu og/eða að fá fyrirlestra á netið. Nemendur 

þurfa helst að fá leyfi frá vinnu í prófatíð og þegar þeir taka vettvangsnámið sitt, þar sem þeim er ekki 

heimilt að taka vettvangsnám á sínum starfsstað.  

Meistaranám í tómstunda- og félagsmálafræði er tveggja ára 120 eininga starfstengt og fræðilegt nám. 

Inntökuskilyrði er bakkalárpróf eða sambærilegt nám á sviði tómstunda- og félagsmálafræði eða skyldra 

greina. Nemendur velja annað af tveimur kjörsviðum: Stjórnun og þróunarstarf eða Samskipti og forvarnir. 

Lögð er áhersla á að 30 eininga lokaverkefni tengist starfsvettvangi og sérsviði nemenda. Flest námskeið 

eru í boði í fjarnámi og mæta þá nemendur í vikulangar staðlotur (grunnnemar mæta þrisvar á misseri og 

framhaldsnemar mæta tvisvar á misseri). Alls hafa 22 nemendur útskrifast með meistaragráðu í tómstunda- 

og félagsmálafræðum.  
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 Aðgerðir sem efla fagnám og fjölgar fagmenntuðum starfsmönnum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknir á fagvettvangi 

Starfshópurinn telur mikilvægt að efla samstarf milli háskólans og fagvettvangs um hvaða hæfni og þekking 

sé nauðsynleg til að bæta fagumhverfi frístundastarfs. Draga þarf fram mun skýrar á hvaða fræðilegum 

grunni frístundastarf byggir og hvaða starfshættir skila árangri.  Ein helsta leiðin til þess er að efla rannsóknir 

innan fagsviðsins á árangursríkum starfsháttum, inntaki starfsins og faglegu starfsumhverfi.   

Sérfræðingar við námsbraut í tómstunda- og félagsmálafræðum hafa unnið að margvíslegum rannsóknum  

sem tengjast frístundastarfi, s.s. 

 Sögu félagsmiðstöðva og fagmennsku í félagsmiðstöðvastarfi (Árni Guðmundsson, 2007 og 2014) 

 Hlutverk frístundaheimila (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012; Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Steingerður 

Kristjánsdóttir, 2017) 

 Samþætting skóla –og frístunda (Kolbrún Pálsdóttir, 2017) 

 Sýn unglinga á félagsmiðstöðvar og eigin þátttöku í starfi þeirra (Eygló Rúnarsdóttir, 2011) 

 Útinám í frístundastarfi (Jakob F. Þorsteinsson, 2011 og 2014) 

 Kynferðisleg áreitni og ofbeldi gegn unglingum (Ársæll Már Arnarsson og flr. 2014) 

 Einelti (Ársæll Már Arnarsson, 2012; Vanda Sigurgeirsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2017)  

 Hlutverk stjórnenda (Steingerður Kristjánsdóttir, 2013) 

 Mat á gæðum frístundastarfs (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

Þá er nýkomið út ritið Frístundir og fagmennska (2017) sem varpar heildstæðu ljósi á hugmyndafræði og 

skipulag frístundastarfs á vegum sveitarfélaga  og var í ritstjórn Ölfu Aradóttur, Eyglóar Rúnarsdóttur og 

Huldu V. Valdimarsdóttur.  

Þá er Rannsóknarstofa í tómstundafræðum aðili að viðamikilli alþjóðalegri rannsókn á heilsu og velferð 

barna á grunnskólaaldri, Health Behaviour of School-age children (HBSC). Sú rannsókn beinist að 

margvíslegum þáttum, s.s. félagslegum aðstæðum og tengslum við foreldra og vini, mataræði, hreyfingu og 

tómstundastarfi. Einnig er sjónum beint að áhættuhegðun af ýmsu tagi meðal eldri nemenda, svo sem 

óábyrgri og hættulegri kynhegðun. Yfirstandandi rannsóknarverkefni á vegum Rannsóknarstofu í 

tómstundafræðum tengjast m.a.: Einelti og vináttuþjálfun - Fagvitund og lífssögum æskulýðsstarfsfólks - 

a. Reykjavíkurborg fari í kynningarátak og kynni nám í tómstunda- og 

félagsmálafræðum fyrir frístundastarfsfólki, í samvinnu við námsbrautir í 

tómstunda- og félagsmálafræðum HÍ og Borgarholtsskóla. 

b. Veita þeim starfsmönnum sem stunda nám á sviði tómstunda- og félagsmálafræða 

aukið svigrúm í tengslum við próf, verkefnaskil og námslotur. 

c. Þeir sem eru í meistaranámi fái hvatningu til að vinna að lokaverkefni sínu samhliða 

starfi, til að mynda í formi styrkja eða minni viðveru á starfsstöð.  

d. SFS setji fram lista yfir  hugmyndir um hagnýt meistaraverkefni sem verði kynntur 

og endurnýjaður reglulega.  

e. Nemendum verði gert kleift að taka hluta vettvangsnáms á sínum vinnustað.  

f. Stefnt verði að því að koma á launuðu vettvangsnámi í meistaranámi í tómstunda- 

og félagsmálafræðum, sambærilegt við þær tillögur sem nú liggja fyrir varðandi 

kennaramenntun. 
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Gildi leiks á frístundaheimilum, leik- og grunnskólum - Kynlífsvirkni ungmenna - Útinámi innan formlegs og 

óformlegs náms. 

Þróunarstarf og fagþróun. Fagþróun á starfsháttum á sér stað með formlegum og óformlegum hætti eftir 

því sem reynsla og þekking starfsfólks eykst. Þátttaka í skipulögðum þróunarverkefnum er góð leið til styðja 

við vinnubrögð sem efla gæði frístundastarfs og fagvitund starfsfólks. Gagnlegt er að fá utanaðkomandi 

sérfræðinga til að vinna með starfsfólki að því að hanna, innleiða og meta árangur af þróunarverkefni. Hluti 

af slíkri vinnu getur falist í fræðslu, námskeiðahaldi og jafningastuðningi starfsfólks. Lykilatriði er að skýrslu 

sé skilað þar sem markmiðum þróunarverkefnis er lýst, ferli verkefnis og megin niðurstöðum. 

 

Aðgerðir sem efla rannsóknir og þróunarverkefni 

  
g. Kortleggja þarf betur hvers konar rannsókna er þörf á fagsviðinu og er lagt til 

að SFS og Rannsóknarstofa í tómstunda- og félagsmálafræðum (RannTóm) 

vinni saman að því verkefni.  

h. Lagt er til að Reykjavíkurborg geri samning við RannTóm um að rannsaka hvaða 

áhrif þátttaka í frístundastarfi, s.s. félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum, 

getur haft á þroska og velferð barna og ungmenna.  

i. Starfshópurinn leggur til að sett verði viðmið um tiltekinn fjölda 

þróunarverkefna sem sett verði af stað haustið 2018 í samvinnu við 

sérfræðinga frá Menntavísindasviði HÍ.  

j. Starfshópurinn leggur til að SFS skapi aukið svigrúm og hvata fyrir starfsfólk í 

frístundastarfi til að leiða og sinna þróunarverkefnum á vinnutíma.  
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7. Lagarammi verði settur um starfsemi félagsmiðstöðva 
 
Starfshópurinn telur sóknarfæri í því að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir því að settur verði lagarammi um 

starfsemi félagsmiðstöðva. Í kjölfarið myndi borgin jafnframt beita sér fyrir því að sett verði viðmið um 

gæði í félagsmiðstöðvastarfi fyrir 10-16 ára börn og unglinga. 

Lög um frístundastarf eru ekki til og hvergi er fjallað sérstaklega um hlutverk og starfsemi félagsmiðstöðva 

fyrir unglinga af hálfu stjórnvalda. Æskulýðslög voru þó sett árið 1970 og endurskoðuð árið 2007. Athygli 

vekur þó að ekki er fjallað með beinum hætti um starfsemi félagsmiðstöðva heldur eiga lögin við  

æskulýðsstarf í víðum skilningi. Æskulýðsstarfsemi er skilgreind sem öll sú „… skipulagða félags- og 

tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, 

markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum“  og eiga lögin við einstaklinga á aldrinum 

6-25 ára (Æskulýðslög, 2007, gr. 1). Því má ætla að lögin eiga jafnt við um félagsmiðstöðvar á vegum 

sveitarfélaga, sem og allt óformbundið æskulýðsstarf utan skóla, s.s. skátastarf, íþróttastarf, sumarbúðir og 

námskeið ýmisskonar. Benda má á að sett hafa verið sérstök lög um tónlistarskóla (Lög um tónlistarskóla, 

1985).  

Árið 2016 var sett inn í grunnskólalög lagagrein um starfsemi frístundaheimila, þrátt fyrir skiptar skoðanir 

um hvort lög um frístundastarf ætti heima í lögum um grunnskóla. Í aðdraganda þeirrar lagasetningar sendi 

skóla- og frístundasvið inn umsögn um lagabreytinguna og hvatti til þess að sett yrðu heildstæð lög um 

frístundastarf, fremur en að setja slíkar lagagreinar inn í grunnskólalög. Helstu rökin fyrir því eru að 

hugmyndafræði frístundastarfs sé ólík skólastarfi og leggi áherslu á óformlegt nám, frjálsan leik og val um 

viðfangsefni en ekki formlegt nám (Skóla- og frístundasvið, 2014). 

Starfsemi félagsmiðstöðva hefur þróast mikið undanfarna áratugi en á níunda áratug síðustu aldar jókst 

aðsókn unglinga að félagsmiðstöðvum í Reykjavík úr 13% og upp í 70% (Eygló Rúnarsdóttir og Hulda V. 

Valdimarsdóttir, 2017). Margt bendir til þess að þátttaka í félagsmiðstöðvastarfi geti skipt sköpum við að 

efla félagslega þátttöku og virkni unglinga. Rétt er að benda á að samhliða vaxandi félagsmiðstöðvastarfi í 

Reykjavík hefur áfengis- og fíkniefnaneysla unglinga snarminnkað samkvæmt rannsóknum (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o. fl., 2016). Á síðustu árum hefur þó borið á aukinni neyslu meðal ungmenna sem reykja 

kannabis (Ársæll Már Arnarsson og flr., 2018), ásamt því að kvíði og þunglyndi greinist í auknum mæli meðal 

unglinga (Inga Dóra Sigúsdóttir og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2017). Er ástæða til að hafa verulegar áhyggjur 

af þeirri þróun. 

