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Inngangur 
 

Undangengin ár hafa nokkur íþróttafélög í Reykjavík boðið upp á frístundaakstur og 
hefur þá aðallega verið um skutl frá frístundaheimilum að æfingaaðstöðu að ræða. Þau 
félög sem riðu á vaðið voru Valur og Víkingur en síðan bættust Þróttur, Fram og KR 
fljótlega við. 

 

Í byrjun ársins 2010 þegar ÍTR ákvað að styrkja öll félögin að ákveðnum skilyrðum 
uppfylltum (sjá minnisblað og samþykkt í fylgiskjali)  þá hófu Fylkir og Ármann einnig að 
selflytja iðkendur í íþróttaaðstöðuna. Áður en til þess kom þá höfðu félögin fjármagnað 
þetta með ýmsum hætti s.s. hækkun æfingagjalda, rukkun fyrir aksturinn, styrkjum 
o.s.frv. Allt frá byrjun hefur verið skýrt kveðið á um það að aksturinn sé innan hverfa 
viðkomandi hverfafélaga. Eina félagið sem fylgir þessu ekki eftir í einu og öllu er Fram 
en það félag er staðsett í tveimur borgarhlutum. Vonandi fer að sjá fyrir endann á þeirri 
aðlögun. 

 

Haustið 2010 ákvað ÍR að nálgast þetta verkefni með öðrum hætti, þ.e. færa 
íþróttaiðkunina enn nær iðkendunum og skipuleggja æfingarnar í skólaíþróttasölum 
félaganna. Af þeim sökum fór styrkurinn í það að greiða þjálfurum laun og að 
skipuleggja starfið. Þessi tilraun skilaði sér ekki í auknum fjölda iðkenda og því 
óhagkvæmt að halda þessu úti. Haustið 2011 fór svo ÍR í samvinnu við Leikni og Ægi að 
bjóða upp á hefðbundinn frístundaakstur og gengur það vel.   

 

Fjölnir líkt og ÍR höfðu áhuga á að fara aðrar leiðir og nýta sér almenningssamgöngur til 
að koma börnum frá frístundaheimilum á æfingar. Nýta átti fjármagnið í að ráða 
starfsfólk til að aðstoða börnin í strætisvögnum. Í stuttu máli gekk það ekki upp þar 
sem ekki fékkst starfsfólk í að vinna í strætisvögnunum. Skoðaðar voru margar leiðir 
með Strætó bs. en þó svo að leið 6 ætti að nýtast vel í verkið þá fór þetta verkefni 
þeirra ekki af stað fyrr en haustið 2011 þegar að Fjölnir í samvinnu við Skautafélagið 
Björninn hófu hefðbundinn frístundaakstur og gengur það vel. 
 

Hér að neðan eru frekari upplýsingar um aksturinn hjá hverju og einu félagi en hafa ber 
í huga að félögin og hverfin eru eins misjöfn og þau eru mörg. Öll félögin vinna í góðu 
samstarfi við frístundamiðstöðvar, þjónustumiðstöðvar og fleiri aðila svo að þetta 
verkefni megi dafna sem best. 
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Glímufélagið Ármann og Knattspyrnufélagið Þróttur 
Þróttur og Ármann hafa  boðið upp á frístundarútu á æfingar fyrir yngstu 
iðkendur sína. Um er að ræða iðkendur sem eru í 1. og 2. bekk. Foreldrar 
skrá börn sín í aksturinn og það sem þarf að koma fram er eftirfarandi: Nafn 
iðkanda, kennitala, frá hvaða frístundaheimili kemur viðkomandi iðkandi, 
hvaða ferðir mun viðkomandi koma til með að nýta sér og nafn foreldra og 
símanúmer. Eftir æfingar eru svo börnin á ábyrgð foreldra. Ekkert er rukkað 
fyrir aksturinn en aðalstjórnir félaganna taka á sig hluta af kostnaðinum. Rútuferðirnar á 
haustönn eru eftirfarandi: 

Mánudagar 
Fyrri ferð 

Frá Laugarseli (kl. 14:20) 

Frá Glaðheimum/Þróttheimum (kl. 14:30) 

Frá Laugarseli (kl. 14:40) 

Stoppað við Gervigrasið kl. 15:00 

Seinni ferð

Frá Laugarseli (kl. 15:20) 

Frá Glaðheimum/Þróttheimum (kl. 15:30) 

Frá Laugarseli (kl. 15:40) 

Stoppað við Gervigrasið kl. 16:00 

Þriðjudagar 
Fyrri ferð 

Frá Laugarseli (kl. 14:20) 

Frá Glaðheimum/Þróttheimum (kl. 14:30) 

Frá Laugarseli (kl. 14:40) 

Stoppað við Gervigrasið kl. 15:00 

Seinni ferð

Frá Laugarseli (kl. 15:20) 

Frá Glaðheimum/Þróttheimum (kl. 15:30) 

Frá Laugarseli (kl. 15:40) 

Stoppað við Gervigrasið kl. 16:00 

Miðvikudagur 
Fyrri ferð 

Frá Laugarseli (kl. 14:20) 