Hópastarf í félagsmiðstöðvum og sértækum félagsmiðstöðvum getur gegnt þýðingarmiklu hlutverki fyrir 

börn og unglinga, en hópastarfið er í flestum tilvikum öllum opið og þátttaka valfrjáls. „Hópar geta starfað 

í lengri eða skemmri tíma, allt eftir áhuga barna og unglinga, markmiðum og viðfangsefnum hópastarfsins 

hverju sinni. Í sértæku hópastarfi er unnið með einstaklinga sem sérstaklega eru valdir í hópinn, oft í 

samráði við aðra fagaðila, vegna félagslegrar óvirkni eða áhættuhegðunar. Í hópastarfi gefst tækifæri á 

persónulegri nálgun og að tilheyra hópi. Með þátttöku í hópastarfi skuldbinda börn og unglingar sig til að 

taka þátt í því starfi sem fram fer í hópnum. Hópastarfið býður upp á formlega og óformlega fræðslu, s.s. 

um heilbrigðan lífsstíl, einelti, kynlíf, ofbeldi, mannréttindi, lýðræði, skaðsemi vímuefna og örugga 

netnotkun. Tækifæri gefast til að þjálfa félagsfærni, styrkja sjálfsmynd, sýna umhyggju og þroska með sér 

hópvitund. Unnið er með opnar spurningar, virka hlustun og umræður um gildi og viðhorf“ (Skóla- og 

frístundasvið, 2015b, bls. 24). 

  



31 
 

Aðgerðir sem snúa að bættu lagaumhverfi 

 

 

 

 
 

Reykjavíkurborg beiti sér fyrir fyrir því að settur verði lagarammi í kringum starfsemi félagsmiðstöðva 

Óhætt er að segja að óljós staða félagmiðstöðva geti valdið óvissu í rekstri og starfsmannahaldi. Með því 

að setja lög og viðmið um starfsemi félagsmiðstöðva verður enn sterkari stoðum rennt undir það mikilvæga 

fagstarf sem þar fer fram. Mikilvægt er að  til séu skýr opinber viðmið, s.s. lög eða reglugerðir, um það hver 

skuli vera markmið slíks starfs, hvaða verkefnum félagsmiðstöð sinni eða hvaða starfsaðferðir séu 

æskilegar. (Eygló Rúnarsdóttir og Hulda V. Valdimarsdóttir, 2017). 

Viðmið um gæði í félagsmiðstöðvastarfi fyrir 10-16 ára börn og unglinga 

Í kjölfar lagasetningar um frístundaheimili hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið unnið viðmið um 

hlutverk og gæði frístundaheimila. Starfshópurinn leggur til að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir því að 

sambærileg gæðaviðmið verði unnin af hálfu stjórnvalda fyrir félagsmiðstöðvastarf. Skilgreind markmið og 

leiðir fyrir innra starf félagsmiðstöðva væru dýrmætur efniviður fyrir starfsemi þeirra hjá sveitarfélögum 

um land allt.  Hjá Reykjavíkurborg hafa verið samþykktar reglur um þjónustu félagsmiðstöðva. Við gerð 

lagaramma er mikilvægt að huga að því að löggjöfin setji starfseminni ekki skorður sem vinna gegn 

hugmyndafræði félagsmiðstöðvastarfs.  
 

  

a. Reykjavíkurborg beiti sér fyrir því að settur verði lagarammi um starfsemi 

félagsmiðstöðva.  

b. Stjórnvöld verði hvött til að vinna viðmið um gæði í félagsmiðstöðvastarfi 

fyrir 10-16 ára börn og unglinga. 
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8. Kynning og ímyndarvinna 
 

Starfshópurinn leggur til að sett verði af stað kynningarátak bæði innan SFS, fyrir önnur sviðborgarinnar 

og samfélagið, til að kynna þá faglegu starfsemi og forvarnarstarf sem fer fram á frístundamiðstöðvum, 

frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum. 

Kynning og ímyndarvinna varðandi starfsemi frístundamiðstöðva, frístundaheimila og félagsmiðstöðva er 

lykilþáttur varðandi bætt starfsumhverfi og eflingu fagstarfs. Markmið kynningarátaksins verði meðal 

annars að auka virðingu fyrir starfinu og leiðrétta það viðhorf að um „geymslustað“ sé að ræða. Tryggja 

þarf að skólastjórnendur og starfsmenn grunnskóla og leikskóla séu upplýstir um þá starfsemi sem fer fram 

á vegum frístundamiðstöðvanna og líti á starfsfólk frístundaheimila, félagsmiðstöðva og 

frístundamiðstöðva sem mikilvæga samstarfsaðila í uppeldi og menntun barna og unglinga.  

Einnig verði horft til samstarfs við menntastofnanir varðandi vísindaferðir, starfsnám, starfskynningar og 

valfög fyrir nemendur úr efstu bekkjum grunnskólans og upp í háskóla. Lagt verði upp með að kynna nám 

og starfsvettvang þannig að frístundaheimili og félagsmiðstöðvar verði sýnilegri og ákjósanleganlegur 

kostur við val á námi og framtíðarstarfi. Einnig verði boðið upp á sumarstörf í samvinnu við Vinnuskólann.  

Kynningarátakið verði unnið í samvinnu við mannauðsskrifstofu skóla- og frístundasviðs og byggi meðal 

annars ofan á það átak sem þegar er í gangi til að laða fólk í störf í leik- og grunnskólum borgarinnar. 

Aðgerðir sem snúa að kynningu og ímyndarvinnu 

 

 

 

  

a. Settur verði á laggirnar kynningarhópur sem skilgreinir leiðir og efni til að vekja athygli á því 

fjölbreytta og krefjandi starfi sem fer fram á vettvangi frístundastarfsins. 

b. Skilgreint hvernig miðla eigi til samfélagsins mikilvægu hlutverki frístundamiðstöðva, 

félagsmiðstöðva og frístundaheimila í forvarnarstarfi, uppeldi og menntun barna í 

samfélaginu. 

c. Skipulögð kynning SFS fyrir skólastjórnendur og starfsfólk grunn- og leikskóla um þá 

sérfræðiþekkingu og hæfni sem liggur í mannauði frístundamiðstöðvanna.  

d. Skilgreina og kynna þá persónulegu hæfni og dýrmætu starfsreynslu em hægt er að öðlast 

með því að starfa í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum, t.d. félagsfærni, samskipti, 

stjórnun og lausnamiðuð hugsun. 

e. Samstarf við menntastofnanir varðandi vísindaferðir, starfskynningar og þemadaga. 

f. Farið verði af stað í samstarf við grunnskóla borgarinnar, Borgarholtsskóla og Vinnuskólann 

um valfög, vettvangsnám og sumarstörf sem fara fram í frístundaheimilum og 

félagsmiðstöðvum. 
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Viðauki 1- Erindisbréf starfshóps 
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Viðauki 2 – Samantekt úr stefnu SFS og hagnýtar upplýsingar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefnukort sviðsins endurspeglar þá meginþætti sem hafa þarf í huga öllum stundum: 
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 Megináherslur stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík (Reykjavíkurborg, 2017): 

 Fjölbreytt og skemmtilegt:  Í Reykjavík verði boðið upp á fjölbreytta og skemmtilega 

frístundaþjónustu með áherslu á almenna þátttöku og jafntaðgengi. 

 Virk þátttaka: Lýðræði, valdefling og virk þátttaka allra þeirra sem þjónustan snýr að. 

 Jöfnuður: Áhersla verði lögð á að virkja til þátttöku einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu 

og stuðning og stuðla að því að þeir hafi jöfn tækifæri á við aðra. Leitast verði við að koma til 

móts við þarfir allra aldurshópa fyrir frístundaþjónustu. 

 Forvarnir og lýðheilsa: Tryggja borgarbúum heilsueflandi og jákvæð viðfangsefni í frítímanum 

og auka þannig líkur á því að þeir kjósi heilbrigðan lífsstíl og forðist áhættuhegðun. 

 Fagmennska: Frístundaþjónustan verði starfrækt á heilsársgrunni þannig að samfella verði í 

þjónustunni og fagmennska höfð í fyrirrúmi. 

 

 Tilgangur félagsmiðstöðva og frístundaheimila – úr starfsskrá frístundamiðstöðva (Skóla- og 

frístundasvið, 2015b): 

 Börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og 

tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og 

mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu 

og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli 

sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs 

lífsstíls og virkni í samfélaginu. 

 Frítíminn er í nútímaþjóðfélagi góður vettvangur fyrir uppeldisstarf þar sem áhersla er lögð á 

aukinn þroska og færni með fjölbreyttum viðfangsefnum og reynslunámi. Í frístundastarfi er lögð 

áhersla á að vinna með sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni og virkni og þátttöku.  

 Í starfi frístundamiðstöðvanna er unnið mikilvægt forvarnarstarf og börnum og unglingum 

skapaður jákvæður valkostur í frítímanum með fagfólki, öruggu umhverfi og innihaldsríku starfi. 

Þar gefst jafnframt gott tækifæri til tómstundamenntunar þar sem frístundaráðgjafar fræða 

börn og unglinga um ávinning tómstundaiðkunar og hvernig hún getur haft áhrif á lífsgæði þeirra 

og lífsfyllingu . 

 Í frístundastarfi gefast ótal tækifæri til að vinna með þætti sem efla og styrkja einstaklinginn 

sem félagsveru og virkan þjóðfélagsþegn. Í starfi frístundamiðstöðvanna er lögð megináhersla 

á að vinna með sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni og virkni og þátttöku. Í nútímaþjóðfélagi 

vega þessir þættir sífellt þyngra og einstaklingar sem hafa góð tök á þessum þáttum standa vel 

að vígi á fullorðinsárum. Frítíminn skipar stóran sess í lífi barna og unglinga og í gegnum 

viðfangsefni í frítímanum gefst börnum og unglingum tækifæri til að spegla skoðanir sínar og 

viðhorf í jafningjahópi á sínum forsendum enda þátttaka valfrjáls. Það starf sem unnið er á 

vettvangi frítímans og inni í skólakerfinu styður hvort annað í átt til aukinnar færni. Með virkri 

þátttöku í frítímanum skapast annars konar tækifæri fyrir börn og unglinga til þjálfunar og í 
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öðru samhengi og umhverfi. Í frístundastarfi gefst tækifæri til að styðja við grunnþætti menntunar 

sem eru samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþáttum menntunar er ætlað að styðja við öflugan þroska 

einstaklinga, stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði og að vinna að því að samfélagið fái vel 

menntað og heilbrigt fólk til virkrar þátttöku í samfélaginu. Viðfangsefni í frítímanum henta 

sumum jafnvel betur en vettvangur grunnskólanna til aukins þroska og færni og frítímastarfið 

gefur því færi á auknum möguleikum til lífsfyllingar. Í frístundastarfi er leitað leiða til að meta 

framlag og færni einstaklinga með formlegum eða óformlegum hætti eftir því sem við á hverju 

sinni.  

 

 Stofnun SFS 

 Árið 2011 sameinaði Reykjavíkurborg leikskólasvið, menntasvið og frístundahluta íþrótta- og 

tómstundasviðs í skóla- og frístundasvið (SFS). Hlutverk SFS er að veita börnum og ungmennum 

bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og 

nærsamfélagið. Leiðarljós sviðsins er að börnum og ungmennum í borginni líði vel, þeim fari 

stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun fyrir líf og starf. 

 

 Menntastefna Reykjavíkurborgar – áherslur 

Menntastefna Reykjavíkur er unnin í samstarfi þúsunda einstaklinga, starfsmanna SFS, pólitískra fulltrúa, 

barna og unglinga, foreldra, ráðgjafa og almennra borgara. Í samráðinu var spurt hvaða hæfni 

einstaklingar þurfa að búa yfir í framtíðinni og hvernig skóla- og frístundastarfið þurfi að vera til að 

börnin öðlist þá hæfni. Þeir lykilþættir sem fram eru komnir eftir þetta viðtæka samráð eru: 

 Félagsfærni 

 Sjálfsefling 

 Sköpun 

 Heilbrigði 

 Læsi 

Í stefnunni verður mikil áhersla á það að láta drauma barna og unglinga rætast. Hvatt er til samstarfs 

fagaðila, teymisvinnu og faglegs frumkvæðis í skólum og frístundamiðstöðvum. 
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Viðauki 3 – starfslýsingar fyrir 100% heilsárs stöðugildi 
 

1. Tómstunda- og félagsmálafræðingur í frístundaheimili 
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2. Tómstunda- og félagsmálafræðingur í félagsmiðstöð 
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3. Frístundaleiðbeinandi í frístundaheimili 
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4. Frístundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð 
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Viðauki 4 - Dæmi um verkefni sem starfsfólk félagsmiðstöðva sinnir á skólatíma 
 

Ýmis dæmi um verkefni sem starfsfólk (oftast forstöðumenn eða aðstoðarforstöðumenn) 

félagsmiðstöðva sinna á skólatíma. Upplýsingar frá deildarstjórum unglingastarfs Tjörninni, Gufunesbæ 

og Miðbergi. 

 

- Óformlegt spjall til að mynda tengingu og traust, sem hvatning til virkni í félagsmiðstöð. 

- Hádegisopnanir, viðvera í félagsmiðstöðvarými. 

- Viðvera í frímínútum – almennt spjall, kynningar og fl. 

- Fundarsamráð við námsráðgjafa, skólastjórnendur o.fl. um málefni barna/unglinga. 

- Kennarafundir. 

- Markaðsstarf t.d. hengja upp auglýsingar og ganga í bekki. 

- Seta á nemendaverndarráðsfundum. 

- Hópastarf með og án kennara eða námsráðgjafa t.d. vegna samskiptavanda. 

- Hópefli á skólatíma, til að stuðla að bættum bekkjaranda. 

- Nemendaráðsfundir. 

- Aðkoma að úrlausn eineltismála í samstarfi við starfsfólk skóla og þjónustumiðstöðvar. 

- Skóli, félagsmiðstöð og nemendaráð heldur skólaþing tvisvar á ári þar sem rædd eru málefni skólans 

og félagsmiðstöðvarinnar í sambandi við hvað gengur vel, hvað þarf að breyta, hvað þarf að bæta og 

þess háttar. 

- Kennsla t.d. félagsmálaval og lífsleikni. 

- Seta í skólaráði. 

- Vinnu með nemendur sem skólinn þarf aðstoð við.  

- Förum inn í bekki með umræður og fræðslu þar sem þess þarf 

- Seta í  teymisráði með skólastjórnendum, kennurum og náms- og starfsráðgjafa. 

- Kynningarviðtöl á skólatíma fyrir krakka sem ekki hafa mætt í félagsmiðstöðina. 

- Aðstoð við t.d. Skrekk. 

- Aðkoma að útskriftarferðum 10. bekkinga. 

- Aðkoma að árshátíðarundirbúningi skólans. 

- Aðkoma á foreldrafundi og aðrar kynningar fyrir foreldra.  
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Viðauki 5 – Niðurstöður úr rýnifundum sem haldnir voru að frumkvæði starfshópsins 

 
Niðurstöður 

rýnihópa starfsfólks í frístundastarfi hjá Reykjavíkurborg 
og 

nemenda í Tómstunda- og félagsmálafræði 
 

Framkvæmd rýnifunda 

Ákveðið var að vera með rýnihópa sem gæfu meiri innsýn í skoðanir og viðhorf nemenda í 
tómstunda- og félagsmálafræði, almennra starfsmanna frístundaheimila og félagsmiðstöðva 
og að lokum forstöðumanna frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Starfshópurinn vann saman 
að spurningum sem voru uppleggið í  umræður í rýnihópum. 

Starfsmaður frá SKOR á skóla- og frístundasviði var fenginn til að setja lokahönd á 
spurningarnar og stýra umræðum í rýnihópum. Einnig var starfsmaður frá skóla- og 
frístundasviði fenginn til að rita umræður á rýnifundunum og skila handriti. Verkefnastjóri 
starfshópsins tók svo við handritunum og setti fram niðurstöðurnar. 

Lagt var upp með að hafa 6 rýnihópa, tvo með nemendum í tómstunda- og félagsmálafræði, 
einn með almennu starfsfólki frístundaheimila, einn með almennu starfsfólki félagsmiðstöðva, 
einn með forstöðumönnum frístundaheimila og einn með forstöðumönnum félagsmiðstöðva. 

Sendur var tölvupóstur á framkvæmdastjóra frístundamiðstöðva og deildarstjóra 
frístundastarfs barna þar sem óskað var eftir tilnefningu í rýnihóp úr hverjum borgarhluta.  
Auk þess var sendur tölvupóstur á 2. og 3. árs nema í tómstunda- og félagsmálafræðum og 
óskað var eftir sjálfboðaliðum. Aðeins náðist í einn rýnihóp með nemendum, en vegna 
tímarammans sem starfshópurinn vann eftir var ákveðið að það væri ásættanlegt fyrir 
vinnuna framundan. 

Rýnifundirnir fóru fram á tímabilinu 13.-27. febrúar. Spurningalista má sjá aftast í skjalinu. 
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Samantekt – allir hópar 

Starfsval allra starfsmanna er að mörgu leyti 
tilviljanakennt. Flestir fóru að vinna í frístundaheimili eða 
félagsmiðstöð í hlutastarfi með skóla eða af öðrum 
ástæðum og komust að því að það hentaði þeim vel. Þeir 
telja vinnutímann góðan og henta vel með námi. Flestir 
hafa ánægju af því að vinna með börnum og unglingum, 
telja starfið mikilvægt og vilja gera gagn. Margir hafa 
góða persónulega reynslu úr félagsmiðstöðvum og 
ungmennastarfi. 

Starfsval forstöðumanna - til viðbótar ofangreindu 
töldu forstöðumenn áhugavert að starfa í stjórnunarstarfi 
auk þess sem þeir nefndu ástæður eins og samskipti, 
áskorun, fjölbreytni og að starfið væri skemmtilegt. 

Námsmenn völdu námið vegna þess að þeir voru að 
vinna í frístundaheimili og/eða félagsmiðstöð. Ástæða 
þess að þeir völdu námið var jafnframt starfið sjálft, að 
námið væri frábært og gæfi góðan grunn. Þeir höfðu, 
eins og starfsfólkið, persónulega reynslu af 
félagsmiðstöð/ungmennastarfi. Tómstundadagurinn og 
kennararnir trekktu einnig að náminu og að nemendur 
töldu spennandi að vinna með unglingum og börnum. 

Helstu kostir starfsins að mati starfsmanna voru börnin 
sjálf og unglingarnir, sjá þau þroskast, hjálpa þeim, hafa 
áhrif á líf þeirra, leika og spjalla. Þeir töldu 
fjölbreytileikann mikinn kost: „Hver dagur er nýtt 
ævintýri.“ Samstarfsfólkið, starfsandinn og samskiptin, 
taka þátt í spennandi verkefnum og skipuleggja 
viðburði. 

Kostir að mati stjórnenda – til viðbótar ofangreindu 
töldu forstöðumenn einnig að starfið væri skemmtilegt, 
mikilvægt, gefandi, krefjandi, þroskandi, fræðandi og 
fullt af áskorunum. Það væri jafnframt sveigjanlegt og 
ekki skrifstofuvinna. Að lokum töldu þeir einn af kostunum 
að ala unga starfsfólkið upp og efla það. 

Helstu áskoranir töldu starfsmenn frístundaheimila 
vera samskiptin við börn og foreldra. Þau nefndu 
sérstaklega að samskipti við stjórnendur væru frábær 
og að þeir veittu starfsmönnum frelsi til að vera sjálfstæð 
í starfi. 

Helstu áskoranir töldu stjórnendur frístundaheimila 
vera samskiptin, þeir væru sálfræðingar starfsmanna, 
foreldra og barna. Ungum starfsmönnum þurfi að 
leiðbeina auk þess sem mikil endurnýjun sé í 
starfsmannahópnum. Foreldrar biðja um ráðgjöf um 
uppeldi og agamál. Fjölþættur vandi barna hefur aukist, 
s.s. hegðunarvandi, kvíði, reiði, ofbeldismál,  orðanotkun, 
og það að þau hlusta ekki. Þeir telja of mörg börn á 
starfsmann. Húsnæðið er önnur stór áskorun, það er 
algerlega háð skólanum og skólastjórnendum hvort um 
samstarf er að ræða og þá hvernig samstarfið er. 
Húsnæðið hentar ekki starfseminni og það vantar oft 

aðgang að mismunandi aðstöðu, s.s. íþróttasal. Mikill tími 
fer í að „slökkva elda,“ og því gefst lítill tími  og næði 
fyrir skrifstofuvinnuna, það skortir skilning á því. 

Helstu áskoranir töldu starfsmenn félagsmiðstöðva 
vera að fá unglingana til að mæta þar sem 
félagsmiðstöðvar eru valfrjálsar. Þeir töldu erfitt að 
sinna sérþörfum ýmissa einstaklinga og öllum hinum um 
leið. Einnig töldu þeir vanda, að vegna trúnaðar væri 
lokað á samskipti þeirra við foreldra. Þeir upplifa það 
viðhorf að félagsmiðstöðin sé „ekki nógu merkileg“ til að 
vera í samskiptum við foreldra. Að lokum nefna þeir 
óöryggi um hvenær eigi að tilkynna um mál sem 
unglingarnir trúa þeim fyrir, eru óvissir um hvar mörkin 
liggja. 