Frá Glaðheimum/Þróttheimum (kl. 14:30) 

Frá Laugarseli (kl. 14:40) 

Stoppað við Gervigrasið kl. 15:00 

Seinni ferð

Frá Laugarseli (kl. 15:20) 

Frá Glaðheimum/Þróttheimum (kl. 15:30) 

Frá Laugarseli (kl. 15:40) 

Stoppað við Gervigrasið kl. 16:00 

Fimmtudagar 
Fyrri ferð 

Frá Laugarseli (kl. 14:20) 

Frá Glaðheimum/Þróttheimum (kl. 14:30) 

Frá Laugarseli (kl. 14:40) 

Stoppað við Gervigrasið kl. 15:00 

Seinni ferð

Frá Laugarseli (kl. 15:20) 

Frá Glaðheimum/Þróttheimum (kl. 15:30) 

Frá Laugarseli (kl. 15:40) 

Stoppað við Gervigrasið kl. 16:00 

 
 

 



4 
 

Íþróttafélagið Fylkir  
 

Fylkir stóð fyrir frístundaakstri bæði á vorönn og haustönn. Hér má sjá 
bréf Fylkis til foreldra og samstarfsaðila um aksturinn á haustönn 2011: 

Íþróttafélagið Fylkir í samvinnu við frístundaheimili hverfisins stendur fyrir rútuferðum í 
tengslum við æfingar í Norðlingaholti, í Árbæjarskóla og á Fylkissvæðinu við Fylkisveg 
frá 12. september 2011 til 16. desember 2011. Ferðirnar eru fyrir krakka í 1. til 4. bekk í 
grunnskólum hverfisins: Ártúnsskóla, Árbæjarskóla, Selásskóla og Norðlingaskóla.  
Aðeins er um að ræða rútuferð á æfingastaðinn. Foreldrar sem vilja nýta sér þessa 
þjónustu verða að fylla út meðfylgjandi skráningarblað og skila til íþróttafulltrúa Fylkis í 
Fylkishöll.  Einnig er hægt að senda umbeðnar upplýsingar í  tölvupósti til Fylkis á 
netfangið hordur@fylkir.com. Dagskrá rútunnar verður gefin út á heimasíðu Fylkis og er 
mikilvægt að fylgjast vel með þeim breytingum sem upp kunnu að koma. Það þarf ekki 
að greiða fyrir þetta umrædda tímabil en allir sem fá far með rútunni verða að vera 
skráðir.  Eldri krakkar geta nýtt sér ferðirnar sé pláss en til þess að það gangi þurfa þau 
einnig að skila inn skráningarblaði. Starfsmaður frístundaheimilis mun fylgja þeim sem 
skráðir eru í frístundaheimili að rútunni. Þar sem enginn auka starfmaður verður í 
rútunni er það á ábyrgð foreldra að börnin fari út úr rútunni á réttum stað og skili sér á 
æfingu. Eftir að æfingu er lokið eru krakkarnir á ábyrgð foreldra.  Ekki er boðið upp á 
rútuferð til baka. 

Mikilvægt er að foreldrar séu vel vakandi fyrir því hvernig dagskrá hópsins er sem 
barnið er að æfa með.  Æfingar geta fallið niður og stundum er æfingatíma breytt.  
Hægt er að nálgast þessar upplýsingar hjá þjálfurum flokksins eða á bloggsíðu sama 
flokks. Rútan bíður ekki eftir neinum heldur leggur af stað á umræddum tíma og má sjá 
planið á heimasíðu Fylkis (www.fylkir.com).  

Þar sem ekki er vitað hver þátttakan verður á þessu stigi mun Íþróttafélagið endurskoða 
reglulega dagskrána og gera breytingar sé þess þörf.  Þá verður sérstaklega horft á 
nýtingu til að spara kostnað . Allar breytingar verða settar inn á heimasíðu félagsins. 

Vakni einhverjar spurningar skal þá hafa samband við íþróttafulltrúa Fylkis Hörð 
Guðjónsson hordur@fylkir.com / 571-5604.  Einnig eru allar ábendingar vel þegnar. 

Þeir sem ekki eru að æfa í dag en hafa áhuga á að byrja geta mætt á umræddar 
æfingar.  Einnig eru þeir sömu hvattir til að fara inn á heimsíðu Fylkis www.fylkir.com 
og skoða dagskrá umræddra hópa. Rútuferðirnar eru aðeins vegna hluta af dagskrá 
flokkanna.  Á heimasíðu Fylkis verður hægt að sjá dagskrá rútunnar og mælum við með 
því að þeir sem ætla að nýta sér þessar ferðir fari reglulega inn á heimasíðu Fylkis til að 
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skoða planið.  Þar munu koma fram allar upplýsingar um ferðirnar og einnig ef 
tímasetningar breytast. 

 

Fram 
Rútuferðir hjá Fram taka mið af þeirri stöðu sem félagið er í, þ.e. bæði 
í Safamýrinni og Úlfarsársdal. Því er verið að bjóða upp á hefðbundin 
frístundaakstur í sumum skólum en í sumum tilfellum er verið að koma 
iðkendum á æfingar á milli hverfa. 