Helstu áskoranir töldu stjórnendur félagsmiðstöðva 
vera að hafa púlsinn á allri starfseminni og samskiptin. 
Þeir telja að það skorti virðingu fyrir starfinu, samstarfið 
við skólana standi og falli með einum velviljuðum innan 
skólans og að skólinn vanmeti þátt félagsmiðstöðva í 
starfi með börnunum. Einnig væru auknar kröfur á 
félagsmiðstöðvar án þess að fjármagn fylgi, sér í lagi í 
10-12 ára starfinu. Húsnæðið væri stór áskorun og setti 
starfseminni skorður, t.d. skortur á aðstöðu, of lítið rými 
miðað við fjölda unglinga og stjórnendur upplifa 
jafnframt að félagsmiðstöðin sé „afgangsstærð“ í 
starfinu. Mannekla er í sértæka starfinu og skortur á 
samstarfsvilja, m.a. varðandi ýmis teymi í tengslum við 
börnin í skólunum. Félagsmiðstöðvaranar eru oft ekki 
kallaðar til að frumkvæði skólanna, þó þær eigi að vera 
með í ferlunum, t.d. með börn af erlendum uppruna. 
Félagsmiðstöðvarnar þurfa að ganga á eftir samstarfinu 
og gagnrýna „við/þið“ viðhorf, þó allir starfi innan 
skóla- og frístundasviðs. Þeir telja að það vanti vettvang 
sem tryggir að heildarhagsmunir barnanna séu hafðir að 
leiðarljósi frá morgni til kvölds. 

Úrbætur í starfsumhverfi – að mati stjórnenda 
félagsmiðstöðva þarf að auka virðingu fyrir starfinu. 
Finna þarf leið til að bæta vinnutímann, en hann er 
strembinn þar sem vaktavinna er ekki fjölskylduvæn. Þó 
telja þeir ekki gott að missa tengslin við „gólfið,“ en mikil 
bót væri að vinna bara 1-2 kvöld í viku. Að lokum telja 
þeir mikilvægt að huga að launaumhverfinu, en að 
þeirra mati eru grunnlaunin eru ekki góð, en verða betri 
með álagi og yfirvinnu. Heildarlaun lækka því ef færri 
kvöldvaktir eru teknar. Þeir telja launin ekki standa undir 
ábyrgð stjórnenda og starfsumhverfi.  

Hvað myndi gera starfið eftirsóknarverðara? Að mati 
starfsmanna félagsmiðstöðva þurfa launin að vera 
mannsæmandi og starfið þarf að fá aukið vægi í 
samfélaginu. Mikilvægt er að meta það sem faglegt 
starf. Þau telja að jafnframt væri gott að vekja athygli 
á að það er þörf fyrir fjölbreytni í starfsmannahóp 
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félagsmiðstöðva og töldu jafnframt jákvætt ef fleiri 
starfsmenn tækju þátt í að móta stefnuna. 
Úrbætur í starfsumhverfi – að mati stjórnenda 
frístundaheimila eru laun ekki í samræmi við ábyrgð og 
álag. T.d. var nefnt að það þyrfti að vinna hlutavinnu 
með 100% starfi sem forstöðumaður. Aukin verkefni 
komi sífellt, en launahækkanir fylgi ekki með. Að lokum 
telja þau einnig að viðhorf fólks til frístundaheimila þurfi 
að breytast og að hætt verði að horfa á þetta sem 
einhverja geymslu. Þau telja mikilvægt að umbuna 
starfsfólki í meira mæli. 
Til þess að gera starfið eftirsóknarverðara á 
frístundaheimilum telja stjórnendur að bjóða þurfi upp 
á hærra starfshlutfall og að skapa fleiri 100% störf, þar 
sem frístundaheimilin missi gott fólk þar sem aðeins séu 
hlutastörf í boði. Þeir nefna að störf sem eru samsett sem 
stuðningur fyrir barn í skóla fyrir hádegi og eftir hádegi 
með sama barnið í frístund henti ekki þar sem þeir 
starfsmenn brenni fljótt út í starfi af álagi. 

 Það skorti starfsfólk með fagþekkingu og 
aðstoðarforstöðumenn 

 Það þurfi að draga úr álagi og vanda valið á 
verkefnum sem eru tetin fyrir – ekki að bæta 
endalaust við nýjum verkefnum. 

 Stjórnendur og starfsmenn telja að hækka þurfi 
laun leiðbeinenda og forstöðumanna. 

 Starfsmenn telja að launin og vinnutími skipti meira 
máli eftir að fólk kemur úr námi. 

Ef forgangsraða á þörfum verkefnum í frístunda-
heimilum telja stjórnendur eftirfarandi upp: 

 Fjölga 100% störfum 
 Lagfæra húsbúnað og aðstöðuna 
 Skipta starfinu upp þannig að 1. og 2. bekkur séu 

saman og 3. og 4. bekkur séu saman. 
 Hækka laun leiðbeinenda og forstöðumanna. 

Ef forgangsraða á þörfum verkefnum í 
félagsmiðstöðvum telja stjórnendur að bæta þurfi 
stuðninginn í 10-12 ára starfið og að sér forstöðumaður 
sé fyrir því. Auka þurfi virðingu foreldra, skóla og 
sviðsins þar sem fagstarfið sé ekki metið að verðleikum 
Þeir minna á að starfsfólk félagsmiðstöðvanna er orðin 
mikil fagstétt, meirihluti stjórnenda hefur mikla menntun 
og langa reynslu. Að lokum segja þeir að húsnæðið 
þeirra sé að „hrynja.“ 

Símenntun og starfsþróun – forstöðumenn 
 Félagsmiðstöðvar - miklir og góðir möguleikar og 

næg tækifæri heima og erlendis. 
 Frístundaheimili – Mikið úrval í boði. Fræðslan ekki 

að skila sér nægilega vegna starfsmannaveltu. 
 Hafa fræðsluna inni í vinnuprósentu, þá er betri 

mæting. 

 Frístundaheimili – vantar tækifæri og áskoranir 
fyrir forstöðumenn, engar stöður að losna. 

Fræðsla og þróun – frístundaheimili og 
félagsmiðstöðvar. Allir hóparnir voru ánægðir með þá 

fræðslu og þjálfun sem þeir hafa fengið í starfi sínu. Nóg 
framboð af góðu efni og hlustað á óskir starfsmanna. 
Forstöðumenn töldu þó helst tímaskort/manneklu valda 
því að þau kæmust ekki í þá símenntun sem stæði til 
boða. Starfsmenn töldu að fræðslan væri mikilvægan 
þátt í starfinu og menntun og símenntun nauðsynleg. 
Einnig að grunnfræðsla um verkferla ætti að vera í boði 
um leið og fólk byrjar. Rætt var um mikilvægi þess að 
hafa fræðslu inni í vinnutíma og starfshlutfalli, en 
mætingin hefði dalað eftir að fræðslan varð valfrjáls. 

Stuðningur í starfi: starfsfólk í frístundaheimilum taldi 
sig fá mikinn stuðningur frá yfirmönnum og 
samstarfsfólki. Einnig töldu þeir sig fá góðan 
persónulegan stuðning í starfinu. 

Stuðningur í starfi: Stjórnendur í frístundaheimilum 
töldu að þeir þyrftu fyrst og fremst stuðning inn í starfið. 
Mikilvægt væri að minnka launabil á milli almennra 
starfsmanna og stuðningsstarfsmanna, þar sem allir 
starfsmenn þyrftu að sinna öllum börnunum. Jafnframt 
þyrftu þeir svigrúm til að komast í fræðslu, þar sem 
skortur á tíma kæmi helst í veg fyrir það. 

Stuðningur í starfi: Stjórnendur félagsmiðstöðva töldu 
vanta aukinn stuðning inn í starfið fyrir þá einstaklinga 
sem þurfa á því að halda. Einnig þyrfti aukinn stuðning 
inn í 10-12 ára starfið. 

Nám með vinnu: Starfsmenn frístundaheimila og 
félagsmiðstöðva telja almennt gott að samræma nám og 
vinnu. Þeir gera skólaverkefni sem tengjast vinnunni og 
öfugt. Mikill sveigjanleiki er frá stjórnendum til að stunda 
námið. Á frístundaheimili sagði einn: „Ég mæti bara með 
stundatöflu og stjórnandinn finnur út úr því.“ Einum 
starfsmanni á frístundaheimili fannst erfitt að samræma 
starf og vinnu. Námsmönnum fannst ganga vel að 
samræma nám og vinnu, yfirmenn sýni sveigjanleika og 
auðvelt að hliðra til vinnutíma. 

Sveigjanleiki í starfi er almennt góður samkvæmt því 
sem stjórnendur félagsmiðstöðva segja og starfsfólk í 
frístundaheimilum. Þeir starfsmenn sem eru í námi í 
frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum telja mjög gott 
að stunda nám með vinnu og mikinn sveigjanleika af 
hálfu stjórnenda til að stunda námið. Þó kemur fram að 
ekki er eins mikill sveigjanleiki í starfi á sumrin þar sem 
starfsemin er þá með öðrum hætti auk þess sem 
nemendum finnst erfitt að taka sér frí frá starfi á haustin, 
þegar mikil mannekla er í frístundastarfinu. Starfsmenn í 
frístundastarfinu nefndu að það væri ekkert mál að fá 
svigrúm til undirbúningstíma, og hægt væri að taka 
undirbúning í yfirvinnu fyrir klúbbastarf til dæmis. 

Starfsandi og vinnustaðamenning. Allir hópar 
sammála um að mórallinn er „hörku góður,“ gæti ekki 
verið betri. Mjög skemmtilegt fólk, mikil félagsleg 
samskipti og hittingar fyrir utan vinnu, gleði í 
starfsmannahópnum skilar sér í aukinni starfsánægju. 
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Áhersla á að gera vel við starfsfólkið. Starfsmenn 
frístundaheimila töldu þó erfitt hversu stutt starfsfólkið 
staldrar við og alltaf nýir hópar á haustin. Mikil ánægja 
var með þegar borgin greiddi út umbun til starfsmanna 
síðastliðið haust. 

Framtíðarstarfsvettvangur: Almennir starfsmenn og 
nemendur geta flestir hugsað sér að vinna á þessum 
vettvangi í framtíðinni. Vandinn er lágt starfshlutfall sem 
er í boði, skortur á heilsársstörfum, launin og viðhorf fólks 
til starfsins. Flestir vilja vinna áfram á meðan þeir eru í 
námi. 100% starf er forsendan fyrir því að fólk sjái 
þetta fyrir sér sem framtíðarstarf. 

Framtíðarstarfsvettvangur: Forstöðumenn félags-
miðstöðva töldu vinnutímann erfiðan, launin lág ef ekki 
væri fyrir kvöldvaktirnar, mikið álag, skort á virðingu og 
viðhor til starfsins ein og: „..hvað ætlarðu svo að fara að 
gera þegar þú verður stór?“ Þegar tækifæri til 
framþróunar í starfi bættist við væru hverfandi líkur á 
því að þetta yrði framtíðarstarfsvettvangur. 

Framtíðarstarfsvettvangur: Forstöðumenn frí-
stundaheimila töldu ekki líkur á því að þetta væri 
framtíðarstarf út af skorti á tækifærum til frekari 
starfsþróunar, vegna launanna og vegna skorts á 
aðstoðarforstöðumanni. 

Lág laun voru sá þáttur sem virtist hafa mest áhrif á val 
á framtíðarstarfi sem og getu eða löngun til að halda 
áfram að starfa á þessum vettvangi. 

Vinnan sjálf en ekki launin draga starfsmenn í 
frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum að þessu 
starfi. Starfið er skemmtilegt og þau fá mikið ú túr því 
félagslega. Allir voru sammála um að launin væru ekki 
góð. 

Allir hóparnir töldu að reynsla þeirra, þekking og 
áhugamál nýttust þeim í starfi og nefndu meðal annars 
að gott væri að hafa fólk með allskonar bakgrunn í 
starfinu. Þau töldu faglega starfið mjög mikilvægt og 
mikilvægt að fá fræðslu sem tengist flóknum og 
fjölbreyttum viðfangsefnum í starfi. Þeir sem voru í námi 
með starfi töldu flestir að námið nýttist þeim í starfi og 
starfið í náminu. 

Annað – stjórnendur frístundamiðstöðva töldu rangt að 
auglýsa að starfið henti vel fyrir skólafólk. Virðingin fyrir 
starfinu hjá ungu fólki sé engin, og þau telja það vera 
vegna þess að það er kynnt sem sveigjanlegt. Þurfa 
meiri virðingu og stuðning frá Borgartúni. 

Allt tekur svo langan tíma hjá borginni. tvö ár að fá 
eitthvað í gegn. Þarf svo að hliðra til á síðustu stundu – 
finna pláss fyrir 100 börn þegar loks á að gera eitthvað.  

Hverju þarf að breyta - frístundaheimili 
 Verðum að geta boðið hærra starfshlutfall. 

Fagfólk er ekki að koma inn í 50% starf. 
 Launin og álagið valda því að starfsfólk staldrar 

ekki við lengi. Þarf að hækka launin. 
 Meiri umbun til starfsmanna 
 Minnka álagið og velja vel verkefni sem sett eru á 

okkur 
Hverju þarf að breyta – félagsmiðstöðvar 
 Ekki vandi að ráða fólk í félagsmiðstöðvar 
 Við starfshlutfall sé einnig tekið tillit til mætingar 

nemenda í félagsmiðstöð en ekki aðeins út á 
fjölda nemenda í skóla. 

 Hægt að gera meira ef fleira starfsfólk 
 Tveir 100% starfsmenn í öllum félagsmiðstöðvum 
 100% aðstoðarforstöðumenn í öllum félags-

miðstöðvum 
 10-12 ára starfið sér. 

Annað – boðleiðir eru langar og óskilvirkni í miklum 
tröppugangi, t.d. að fá lagfæringar eða bara nýjan 
skjá. Tví- og þríverknaður í tímaskráningum. 

Aðbúnaður og aðstaða á vinnustað. Aðstaðan og 
húsnæði er mjög misjafnt. Sumir hafa góðar aðstæður á 
meðan annarsstaðar eru mjög slakar aðstæður, t.d. ekki 
aðstaða til undirbúnings, aðgangur að skrifstofu eða 
aðstöðu fyrir mismunandi starfsemi, t.d. íþróttasal. Allir 
hópar tala um vanda varðandi samstarf við skóla, 
annarsvegar varðandi aðgang að húsnæðinu og 
aðstöðu og hinsvegar varðandi samstarf og 
upplýsingamiðlun varðandi börnin og unglingana. 
Samstarfið og samskiptin  við grunnskólana sé algerlega 
háð einum velviljuðum starfsmanni innan skólans. 
Starfsmenn skólans sýni starfsfólki í frístundaheimilum og 
félagsmiðstöðvum oft virðingarleysi og starfsmenn 
upplifa að þeir séu ekki velkomnir á sínum vinnustað, 
upplifa að þeir séu afgangsstærð og fyrir öðrum. Oft 
verið að flytja þá til ef eitthvað annað er í gangi. 

Virðing: Öllum hópum var tíðrætt um virðingu, hvort sem 
er frá samfélaginu, starfsfólki skóla, foreldrum og 
samnemendum í HÍ. Fólk veit ekki alveg um hvað starfið 
og námið snýst. 

Námið sjálft: Nemendur eru mjög ánægðir með námið 
og telja það gefa þeim góðan grunn og víðtæk 
tækifæri.  Þeir nefna þó að litið sé niður á námið af 
samnemendum á Menntavísindasviði og margir viti ekki 
um hvað felst í náminu.
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Samantekt úr rýnihóp almennra starfsmanna frístundaheimila 

Af hverju völduð þið að vinna í frístundaheimili? 
Vinnutíminn hentaði vel. Gott að komast út af heimilinu. 
Spennandi að vinna á frístundaheimili. Var mikið með 
unglingum, var leiðbeinandi í Vinnuskólanum og fór þá í 
tómstundafræði og fannst vinnutíminn henta vel. 

Sjáið þið fyrir ykkur að vinna á þessum vettvangi í 
framtíðinni? 
Já, á meðan ég er í námi. Starfið hentar vel með námi. 
Held ég verði á vettvangi frístundamála. Ef mér býðst 
100% stjórnunarvinna á frístundaheimili.  

Ekki framtíðarstarf fyrir mig. 

Hvernig nýtist reynsla þín og þekking í starfinu? 
Mjög vel, er mikill föndrari og í hannyrðum. 
Samvinnuleikir, nota þá mikið í starfinu. Reynsla af 
samskiptum úr unglingastarfi nýtast vel. Námið nýtist vel 
í starfinu. Hef gaman af að leika og nýti það mikið. 

Hvernig þjálfun og fræðslu hafið þið fengið og hvar? 
Fræðsla á frístundamiðstöðinni. Erum dugleg að fá 
fræðslu á vinnustaðnum og duglega að ræða málin ef 
eitthvað er. Fræðsla hálfsmánaðarlega. Allskonar 
fræðsla í boði. Eftir að fræðslan varð valfrjáls hefur hún 
dalað. 

Hvaða fræðsluúrræði eða stuðning í starfi teljið þið 
vanta eða viljið fá meira af? 
Mikill stuðningur frá yfirmönnum. Mikill stuðningur frá 
samstarfsfólki. Góður persónulegur stuðningur. 

Hvaða væntingar hafið þið til vinnustaðar og 
starfsumhverfis? 
Starfshlutfall/vinnutími 
Er í 100% starfi, skrifstofu á frístundamiðstöð og 
frístundaheimili. Er í hlutastarfi, er líka á leikskóla fyrir 
hádegi. Er í þrjá daga í viku og vinnutíminn rokkar eftir 
stundatöflunni. Starfshlutfall er fínt með skóla, en ekki 
nóg ef maður vill meiri vinnu. Myndi ekki geta lifað af 
bara 50% vinnu. Vinnutíminn er fínn með námi. Leiðinlegt 
að þurfa að fara í stjórnunarstöðu að loknu námi. Ef 
unnið er í skóla og frístundaheimili, þá eru mismunandi 
laun á hvorum stað. 

Undirbúningstími og sveigjanleiki í starfi 
Ekkert mál að fá undirbúningstíma. Fáum yfirvinnu ef 
klúbbastarf. Mikill sveigjanleiki, en ekki á sumrin. 

Laun 
Mæti ekki í vinnuna út af launum. Launin eru ekki það 
sem dregur mann í þessa vinnu, þetta er skemmtilegt 
starf. 

Aðbúnaður og aðstaða á vinnustað 
Erum inni í skólanum, maður þarf að mæta bjartsýnn í 
vinnuna og gera að sínu. Finnst frábært að vera inni í 
skólanum. Erum dálítil afgangsstærð, alltaf verið að 
færa okkur til inni í skólanum. Höfum allt sem þarf og ef 
eitthvað vantar þá er það keypt. 

Starfsandi og vinnustaðamenning 
Gæti ekki verið betri. Samt ákveðin hópaskipting í 
vinnunni hjá mér. 

Hverjar eru helstu áskoranirnar í starfinu? 
Samskipti við foreldra, þegar börnin spyrja eitthvað sem 
maður veit ekki. Samskiptin við stjórnendur eru frábær, 
þeir veita manni frelsi til að vera sjálfstæður í starfi. 

Hvað myndi gera starfið eftirsóknarverðara? 
Hækka launin. Launin og vinnutíminn skipta máli eftir að 
fólk kemur úr námi. 

Hverjir eru helstu kostir starfsins? Hvað er 
skemmtilegast? 
Hver dagur er nýtt ævintýri. Maður hefur áhrif á líf 
barnanna. Gaman að sjá börnin  þroskast. Fjölbreytt 
starfsfólk að vinna með manni. Börnin muna eftir manni, 
maður fær knús frá þeim eftir að maður hættir að vera 
með þau. Það sem er skemmtilegast er fjölbreytileikinn. 

Hvernig gengur að samræma nám og vinnu? 
Geta bara unnið á sumrin, það var bara kennt eftir 
hádegi þegar ég var í námi. Ekkert mál að samræma, 
maður mætir bara með stundatöflu og stjórnandinn 
finnur út úr því. 

Hvernig nýtist starfsreynsla þín í náminu? 
Maður þroskast í starfinu. Samskiptahæfileikarnir þróast 
mikið í þessu starfi. Á 3. ári í námi finnur maður að maður 
hefur breyst sem starfsmaður. Maður getur nýtt fræðin á 
bak við námið í starfinu, en ekki mikið notað starfið í 
náminu. 

Annað: 
Hugsunarháttur og viðhorf fólks til frístundaheimila þarf 
að breytast. Þarf að hætta að horfa á þetta sem 
einhverja geymslu. Grunnfræðslan um verkferla ætti að 
vera í boði strax þegar fólk byrjar. Ekki rétt að auglýsa 
starfið sem auðvelt starf með skóla. Maður upplifir 
svolítið að maður síðastur í röðinni hjá borginni. Þarf að 
gera meira fyrir starfsfólkið. Erum dugleg að 
skipuleggja eitthvað innan vinnustaðarins. Einu sinni var 
sameiginleg árshátíð og sumarfagnaður sem skapaði 
góðan móral, það er ekki lengur. 
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Samantekt úr rýnihóp almennra starfsmanna félagsmiðstöðva 

Af hverju völduð þið þetta starf? 
Áhugi á að vinna með börnum og unglingum. Sótti sjálf 
mikið í félagsmiðstöðina mína sem unglingur og sá þegar 
ég útskrifaðist úr grunnskóla að þetta var mikilvægur 
staður fyrir mig. Hafði góða reynslu af félagsmiðstöð 
sem unglingur. Hafði ekki góða reynslu úr félagsmiðstöð 
en heyrði að starfið væri orðið miklu faglegra. 
Mikilvægt starf sem unnið er í félagsmiðstöðvum og 
fagleg vinna. 