Fastar ferðir haustönn/vorönn 2011-2012 (sambærilegur akstur var á vorönn 2011): 

Úr Hvassaleitisskóla í FRAMhús kl. 15:00 og 16:00.  Keyra þarf börnin til baka eftir 
æfingar sem byrja kl. 15:00. Ekið 4 daga í viku ekki ekið með börn á þriðjud., ekið með 
Taxa. Nýtingin hefur verið stöðug í vetur 15-20 börn eru að nýta þessar ferðir á viku 
sem er aukning frá því í fyrra. Mun ódýrara er að aka með Taxa en að vera með rútu í 
þessum ferðum og hefur það gengið ágætlega í vetur.  

Úr Grafarholti í Safamýri, Safamýri í Úlfrasársdal, Grafarholt í Úlfarsárdal og Dalskóli í 
Grafarholt. Akstur er breytilegur eftir æfingatímum.  Keyra þarf til baka úr Úlfarsárdal  
og Safamýri eftir æfingar.   Eins þarf að aka með yngstu börnin úr Dalskóla tilbaka eftir 
æfingar í Sæmundarskóla en þær ferðir eru farnar með Taxa. Þar sem þátttaka var 
mjög lítil eftir áramót þá felldum við þær ferðir niður frá og með 9. jan 2012. Nýting á 
rútuferðum í Úlfarsárdal og Safamýri var góð á haustönn, krakkarnir duglegir við að 
nýta rútuna og þurfti að vera með 35-55 sæta rútu í þessum ferðum til að hægt væri að 
taka alla með. Enginn breyting verður að þessum ferðum vor 2012. Alltaf er reynt að 
nýta ferðir sem best þannig að verið sér að samnýta rútuna, 2-3 flokkar í rútunni í einu í 
sumum ferðum.  Fjöldi barna á dag eru 30-150 börn en það fer eftir fjölda æfinga og 
flokkum.  Sem dæmi þá eru 60 drengir í 7. fl.ka. og það eru 1- 7 æfingar á dag í 
Úlfarsárdal/Safamýri svo fjöldinn er aðeins breytilegur.   

Mánudagar:   

• Frá Framhúsi Kl. 18:40, ekið á Framvöll í Úlfarsárdal 
tilbaka eftir æfingu sem lýkur  20:15 

Þriðjudagar:               

• Frá Ingunnarskóla  Kl. 15:30 viðkoma í Sæmundarskóla,                                                       
Úlfarsfelli   í  Framhús tilbaka eftir æfingu sem lýkur kl. 17:10  
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• Frá Ingunnarskóla kl.16:15, við koma í Sæmundarskóla og                              
ekið með 7. fl. ka. á Framvöll í Úlfrasárdal.  Ath. ekki ekið tilbaka 

• Frá Ingunnarskóla Kl. 16:30 viðkoma í Sæmundarskóla í Framhús tilbaka eftir 
æfingu sem lýkur kl. 18:00 c.a 18:20 (þega komið er með hópinn úr GR). Ath. 
þeir sem eru að fara á ótboltaæfingu í Úlfarsárdal t.d 4. fl.ka. taka þessa rútu á 
æfingu.                                

• Frá Ingunnarskóla  kl.  18:00 viðkoma í Sæmundarskóla í Framhús tilbaka eftir 
æfingu sem lýkur kl. 19:45 

• Frá Framvelli í Úlfarsárdal  kl. 20:00 eða strax eftir að æfingu í fótbolta lýkur.  
Ekið í Framhús í Safamýri.  

Miðvikudagar:               

• Frá Ingunnarskóla Kl. 17:40 viðkoma í Sæmundarskóla  í Framhús tilbaka eftir 
æfingu sem lýkur kl. 19:10 

 Fimmtudagar:               

• Frá Ingunnarskóla  Kl. 15:30 viðkoma í Sæmundarskóla, Úlfarsfelli   í  Framhús 
tilbaka eftir æfingu sem lýkur kl.17:00  

• Frá Ingunnarskóla kl.16:15, við koma í Sæmundarskóla og ekið með 7. fl. ka. á 
Framvöll í Úlfarsárdal.  Ath. ekki ekið tilbaka.  

• Frá Ingunnarskóla Kl. 16:30 viðkoma í Sæmundarskóla í Framhús tilbaka eftir 
æfingu sem lýkur kl. 18:00 c.a 18:20 (þegar komið er með hópinn úr  
Grafarholti). Ath. þeir sem eru að fara á fótboltaæfingu í Úlfarsárdal t.d 3/4. 
fl.ka. taka þessa rútu á æfingu. Muna að mæta tímanlega. Byrjað er að aka í 
Úlfarsárdal. Til baka eftir æfingu sem lýkur kl. 20:00 í FRAMhús í Safamýri.  

• Ekið úr Dalskóla  í Sæmundarskóla á mánud og fimmtud.  Kl. 15:00 og tilbaka 
eftir æfingu c.a 16:30. Þessum akstir var hætt 9. Jan. 2012.  

• Ekið úr Hvassaleitisskóla alla daga nema þriðjud. kl. 14:45 og tilbaka 16:10.  