Sjáið þið fyrir að starfa á þessum vettvangi í 
framtíðinni? 
Já, að stjórna félagsmiðstöð. Sá þetta ekki fyrir mér sem 
framtíðarstarf fyrst, en sé það núna. Sé ekki fyrir mér 
að vinna á þessum vettvangi vegna launanna. Ef launin 
væru hærri, gæti ég hugsað mér þetta sem 
framtíðarstarf. 

Hvernig nýtist reynsla þín og þekking í starfi? 
Áhugasviðið liggur þarna. Áhugamál mín nýtast vel, t.d. 
körfubolti. Vinna á frístundaheimili nýtist mér vel í 
félagsmiðstöð. 

Hvernig þjálfun og fræðslu og þjálfun hafið þið 
fengið og hvar? 
Sameiginlegir fundir. Mjög öflug fræðsla fyrir starfsfólk 
í frístundamiðstöðinni. Komum með óskalista um fræðslu í 
byrjun árs. Þarf að samtvinna fræðslu meira, það er 
grundvöllur þess að setja starfið í samhengi. 

Væntingar til vinnustaðar og starfsumhverfis: 
Starfshlutfall og vinnutími 
Hentar vel. Er mjög sveigjanlegt. Myndi ekki vilja hærra 
starfshlutfall – er í skóla. Mikill sveigjanleiki. Er í 100% 
starfi, mikið í sértæku starfi. 

Launakjör: 
Ekki góð laun. Launin hækka þegar maður er kominn með 
háskólagráðu. Fæ félagsleg mikið út úr starfinu, annað 
en bara peninga. 

Aðbúnaður: 
Lélegar aðstæður. Húsnæði lélegt. Ekki aðstaða fyrir 
undirbúning. Aðbúnaður mjög góður, en húsnæðið samt 
lélegt. Fín aðstaða fyrir undirbúning. Mjög breytilegt 
eftir félagsmiðstöðvum, sumstaðar er fín aðstaða og 
aðgangur að skrifstofum, en allt of lítil aðstaða 
annarsstaðar. 

Hverjar eru helstu áskoranirnar í starfinu? 
Erfitt að sinna nýbúum og öllu hinu líka. Áskorun að fá 
unglingana til að mæta, þetta er valfrjálst. Hugsunin er 
að félagsmiðstöðin er ekki nógu merkileg til að vera í 
samskiptum við foreldrana. Það er lokað á samskipti við 
foreldra því það er svo margt bundið trúnaði. Flækjustig 
að greina hvað á að tilkynna. 

 

 
Hvað myndi gera starfið eftirsóknarverðara? 
Fleiri starfsmenn taki þátt í að móta stefnuna, ekki bara 
stikkorð. Mætti auglýsa að það þarf fjölbreytt starfsfólk 
á félagsmiðstöðvar. 

Hverjir eru helstu kostir starfsins? Hvað er 
skemmtilegast? 
Leika við krakkana. Spjalla og ná tengingu við 
unglingana. Plana viðburði. Vera í samskiptum. Sjá 
framfarir hjá krökkunum. Hafa áhrif á krakkana. 

Hvernig gengur að samræma nám og vinnu? 
Gengur vel. Var erfitt að byrja á sama tíma á einhverju 
nýju í vinnunni og í skólanum. Geri skólaverkefni sem 
tengjast vinnunni og öfugt. Gengur mjög vel. 

Nýtist starfsreynslan í náminu? 
Já, er í kennaranámi. Nýti reynsluna endalaust á báðum 
stöðum. Já, því meira sem ég læri, því betur nýtist 
reynslan úr starfinu. 

Annað: 
Launin verða að vera mannsæmandi. Þarf að meta 
starfið sem faglegt starf. Þetta starf þarf að fá aukið 
vægi í samfélaginu. Ótrúlega mikilvægt starf. Fræðslan 
er mikilvægur partur. Menntun í starfinu og símenntun 
nauðsynleg. Kostir og gallar viða að vera með 
starfsemina inni í skólanum. Vantar skýra stefnumótun og 
framtíðarsýn varðandi starfið í félagsmiðstöðvunum. 
Starfið hefur löngu sannað sig. 
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Samantekt úr rýnihóp stjórnenda frístundaheimila 

Af hverju völduð þið að starfa í frístundaheimili? 
Langaði til að breyta til. Prófa eitthvað nýtt. Vann með 
námi á frístundaheimilum og fór svo í nám í 
mannauðsstjórnun, sótti svo um sem forstöðumaður. Datt 
upp í hendurnar á mér. Hef alltaf ætlað að vinna með 
börnum. Heillaði mig að vinna með börnum, en samt 
stjórnunarstarf. Byrjaði sem leiðbeinandi, datt upp í 
hendurnar á mér að verða forstöðumaður. 

Hverjir eru helstu kostir starfsins? 
Fjölbreytileikinn, sveigjanleikinn. Kostur að hafa 
frístundaheimilið aldursskipt. Gaman að kynnast nýjum 
börnum. Nýjar áskoranir. Elska starfið mitt. Gefandi, 
spennandi, fjölbreytt, þroskandi, skemmtilegt, fullt af 
fræðslu. Kynnist fullt af skemmtilegu fólki, fæ að taka 
þátt í allskonar hlutum. Tek þátt í spennandi verkefnum. 
Hjálpa börnunum. Ala upp starfsfólkið og efla það. 

Hverjar eru helstu áskoranir í starfinu? 
Sálfræðingar starfsfólks, barna og foreldra. Unga 
starfsfólkið og leiðbeina unga fólkinu. Foreldrar biðja 
um hjálp og ráðgjöf um uppeldi og agamál. Húsnæðið 
er algerlega háð skólanum. Háð skólastjóra hvernig og 
hvort samstarfið er. Vantar oft aðgang að íþróttasal. 
Húsnæði hentar oft ekki starfseminni. Tímafaktorinn. 
Hegðunarvandamál hafa aukist. Fjölþættur vandi, kvíði, 
reiði, ofbeldismál, orðanotkun. Mikil endurnýjun á 
starfsfólki. Börnin hlusta ekki á mig eða starfsfólkið. Ekki 
tími fyrir skrifstofuvinnuna, er að slökkva elda. Vantar 
skilning frá yfirmönnum. Of mörg börn á starfsmann, 16 
börn eru of mikið.  

Hvað þarf að bæta til að gera starfið 
eftirsóknarverðara? 
Starfshlutfall/vinnutími 
Fleiri 100% starfsmenn. Vantar aðstoðarforstöðumenn. 
Fleira starfsfólk með fagþekkingu. Bjóða hærra 
starfshlutfall. Missum fullt af góðu fólki því við getum 
bara boðið hlutastörf. Starfsmenn brenna upp í starfi út 
af álagi á að starfa í stuðningi fyrir hádegi í skóla og 
svo í frístundaheimili eftir hádegi með sama barnið. 
Minnka álagið. Ekki bæta endalaust verkefnum við. 
Velja vel verkefnin sem við eigum að taka fyrir. 
Símenntun/starfsþróun 
Endalaust af námskeiðum í boði. Ekki neinar hærri stöður 
að komast í fyrir forstöðumenn. Vantar áskoranir en 
engar stöður losna. Hafa fræðsluna inni í 
vinnuprósentunni, þá mætir fólk betur. Starfsmenn vilja 
ekki yfirvinnu. 1 af 17 starfsmönnum gat hugsað sér 
þetta sem framtíðarstarf. Fræðslan ekki að skila sér eins 
og maður vildi vegna starfsmannaveltu. 

Launakjör 
Laun ekki í samræmi við ábyrgð og álag. Þarf að vinna 
hlutavinnu með þó ég sé í 100% starfi sem 
forstöðumaður. Aukin verkefni en ekki launahækkanir. 

Starfsandi og vinnustaðamenning 
Mórallinn er hörku góður. Alltaf að byrja upp á nýtt samt 
því það kemur nýr hópur á hverju hausti. Launin og 
álagið valda því að fólk er ekki lengi. Frábært þegar 
borgin greiddi út þessa umbun til starfsmanna. 
Tímasetningin var samt röng, of nálægt jólum og nýttist 
illa. Verðum að geta boðið hærra starfshlutfall. 

Ef ætti að forgangsraða, hvað mynduð þið leggja 
mesta áherslu á? 
Fleiri 100% störf. Húsbúnaður og aðstaðan sem við erum 
að vinna í. Skipta upp starfinu, 1. + 2. bekkur og svo 3. 
+ 4. bekkur saman. Hækka laun forstöðumanna. Hækka 
laun leiðbeinenda. 

Hvaða fræðsluúrræði eða stuðning í starfi teljið þið 
að vanti eða þurfi meira af? 
Nóg af fræðslu. Vantar tíma til að komast í það allt. 
Stuðningur við forstöðumenn í starfinu fyrst og fremst. 
Launabilið of mikið á milli stuðningsstarfsmanna og 
almennra starfsmanna, það þurfa allir að sinna þessum 
börnum. 

Hverju þarf að breyta til að laða fólk í þessi störf? 
Hærri vinnuprósenta. Hærri laun. Fagfólk er ekki að 
koma inn í 50% starf.  

Sjáið þið fyrir ykkur starfið sem þið eruð í sem 
framtíðarstarf? 
Nei, býður ekki upp á möguleika til að þróast í starfi. 
Fara hærra og fá hærri laun. Þarf aðstoðarmann eða 
aðstoðarforstöðumann. 

Hvað þarf að gera til að bæta starfsumhverfið? 
Minnka álagið, ekki bæta endalaust við verkefnum. 
Velja vel verkefnin sem við eigum að taka. 

Helstu kostir starfsins: 
Elska starfið mitt. Það er gefandi, spennandi, fjölbreytt, 
þroskandi og skemmtilegt. Fullt af fræðslu, kynnist fullt 
af skemmtilegu fólki, fæ að taka þátt í allskonar hlutum 
og spennandi verkefnum. Hjálpa börnum, ala upp 
starfsfólkið og efla það. Við erum dálítill stökkpallur út í 
lífið. 