Það er ljóst að það fjármagn sem FRAM fékk í akstur fyrir árið 2011 og nú fyrir árið 
2012 dugir engan veginn fyrir öllum akstri.  Það er óljóst hvernig eigi að flytja 
fótboltakrakkana á milli í sumar.  Það er ljóst að æfingar verða áfram í sumar og þá 
þurfa 3.-4. fl. karla og kvenna að fara á milli hverfa og stunda æfingar í báðum 
hverfum. Ekki hefur verið boðið upp á rútuferðir á sumrin en iðkendum hefur verið 
útvegað strætómiða eða kort í strætó yfir sumarið, því fylgir líka kostnaður. Eins mun 
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4.-5. fl. karla og kvenna æfa handbolta út júní og þá verður æft í FRAMhúsi þannig að 
allir krakkarnir sem æfa í Grafarholti þurfa að ferðast á milli í sumar en þetta eru 
rúmlega 100 krakkar. Þetta þarf að leysa með einhverjum hætti? 

Allur sá akstur sem fram kemur hér að ofan innan hverfa og á milli hverfa á rót sína í 
þeirri óvissu sem ríkir um framtíðarskipurlag Fram. Fram er með þessum akstri að reyna 
að koma til móts við langþreytta íbúa Grafarholts og Úlfarársdals og um leið að reyna 
að halda úti öflugu starfi.  

Hluti af kostnaði vegna akstursins er greiddur af aðalstjórn Fram og afgangurinn af 
borgaryfirvöldum annars vegar í gegnum frístundaakstur, þ.e. akstur snemma dags fyrir 
yngstu iðkendurnar og svo hins vegar með öðrum leiðum. Það er ljóst að það liggur á 
að Fram flytjist sem allra fyrst upp í Úlfarársdal. 

 

Frístundavagn Fjölnis og Bjarnarins   

 

 

 

 
Frístundaakstur í Grafarvogi hófst haustið 2011. 
Eknir eru tveir hringir um hverfið og ættu öll 6 - 10 
ára börn sem æfa á milli 15:00 - 17:00 að geta nýtt 
sér vagninn til að komast á æfingu. Foreldrar barna 
sem eru á frístundaheimilum og eiga að taka 
vagninn á æfingu verða að láta starfsfólk 
viðkomandi frístundaheimilis vita hvenær barnið á að 
taka vagninn. Að sjálfsögðu er vagninn líka fyrir þau 
sem ekki eru á frístundaheimilum. Ekkert gjald er 
tekið fyrir aksturinn. Starfsmaður er í vagninum 
ásamt bílstjóra. Aksturinn hefur gengið vel og 
fljótlega var ljóst að stækka þurfti vagninn til að 
mæta aukinni eftirspurn. Helsta vandamálið hefur 
verið það að börn úr Húsaskóla þurfa að bíða allt 
upp í 50 mínutur í vagninum. Það vandamál þarf að 
leysa með öðrum vagni en til þess þarf aukið 
fjármagn.  

 

Leiðar- og 
tímaáætlun 
vagnsins Ferð 1 Ferð 2 

Húsaskóli/Dalhús 14:00 15:00

Foldaskóli 14:05 15:05

Hamraskóli 14:10 15:10

Rimaskóli 14:20 15:20

Borgaskóli 14:25 15:25

Víkurskóli 14:30 15:30

Korpuskóli     14:35 15:35

Egilshöll 14:40 15:40

Húsaskóli/Dalhús 14:50 15:45
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Knattspyrnufélag Reykjavíkur  
Á haustönn var boðið upp á ferðir á þriðjudögum, miðvikudögum og 
fimmtudögum. Farið var frá Vesturbæjarskóla kl. 15.05, Landakotsskóla 
kl. 15.10 og Melaskóla kl. 15.15.  Það var ekki akstur til baka í boði fyrir 
börnin á frístundaheimilið að æfingu lokinni og  þurftu því foreldrar að sækja þau í  KR 
heimilið fyrir kl. 17.00. KR bauð foreldrum barna sem hófu æfingar kl. 15:30 og 16:20 
upp á að sækja börnin í frístundaheimilin Selið og Skýjaborgir.  Börnin fengu aðstöðu í 
félagsheimili KR milli æfinga og fram til kl. 17 og voru þar undir eftirliti 
frístundaleiðbeinenda frístundaheimila Frostaskjóls, að því gefnu að minnst 12 börn fóru 
með hverri rútu. Rútuferðirnar voru aðallega  í boði fyrir börn í 1. og 2. bekk og dvöl í 
félagsheimilinu var eingöngu í boði fyrir þau börn sem skráð voru í frístundaheimili 
þessa daga. Þeir aðilar sem vildu  nýta sér þessa þjónustu þurftu að senda tölvupóst á 
stefan@kr.is  og skyjaborgir@itr.is  eða selid@itr.is  eftir því sem við átti og þurftu að 
tiltaka nafn barnsins, kennitölu og skóla.  Börnin voru ekki send úr frístundaheimilum 
nema foreldrar höfðu skráð barnið og látið vita að þau ætluðu sér að nýta þessa 
þjónustu.   

Verkefnið nýtist mest hjá knattspyrnudeildinni, handboltadeildinni, körfuboltadeildinni 
og Borðtennsideildinni. Það hefur verið mikil fjölgun iðkennda eftar að rútuferðir hófust. 

KR stóð fyrir sambærilegum akstri á vorönn.  
 

 

Valur 
Valur hefur haldið úti rútuferðum frá frístundaheimilum í hverfinu í 
Austurbæjarskóla, Háteigsskóla, Hlíðaskóla og Ísaksskóla frá haustinu 2007. 
Í upphafi var haldinn fundur með verkefnastjórum frístundaheimilanna í 
hverfisskólunum og yfirmanni barnastarfs hjá frístundamiðstöðinni Kampi, þar sem 
hlutverk hvers og eins voru yfirfarin og skilgreind. Samstarfið hefur frá upphafi verið 
hnökralaust en samskiptin eru eðli starfsins samkvæmt talsverð. Fljótlega bættist 
Ísaksskóli við og síðar Barnaskóli Hjallastefnunnar. Til starfans réð Valur rútubílstjóra, 
einyrkja með litla rútu sem hefur starfað við þetta síðan. 

 

Foreldrar greiða 200 krónur fyrir hverja ferð sem innheimtist í einni greiðslu fyrir 
önnina. Frá upphafi hafa foreldrar tekið þátt í kostnaði við rútuferðirnar og finnst það 
sjálfsagt enda er þessi þjónusta oft forsenda þess að börnin geti stundað íþróttir. Þegar 
farið var af stað með þjónustuna kom styrkur á móti frá ÍTR, svo hætti ÍTR að styrkja 
verkefnið en Valur hélt þjónustunni áfram og borgaði þá talsvert með henni. Félagið 
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hefur haldið áfram að rukka foreldra fyrir þjónustuna þrátt fyrir styrk frá ÍTR enda 
kostnaðurinn mun meiri og öll umsýsla er hjá félaginu. Þar fyrir utan kemur enginn 
starfsmaður frá frístundaheimilunum með börnunum og því þarf félagið að hafa ofan af 
fyrir börnunum á meðan að þau bíða eftir að æfingar hefjast. 

 

Á haustönn 2011 sótti rútan börn á aldrinum 6-9 ára fjóra daga í viku á æfingar sem 
byrja á bilinu 15:30-16:00. Foreldrar sækja börnin að æfingu lokinni í Valsheimilið. 
Ferðirnar fylgja skóladagatali skólanna, hefjast að hausti og standa þar til skólastarfi 
lýkur að vori. Ragnhildur, yfirmaður Barna og unglingasviðs Vals, hefur haldið utan um 
verkefnið hjá Val og komið breytingum áleiðis til verkefnastjóra frístundaheimilanna. Að 
auki sér félagið um innheimtu rútugjalds og samskipti við rútubílstjóra.  Á haustönninni 
voru 127 börn skráð í rútuferðirnar og fóru lang flest þeirra tvær ferðir með rútunni í 
viku. Sambærilegur akstur á vorönn 2011. 

 

Hver dagur kostar Val 12.000 krónur og eru börnin sótt fjóra daga vikunnar. Vikurnar á 
haustönninni voru 16 og heildarkostnaður því 768.000. Foreldar greiða 200 krónur fyrir 
hverja ferð sem er innheimt með æfingagjöldunum einu sinni á önn og þá eingöngu hjá 
þeim sem nýta ferðirnar. Ferðaplanið er ekki alveg eins eftir dögum en þar sem rútan er 
lítill 20 manna kálfur þá þarf að fara margar ferðir til að ná í alla farþegana. Því eru 
sumir krakkanna lengi í Valsheimilinu fyrir æfingar og sér Valur um að hafa ofan af fyrir 
þeim. Enginn starfsmaður fylgir börnunum frá frístundaheimilunum. 

 
 

Víkingur  
Knattspyrnufélagið Víkingur í samvinnu við frístundaheimilið Sólbúa hefur 
staðið fyrir rútuferðum í tengslum við æfingar í Víkinni bæði á vorönn og 
haustönn. Ferðirnar eru fyrir krakka í 1. til 4. bekk Breiðagerðisskóla en 
um 130 börn geta nýtt sér þessa þjónustu í hverri viku.  Börnin sem vilja nýta sér þessa 
þjónustu verða að vera skráð í Víking. Þau þurfa einnig að hafa samband við 
starfsmenn Sólbúa en ekkert þarf að greiða fyrir þessa þjónustu. Starfsmenn 
frístundaheimilis fylgja börnunum í rútuna og taka við þeim að æfingu lokinni. Börnin 
eru í umsjón starfsmanna Sólbúa þar til foreldrar sækja þau. Sólbúar hafa aðsetur í 
Víkinni milli kl. 15:00-17:00. Aðeins er um að ræða rútuferð í Víkina. Rútan fer frá 
Sólbúum alla virka daga  kl. 14:40. 
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Æfingatímar eru eftirfarandi: 
Dagur Aldur eða flokkur Íþróttagrein Klukkan