Annað: 
Auglýst að starfið henti vel fyrir skólafólk, en það er ekki 
svo. Virðing fyrir starfinu hjá ungu fólki engin. Afleiðing 
af því að starfið er kynnt sem sveigjanlegt. Þarf meiri 
virðingu og stuðning. Umbun til starfsmanna gefur mikið, 
litlar upphæðir skila sér. Allt tekur svo langan tíma hjá 
borginni, kannski tvö ár að fá eitthvað í gegn. Þurfum 
svo að hliðra öllu til á síðustu stundu, finna pláss fyrir 100 
börn þegar á að gera eitthvað, þetta sýnir skort á 
virðingu fyrir frístundaheimilum. 
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Samantekt úr rýnihóp stjórnenda félagsmiðstöðva

Af hverju völduð þið að vinna í félagsmiðstöð? 
Byrjaði sem hlutastarfsmaður. Skemmtilegt. Hentaði vel 
með námi. Hlutastarf. Var með stelpuhóp í kvöldstarfi. 
Áskorun að fara í stjórnunarstarf. Fjölbreytt. 
Hlutastarfsmaður, byrjaði sem slíkur. Hentar vel með 
námi. Samskipti. Sveigjanlegur vinnutími. Byrjaði á 
heimili fyrir fötluð börn. Langaði að breyta til. Hlutastarf 
með kennaranámi. Hentar betur en kennsla. 
Hverjir eru helstu kostir starfsins? 
Fjölbreytileiki. Ekki skrifborðsvinna. Fjölbreytt, margt í 
gangi. Maður þarf að kunna margt. Fjölbreytt mál. 
Mikilvægt. Unglingarnir. Börnin. Opið starf. Gefandi. 
Unglingarnir. Fjölbreytileikinn. Sveigjanleikinn. Fjölbreytt 
verkefni. Skemmtilegt starfsfólk. Starfsandinn. 
Hverjar eru helstu áskoranirnar í starfinu? 
Hafa puttana í öllu. Samskiptin. Meiri kröfur á 
félagsmiðstöðvarnar en fylgir ekki fjármagn. 10-12 ára 
starfið. Húsnæðið setur okkur skorður, vantar aðstöðu. 
Lítið húsnæði, þrír skólar. Manneklan í sértæka starfinu. 
Félagsmiðstöðin sem afgangsstærð í kerfinu. Skortur á 
virðingu. Samskiptin. Miðlun upplýsinga. Samstarfið við 
skólana, stendur og fellur með einum velviljuðum innan 
skólans. Sértæka starfið. Skólinn vanmetur okkar þátt, 
við erum meira með fötluðu börnin en skólinn yfir árið. 
Sértæka starfið, teymi í skólum en ekki kallað í okkur að 
frumkvæði skólans. Þó við eigum að vera með í ferlunum 
t.d. með erlendu börnin, þá erum við aldrei kölluð til. 
Þurfum alltaf að ganga á eftir því. Við/Þið viðhorf, þó 
við störfum öll innan skóla- og frístundasviðs. Vantar 
vettvang fyrir heildarhagsmuni barnanna frá morgni til 
kvölds. Vantar samstarf. Erum öll með sama markmið. 
Hvað þarf að bæta í starfsumhverfinu? 
Starfshlutfall og vinnutími: 
Virðing fyrir starfinu. Vaktavinna hentar ekki öllum. 
Vaktavinna ekki fjölskylduvæn. Vil ekki missa tengslin við 
gólfið. Mikill munur að vinna bara 1-2 kvöld í viku. 
Vinnutíminn. Launin. Launin lækka ef maður tekur færri 
kvöldvaktir. 
Símenntun og starfsþróun 
Miklir og góðir möguleikar. Ráðstefnur erlendis og 
heima. Stunda nám með vinnunni. Námskeið á SFS og 
sem maður finnur sjálfur nýtast í starfinu. 
Félagsmiðstöðvar duglegar að láta berast ef einhver er 
að fá spennandi fyrirlesara. Forstöðumannaráð ræðir 
fræðslutilboð. Fræðslutilboð í hverjum mánuði fyrir 
hlutastarfsmennina. Fræðsla mánaðarlega fyrir 
stjórnendur. Vel tekið í allar hugmyndir. Góð fræðsla í 
boði. 
Launakjör 
Án álagsins eru þau ekki góð. Taka aukaverkefni til að 
hækka launin. Mikil yfirvinna til að fá góð laun. Ekki góð 
laun miðað við ábyrgð og starfsumhverfi. Grunnlaun ekki 
góð. Hef það gott á laununum með kvöldálagi og 
yfirvinnu. Launin í sértæka starfinu eru hærri en í 
venjulegu starfi. Við megum vinna yfirvinnu.  
Sveigjanleiki í starfi 
Mikill sveigjanleiki. Sumir mega stimpla sig inn í gegnum 
símann. Fáránlegar reglur um hvernig greitt er fyrir 
skíðaferðir! Fjármálastjórar ráða hversu mikla yfirvinnu 

fólk fær greitt í ferðum. Mismunandi eftir 
frístundamiðstöðvum. 
Starfsandi og vinnustaðamenning 
Mjög skemmtilegt fólk. Áhersla á að gera vel við 
starfsfólkið okkar. Mikil félagsleg samskipti og hittingar 
fyrir utan vinnu. Gleði í starfsmannahópnum skilar sér í 
aukinni starfsánægju. 
Ef ætti að forgangsraða, hvað mynduð þið leggja 
mesta áherslu á? 
10-12 ára starfið, sérforstöðumaður yfir því. Eftir 
meistaranám þarf maður að fara að finna sér „alvöru 
starf.“ Starfið ekki metið að verðleikum (ekki skóla, ekki 
foreldrum, ekki sviðinu). Húsnæðið okkar er að hrynja. 
Erum látin mæta afgangi. Skortur á virðingu fyrir 
starfinu. Fagstarfið ekki metið. Gleymist að þetta er 
orðin mikil fagstétt. Stór meirihluti stjórnenda hefur mikla 
menntun og langa reynslu. 
Hvaða fræðsluúrræði eða stuðning í starfi teljið þið 
vanta eða þurfið meira af? 
Stuðninginn inn í starfið fyrir þá einstaklinga sem þurfa 
á því að halda. Hafastuðning í skólanum og á 
frístundaheimilinu. Óþægilegt að geta ekki sinnt þeim 
sem þurfa stuðning. Skortir fjármagn, fylgir ekki upp í 
félagsmiðstöðina. 
Hverju þarf að breyta til að laða að fleiri einstaklinga 
í störf á vettvangi frístundamiðstöðva?  
Ekki vandi að ráða fólk í félagsmiðstöðvar. Viljum að við 
ákvörðun á starfshlutfalli sé einnig tekið tillit til fjölda 
unglinga sem mætir í félagsmiðstöðvarstarfið, en ekki 
eingöngu út frá fjölda nemenda í skólanum. Hægt að 
gera meira ef fleira starfsfólk. Tveir 100% starfsmenn í 
öllum félagsmiðstöðvum. 10-12 ára starfið þarf að vera 
sér. Getum ekki unnið með 10-12 m.v. fjármagn. Passar 
ekki að vera með 5. og 7. bekk saman. Vilji til að breyta, 
en vantar fjármagn/fólk. 
Framtíðarstarf 
Viðhorfið er – en hvað ætlarðu svo að gera? Það er 
mikilvægt að hafa góðar fyrirmyndir. Unglingarnir 
sækja meira í yngra starfsfólkið. Eitt ár í viðbót. Öðruvísi 
kröfur til forstöðumanna félagsmiðstöðva að vera 
ferskir. Þarf allan þennan tröppugang við að fá 
lagfæringar eða nýjan skjá. Tví- og þríverknaður í t.d. 
tímaskráningu. Ætti að vera sjálfsagt mál að það væru 
100% aðstoðarforstöðumenn í öllum félagsmiðstöðvum. 
Hvað þarf að breytast? 
Þurfa að vera tveir 100% starfsmenn í öllum 
félagsmiðstöðvum. 10-12 ára starfið þarf að vera sér. 
Við getum ekki unnið meira með þennan hóp miðað við 
það sem okkur er  úthlutað í dag. Vilji hjá öllum 
forstöðumönnum að breyta þessu en við getum það ekki 
eins og staðan er núna. 



54 
 

Samantekt úr rýnihóp nemenda í tómstunda- og félagsmálafræðum 
 

Hvers vegna völduð  þið nám í tómstunda- og 
félagsmálafræði? Vinnan. Var að vinna í félagsmiðstöð 
með framhaldsskóla. Fór að vinna í frístundaheimili og 
fannst flottur rammi í kringum það starf. Systir mín, búin 
að fara í námið. Tómstundadagurinn. Kobbi og 
kennararnir á menntavísindasviði. Spennandi að vinna 
með unglingum. Fór óvart að vinna í frístundaheimili, sá 
að ég gat hjálpað þeim mikið. Námið sjálft er frábært, 
góður grunnur, nýtist vel við uppeldi og fleira. 
Persónuleg reynsla úr félagsmiðstöð, ungmennastarfi, 
skátum o.fl. sem unglingar, góð reynsla þaðan. Vinna 
með fólki. Starfið. Það sem trekkir í námið er það sem 
við erum að gera í starfinu. Fann að mig vantaði 
verkfæri, ekki nóg að vera bara „jolly“ og vinalegur.  
Hvaða starfsvettvang sjáið þið fyrir ykkur í 
framtíðinni? Af hverju? Faglærður starfsmaður á 
gólfinu, áður var yfirmaður í frístundastarfi draumurinn. 
Miðla vitneskjunni áfram. Stjórnandi sem fær líka að 
vera á gólfinu. Þekkingin nýtist ekki best við skrifborðið. 
Áhuginn breytist á hverri önn, í fyrra var það aldraðir, 
nú að vinna með föngum. 
Hvaða hópa samfélagsins hafið þið mestan áhuga á 
að vinna með? Föngum, unglingum, fötluðum, 
barnastarfi, unglingastarfi, ungmenni með fatlanir, 
sértæku hópastarfi. Nýjar hugmyndir á hverjum degi. 
Langar líka að reyna að hjálpa öðrum nemendum. Í 
framtíðinni verði litið á nám í tómstunda- og 
félagsmálafræðum af virðingu. 
Hvaða viðbrögð fáið þið við náminu? 
Fæstir vita hvað þetta er. Mamma skilur ekki enn hvað 
þetta er. Halda að við séum að læra einhverja leiki. 
Finnum viðhorf annarra nemenda á sviðinu að við getum 
ekki haft áhrif eins og þau. Að það sem við gerum skipti 
engu máli. Þurfum að verja að þetta skipti máli. Það er 
samt breyting á, meiri skilningur núna. 
Hvaða væntingar hafið þið til vinnustaðar og 
starfsumhverfis? 
Starfshlutfall: Sem forstöðumaður eða aðstoðar-
forstöðumaður í 100% vinnu, jafnvel tveimur vinnum – 
kenna á daginn og svo kvöldvaktir í félagsmiðstöðvum. 
Væri til í að vera 100% starfsmaður á gólfi. 50% stöðu 
í félagsheimili eða ungmennahúsi með framhaldsnámi í 
tengslum við fagið. 100% starf þegar maður er búinn 
með námið.  
Símenntun: Mjög mikilvæg. Fæ mikla fræðslu í 
félagsmiðstöðinni. Símenntun heldur neistanum gangandi. 
Stuttar fræðslur mikilvægar og mikilvægt að halda sér 
við. 
Launakjör: Ég ætla að fara að gera eitthvað annað, 
mest vegna umgjarðarinnar um starfið. Starfsfólk í 50% 
starfi í einhverja mánuði, aðstöðuleysi, samstarfið við 
skólana og skortur á virðingu. Þarf að berjast fyrir 
starfinu. Launin eru ekki að heilla. Vanmetið starf 
launalega séð. Ekki sátt við launakjörin eins og þau eru. 
Myndi sennilega frekar fara að vinna í viðburða- og 
verkefnastjórnun. Stefna í ferðaþjónustu eða 