Mánudagur 6. flokkur karla og kvenna (1-2 bekkur) Knattspyrna  15:00-16.00 

 6. flokkur karla og kvenna (3-4 bekkur) Knattspyrna 16:00-17.00 

 7. flokkur karla (3-4 bekkur) Handbolti 15:00-16:00

 8. flokkur karla (1 - 2 bekkur) Handbolti 16:00-17:00

 7. flokkur kvenna handbolti 3-4 bekkur Handbolti 16:00-17:00

 1, 2, 3 og 4 bekkur Karate 16:00-17:00 

Þriðjudagur 8. flokkur kvenna(1-2 bekkur)         Handbolti 15:00-16:00 

 1, 2, 3 og 4 bekkur Karate 16:00-17:00

Miðvikudagur 7. flokkur karla og kvenna (1-2 bekkur) Knattspyrna 15:00-16.00

 6. flokkur karla og kvenna (3-4 bekkur) Knattspyrna   16:00-17.00

Fimmtudagur 7. flokkur karla og kvenna (1-2 bekkur) Knattspyrna 15:00-16.00 

 6. flokkur karla og kvenna (3-4 bekkur) Knattspyrna   16:00-17.00 

 1, 2, 3 og 4 bekkur Karate 16:00-17:00

Föstudagur 8. Flokkur karla og kvenna (1-2 bekkur) Handbolti 15:00-16:00

 7. Flokkur karla og kvenna( 3-4 bekkur) Handbolti 16.00-17:00

 

 

ÍR 

ÍR ingar hófu sinn frístundaakstur haustið 2011 eftir að 
tilraunaverkefni þeirra og borgarinnar mistókst. Það fólst í því að 
færa æfingarnar fram á daginn og hafa þær í skólunum í hverfinu. 
Áætluð hækkun þjálfarakostnaðar átti að mæta með auknum fjölda iðkenda 
en því miður jókst skráningin ekki nægilega mikið. Í stað þess þá standa ÍR, Leiknir og 
Sundfélagið Ægir öll saman að akstrinum og hefur Breiðholtsstrætóinn mælst það vel 
fyrir að áætlað er að um 300 krakkar nýta sér hann vikulega. Foreldrar þurfa að skrá 
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börnin sín í vagninn en ekkert gjald er tekið fyrir aksturinn og einnig þurfa þau að láta 
viðkomandi frístundaheimili vita. Gott samstarf hefur verið um aksturinn. Hér að neðan 
er áætlunin: 
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Lokaorð 
Á heildina litið hefur frístundaaksturinn gengið vel og hefur hann haft marga góða hluti í 
för með sér eins og aukna iðkun í sumum félögum, mun betra aðgengi og jafnari 
þátttöku milli íþróttagreina. Það voru því mikil gleðitíðinda þegar að borgaryfirvöld 
ákváðu að styrkja félögin áfram fyrir árið 2012. Þó svo að íþróttafélög séu ekki 
sérfræðingar á sviði almenningsamgangna þá hefur aksturinn mælst mjög vel fyrir og 
því er hann að  verða hluti af þeirri þjónustu sem íþróttafélögin bjóða upp á.  

 Hópurinn hefur ekki staðið fyrir neinum könnunum á viðhorfi foreldra til 
frístundaakstursins, en í viðhorfskönnun meðal foreldra barna á frístundaheimilum sem 
lögð var fyrir í maí 2010 og 2011 var spurt: Hvernig gengur að samræma dvöl barnsins 
á frístundaheimilinu við annað skipulagt frístundastarf sem barnið sækir? 73%% 
foreldranna sögðu það ganga mjög eða frekar vel árið 2010 og 75% árið 2011, 8%  
svöruðu hvorki né bæði 2010 og 2011 og einungis 3% sögðu það ganga frekar eða 
mjög illa árið 2010 og 4% árið 2012. Í þessum könnunum sögðu rúm 15% árið 2010 að 
börnin stundi ekki annað skipulagt frístundastarf og 14% árið 2011. Í næstu könnun 
væri hægt að setja inn fleiri spurningar sem snúa að frístundaakstrinum. 

 Í viðhengi hér fyrir neðan er að finna bréf sem sent er til félaganna vegna 
styrksins frá ÍTR fyrir árið 2011. Þar kemur fram minnisblað nefndarinnar um styrkinn 
og samþykkt íþrótta- og tómstundaráðs fyrir upprunalega styrknum fyrir árið 2010.  

Við stofnun skóla- og frístundasviðs þann 12. sept. fluttist verkefnið 
Frístundastrætó frá Íþrótta- og tómstundasviði til skóla- og frístundasviðs (SFS).  Nefnd 
um frístundaakstur hefur starfað áfram og heldur utan um verkefnið. Nefndina skipa 
Guðrún Kaldal, forstöðumaður í Frostaskjóli, Kjartan Freyr Ásmundsson frá 
Íþróttabandalagi Reykjavíkur og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, verkefnisstjóri á skóla- og 
frístundasviði. Úthlutun fyrir árið 2012 hefur verið samþykkt af  framkvæmdastjórn 
skóla- og frístundasviðs. 