viðburðastjórnun. Gefandi að vinna með unglingum. 
Launin eru ekki alveg nógu há til að maður geti 
framfleytt sjálfum sér og fjölskyldu. 
Aðbúnaður og aðstaða á vinnustað: Veit um alveg 
skelfilegar vinnuaðstæður. Sum frístundaheimili með 
flotta aðstöðu inni í skólanum. Miklar samningaviðræður 
um að fá aðgang að íþróttasal eða stofum. Er á móti því 
að hafa félagsmiðstöðvar inni í skólum, þær eru gjarnan 
á ganginum í skólanum. Frístundaheimilin eru of mikið 
upp á góðmennsku skólastjóra komin. Frístundastarfið 
nýtur ekki nægilegrar virðingar og skólinn lítur svo á að 
hann sé að gera frístundastarfinu mikinn greiða. Það 
bitnar á samstarfinu og gerir vinnuumhverfi og aðstæður 
starfsmanna mun erfiðari en þær þurfa að vera og það 
bitnar einnig á þjónustu við börnin. Grunnskólarnir og 
frístundaheimilin/ félagsmiðstöðvar eru öll á skóla- og 
frístundasviði og vinna að sama markinu. 
Starfsandi og vinnustaðamenning: Efla starfsandann með 
símenntun og fræðslu. Allir fylgja sömu verkferlum, það 
skiptir miklu máli varðandi móralinn. Erfitt þegar alltaf 
er að byrja nýtt fólk. Þarf að pæla í hamingju 
starfsmanna, það breytir miklu ef manni finnst vera 
hugsað um mann. Ef maður á vini á vinnustaðnum, þá 
langar mann frekar að mæta í vinnuna og helst lengur á 
vinnustaðnum. Finna að maður skipti máli. 
Hvað myndi gera starf hjá borginni  eða öðrum 
sveitarfélögum eftirsóknarverðara? Að þakka 
starfsmönnum fyrir starfið. Skýr markmið og að tryggja 
gæði starfsins. Virðingin skiptir máli, það þarf að virða 
fagmennsku okkar. Taka tómstundafræðinga fram yfir 
kennara í forstöðumenn/ deildarstjóra t.d.  – kennarar 
eru með aðra nálgun, eru skólamiðaðri. 
Hvað skiptir máli varðandi val á vinnustað? 
Vita eftir hvaða stefnu er verið að vinna. Aðstaða til að 
þróa sig í starfi. Gott andrúmsloft. Finna umhyggju og 
virðingu. Geta unnið sig upp. Nota hæfileika sína og 
blómstra. Nýta sinn faglega bakgrunn. 
Hvernig gengur að samræma nám og vinnu? Gengur 
mjög vel. Yfirmenn sýna sveigjanleika og skilning. Er með 
fastan vinnutíma en get fengið að hliðra því til.  
Stuðningur atvinnurekenda við námið? Að gefa frí 
þegar við þurfum á að halda. Endurgjöf frá yfirmanni. 
Hrós og gagnrýni. 
Hvernig nýtist starfsreynsla af vettvangi í náminu? 
Mjög vel. Maður getur frekar gagnrýnt og skoðað. Það 
sem maður lærir nýtist oft beint á vettvangi og festist þá 
betur í manni. Starfið nýtist í náminu. Vinnan græðir á 
náminu og öfugt. 
Hvernig getur háskólinn komið til móts við þá sem 
stunda vinnu? Tengja vettvangsnámið við vinnustaðinn 
sem maður er á. Fjarnám fyrir þá sem vilja mennta sig 
en eru í vinnu. Taka meira tillit til manneklu á vettvangi, 
vantar skilning á því að það er ekki auðvelt að fara úr 
vinnunni þegar það er mannekla. Fyrst á haustin mætti 
vera meiri sveigjanleiki. Það er 80% mætingarskylda í 
náminu og maður lendir í klemmu. 
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Spurningalistar 

1. Spurningalisti til forstöðumanna - starfsfólks í 100% starfi á frístundaheimilum og 

félagsmiðstöðvum 

Markmið þess að taka rýnihópaviðtöl við starfsfólk sem er í 100% starfshlutfalli í frístundaheimili / 

félagsmiðstöð er að afla upplýsinga um hvernig það upplifir að vinna á vettvangi frístunda. Niðurstöður 

munu nýtast starfshópi um bætt starfsumhverfi frístundastarfsfólks til að setja fram tillögur um bætt 

starfsumhverfi. 

1. Af hverju  völduð þið að starfa á frístundaheimili/félagsmiðstöð? 

2. Hverjir eru  helstu  kostir starfsins?  

3. Hverjar eru helstu áskoranirnar í starfinu? 

4. Hvað er það í starfsumhverfi þínu sem þú telur að þurfa að bæta til að gera starfið 

eftirsóknarverðara?  

a. Starfshlutfall og vinnutími 

b. Möguleiki til símenntunar og starfsþróunar 

c. Launakjör 

d. Sveigjanleiki í starfi 

e. Aðbúnaður og aðstaða á vinnustað 

f. Starfsandi og vinnustaðamenning 

g. Aðrir þættir  

5. Ef þið ættuð að forgangsraða þá þætti sem þið nefnið í starfsumhverfinu – hvað mynduð þið 

leggja mesta áherslu á o.s.frv.  

6. Hvaða fræðsluúrræði eða stuðning í starfi teljið þið vanta eða viljið fá meira af? 

7. Hvaða einn þátt teljið þið mikilvægast að breyta/gera til að laða að fleiri einstaklinga til að vinna 

á vettvangi frístundamiðstöðva? (Á við um öll störf, hvort sem er í fullu starfi eða hluta starfi, 

vinna á frístundaheimili, félagsmiðstöð eða í öðrum störfum innan veggja 

frístundamiðstöðvanna.) 

8. Sjáið þið fyrir ykkur starfið sem þið eru í sem framtíðarstarf?  Af hverju? 

 

2. Spurningalisti til starfsfólks frístundaheimila og félagsmiðstöðva 

Markmið þess að taka rýnihópaviðtöl við starfsfólk í frístundaheimili / félagsmiðstöð er að afla upplýsinga um 

hvernig er þeir upplifa að vinna á vettvangi frístunda. Niðurstöður munu nýtast starfshópi um bætt 

starfsumhverfi frístundastarfsfólks til að setja fram tillögur um breytt starfsumhverfi. 

1. Af hverju  völduð þið að starfa á frístundaheimili/félagsmiðstöð? 

2. Sjáið þið fyrir ykkur að starfa á þessum vettvangi í framtíðinni? Af  hverju?  

3. Hvernig nýtist reynsla þín og þekking í starfinu? 

4. Hvernig þjálfun og fræðslu hafið þið fengið og hvar fenguð þið þá þjálfun/fræðslu? 

5. Hvaða fræðsluúrræði eða stuðningur í starfi teljið þið vanta eða viljið fá meira af? 

6. Hvaða væntingar hafið þið til vinnustaðar og starfsumhverfis? 

a. Starfshlutfall og vinnutími 

b. Möguleiki til símenntunar og starfsþróunar 

c. Launakjör 

d. Sveigjanleiki í starfi 

e. Aðbúnaður og aðstaða á vinnustað 

f. Starfsandi og vinnustaðamenning 

7. Hverjar eru helstu áskoranirnar í starfinu? 

  



56 
 

Spurningalisti 2 – frh. 

8. Hverju mynduð þið vilja breyta í starfsumhverfinu eða hvernig er hægt að gera starfið 

eftirsóknarverðara? 

9. Hverjir eru  helstu  kostir starfsins? 

Hvað er skemmtilegast við starfið? 

Viðbótarspurningar til starfsfólks sem jafnframt er í námi tengt uppeldis- og tómstundafræðum 

10. Hvernig gengur að samræma nám og vinnu? 

11. Hvernig nýtist starfsreynsla þín í náminu? 

12. Hvernig nýtist námið í daglegu starfi? 

13. Hvernig getur atvinnurekandi stutt við nám þitt í tómstundafræði? 

14. Hvernig getur Háskólinn komið til móts við starfsfólk sem stundar nám í tómstundafræði með vinnu? 

 

3. Spurningalisti til hliðsjónar – rýnihópar nemenda í tómstunda- og félagsmálafræði 

Markmið þess að taka rýnihópaviðtöl við nemendur í tómstunda- og félagsmálafræði er að afla upplýsinga 

um væntingar þeirra til starfa á vegum sveitarfélaga á vettvangi frístunda. Niðurstöður munu nýtast 

starfshópi um bætt starfsumhverfi frístundastarfsfólks til að setja fram tillögur sem lúta að samstarfi 

Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands. 

Lagt er upp með að taka amk tvo rýnifundi, annan við nemendur af 2. og 3. ári og hinn við nemendur sem eru 

að vinna nú þegar á frístundaheimili eða félagsmiðstöð.  

1. Hvers vegna völduð  þið nám í tómstunda- og félagsmálafræði? 

2. Hvaða starfsvettvang sjáið þið fyrir  ykkur að starfa á í framtíðinni? Af  hverju?  

3. Hvaða hópa samfélagsins hafið þið mestan áhuga á að vinna með? 

4. Hvaða væntingar hafið þið til vinnustaðar og starfsumhverfis? 

a. Starfshlutfall 

b. Möguleiki til símenntunar og starfsþróunar 

c. Launakjör 

d. Sveigjanleiki í starfi 

e. Aðbúnaður og aðstaða á vinnustað 

f. Starfsandi og vinnustaðamenning 

5. Hvað myndi gera starf hjá Reykjavíkurborg eða öðrum sveitarfélögum eftirsóknarverðara? 

6. Hvað skiptir mestu máli þegar þú munt velja þinn vinnustað? 

Viðbótarspurningar til nema sem jafnframt starfa á vettvangi 

7. Hvernig gengur að samræma nám og vinnu? 

8. Hvernig nýtist starfsreynsla þín í náminu? 

9. Hvernig nýtist námið í daglegu starfi? 

10. Hvernig getur atvinnurekandi stutt við nám þitt í tómstundafræði? 

11. Hvernig getur Háskólinn komið til móts við starfsfólk sem stundar nám í tómstundafræði með vinnu? 
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Viðauki 6 – Skipulag náms í tómstunda- og félagsmálafræði 
 

TÓS261 Tómstunda- og félagsmálafræði, BA 
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