Með auknum fjölda barna sem nýta sér aksturinn og hækkun á eldsneytisverði, 
þá hefur sá hluti kostnaðar við aksturinn sem leggst á félögin hækkað. Einnig hefur 
komið fram áhugi annarra  félaga en hverfafélaganna á frístundaakstrinum. Í 
einhverjum tilfellum hafa slík mál verið leyst með því að þessi félög hafa farið í samstarf 
við hverfafélögin um aksturinn (sbr. Fjölnir og Björninn).  Auk þess hafa foreldrar barna 
sem ekki eru búsettir í hverfinu sem barnið er að æfa í óskað eftir því að aksturinn nái 
út fyrir hverfi. 

 Stefnt er að sameiginlegum fundi í maí 2012 með fulltrúum þeirra sem koma að 
þessu verkefni. Þar er ætlunin að þessir fulltrúar kynni fyrir hvort öðru hvernig 
frístundaaksturinn hefur verið framkvæmdur í þeirra hverfi, hvað hefur gengið vel og 
hvað má betur fara, hugmyndir að lausnum og framtíðarsýn. 
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Viðhengi við skýrslu um frístundaakstur 2011 

 

 
Reykjavík 6. janúar 2011 

 

Bréf til hverfafélaganna í Reykjavík og frístundamiðstöðva vegna 
styrks til aksturs með börn frá frístundaheimilum á íþróttaæfingar 
 

Á fundi Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur þann 12. janúar 2010 var samþykkt 
eftirfarandi tillaga: 
Íþrótta- og tómstundaráð felur framkvæmdastjóra að vinna að útfærslu frístundasamgangna í hverfum borgarinnar 
með hliðsjón af minnisblaði ÍTR og Íþróttbandalags Reykjavíkur um málið frá 2. desember 2009. Í þeim tilvikum, sem 
íþróttaæfingar og æskulýðsstarf eru fyrir kl. 16:30 á daginn og starfið er utan göngufæris fyrir börn á 
frístundaheimilum, verði leitast við að gera íþróttafélagi kleift að flytja börnin á æfingar eða í starfið með svokölluðum 
frístundastrætó. Rætt verði við eftirtalin íþróttafélög í þessu skyni: Fram, Fylki, Knattspyrnufélag Reykjavíkur, Val, 
Víking, Þrótt, Ármann, Íþróttafélag Reykjavíkur og Fjölni. 

Í fjárhagsramma ÍTR fyrir árið 2011 er áfram gert ráð fyrir fjármagni í 
frístundasamgöngur þessar. Með þessu bréfi er óskað eftir því að unnið verði áfram að 
útfærslu á frístundastrætó í hverju hverfi fyrir sig.  

 

Unnið er að gerð skýrslu um verkefnið árið 2010 og verður hún lögð fyrir fund íþrótta- 
og tómstundaráðs 14. janúar 2011. Íþróttafélögin og frístundamiðstöðvarnar fá þá 
skýrsluna senda og geta séð mismunandi útfærslur á verkefninu. 

 

Skipulag verkefnisins: 

Íþróttafulltrúar fá sendar upplýsingar um þann styrk sem félagið getur sótt um 

Íþróttafulltrúar félaganna og forstöðumaður og deildarstjóri barnastarfs 
frístundamiðstöðva ÍTR í hverju hverfi hittist og skýri upp verkaskiptingu milli 
frístundaheimila og félaganna varðandi aksturinn. Þar þarf meðal annars að skýra upp 
eftirfarandi: 

Hvar er þörf á akstri? 

Upplýsingar til foreldra – ekki bara til barnanna sem eru á frístundaheimilinu 

Hvar liggur ábyrgðin, inn í rútuna, í rútunni, út úr rútunni 

Fylgd starfsfólks frístundaheimilanna 

Ef barnið vill ekki fara á æfinguna? Hvað ef æfing gleymist?  
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Ef æfingar falla niður – hver lætur okkur og rútubílsstjórann vita? 

Félög senda á Kjartan hjá ÍBR (kjartan@ibr.is) upplýsingar um hvernig félagið hyggst 
nýta styrkinn á vorönn fyrir lok janúar þar sem að verkefnaáætlun fylgir 

Samantekt í maí 

Sameiginlegur fundur með íþróttafulltrúum félaganna þar sem farið verður yfir stöðuna. 

Íþróttafulltrúar skila inn fjöldatölum frá hverju félagi varðandi þá sem nýta sér aksturinn 
og svo stutta samantekt. 

Félögin senda reikning á ÍTR fyrir þeirri upphæð sem þeir fá úthlutað í lok hvorrar annar 
fyrir sig. 

Að lágmarki sé boðið upp á þrjár mismunandi íþróttagreinar. 

 
 
 
Minnisblað nefndar um frístundasamgöngur 
Nefnd skipuð fulltrúum ÍTR og ÍBR hefur að ósk Íþrótta- og tómstundaráðs unnið eftirfarandi minnisblað 
varðandi frístundasamgöngur í borginni. Verkefni nefndarinnar var að fara yfir ábendingar og 
athugasemdir íþróttafélaga, foreldra og fleiri vegna almenningssamganga í hverfum í tengslum við skóla, 
frístundaheimili, íþrótta- og æskulýðsstarf og fleira tengt börnum og unglingum.  

Hugmyndir nefndarinnar: 
Lagt er til að í þeim tilfellum sem íþróttaæfingar og æskulýðsstarf fyrir  börn í 1. og 2. bekk eru fyrir kl. 
16:30 á daginn og starfið er ekki í göngufæri fyrir börn frá frístundaheimilum, sjái viðkomandi félag um 
að flytja börnin á æfinguna/í starfið. Lagt er til að aksturinn standi öllum börnum á þessum aldri til boða, 
án tillits til þess hvort þau eru á frístundaheimilum eða ekki. Um væri að ræða aðra leiðina, en foreldrar 
myndu sækja börnin á æfinguna/í starfið.   

Hægt verði að sækja um styrk fyrir slíkum akstri til ÍTR/ÍBR. Þar sem að öll börn eiga jafnan rétt á 
þátttöku í tómstundum og samgöngurnar misgóðar þá verður hvert og eitt hverfi metið sérstaklega. 
Mögulegt verði að sækja um fyrir hluta kostnaðar. Alla jafna geta félögin óskað eftir að foreldrar greiði 
það sem samsvarar strætókostnaði fyrir farið. Aksturinn mætti nýta fyrir börn í 3. og 4. bekk ef tíminn 
hentar og ef pláss er í rútunni. Annars er gert ráð fyrir að börn í 3. bekk og eldri verði þjálfuð í því að 
taka strætó. Íþrótta- og æskulýðsfélögum verði uppálagt að stilla æfingatíma með tilliti til strætó.  

Nefndin bendir einnig á mikilvægi þess að borgaryfirvöld skipuleggi samgönguleiðir með þeim hætti að 
börn og unglingar komist auðveldlega milli staða sem bjóða upp á frístundastarf innan hverfis, t.d. 
undirgöng/brú. 

Ef 12 börn eða fleiri eru að fara á æfingu á sama stað á sama tíma frá frístundaheimili, getur starfsmaður 
frá frístundaheimilinu mögulega farið með þeim, hvort heldur sem er gangandi eða í strætó/rútu. 

Jafnframt þessu vill hópurinn leggja til að íþróttaskólinn verði í boði einu sinni í viku fyrir fyrsta bekk og 
einu sinni fyrir annan bekk í stað þess að fyrsti bekkur fari tvisvar í viku. 
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Rök fyrir rútuferðum: 
1. Strætókerfið gagnast ekki yngstu börnunum 
Börn í 1. og 2. bekk eru of ung til þess að ferðast ein í strætó og hóparnir eru oft of litlir á hverju 
frístundaheimili til að starfsmaður frístundaheimilisins geti fylgt.  

2. Strætóleiðirnar ganga ekki alltaf þær leiðir sem börnin þurfa að fara 
Þeir fulltrúar Strætó sem mættu á fund nefndarinnar tóku það skýrt fram að hér eftir sem hingað til 
myndi Strætó reyna að þróa sitt áætlunarkerfi með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi en að svo búnu 
þá gengi það ekki alltaf gagnvart  börnunum í frístundastarfi.  

3. Strætó getur ekki ábyrgst flutning hópa á álagstímum 
Íþróttafélögin geta ekki með góðu móti skipulagt æfingatímana ef það er ekki tryggt að börnin komist á 
tilsettum tíma með vögnunum á æfingar. 

 

ÍBR hefur kannað tengsl nálægðar íþróttamannvirkja og þátttöku barna í íþróttum.  Það kemur greinilega 
fram að því lengra sem börnin búa frá íþróttaaðstöðunni því síður taka þau þátt.  Stórar umferðaræðar 
hafa jafnframt mjög mikil neikvæð áhrif.  Nokkur félög hafa verið að prófa að keyra börn úr skólum á 
íþróttaæfingar þar sem að foreldrar sækja börnin á æfingar eftir að þeim lýkur.  Þetta hefur gefist vel og 
merkjanleg aukning hefur orðið á þátttöku.  Einnig er mjög jákvætt fyrir fjölskyldur þessara barna að hafa 
lokið „vinnudegi“ barnanna um leið og vinnudegi foreldranna lýkur auk þess sem betri nýting næst í 
mannvirkjunum. Í þessari vinnu þarf samt að huga að því að foreldrasamstarf félaganna minnki ekki. 

Nefndin leggur til að íþróttafélögin verði hvött til að bjóða upp á fjölbreyttari íþróttaiðkun fyrr á daginn 
þar sem börnunum stæðu fleiri íþróttagreinar til boða sem þar af leiðandi myndi draga úr brottfalli til 
framtíðar, sbr. rannsóknir. Þessu máli til stuðnings má geta þess að 65% allra grunnskólabarna í 3. bekk 
stunda íþróttir en svo fer hlutfallið lækkandi með hækkandi aldri. Það er því mikilvægt að hefja þessa för 
barnanna með sem jákvæðustum hætti þar sem fjölbreytni íþróttastarfs er haft í heiðri.  
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