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Inngangur 
Frístundamiðstöðvar starfa eftir leiðarljósi skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar (SFS): 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. Hlutverk sviðsins er að veita börnum og ungmennum bestu mögulegu 

tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið. Einnig hefur 

sviðið sett sér það markmið að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi. 

Frístundamiðstöðin Gufunesbær hefur umsjón með frístundastarfsemi SFS í Grafarvogi. Undir Gufunesbæ 

heyra átta frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn og fimm félagsmiðstöðvar fyrir 10-16 ára, þar af ein 

félagsmiðstöð með sértækt starf.  

Gufunesbær starfrækir einnig Miðstöð útivistar og útináms en sú starfsemi veitir þjónustu til allra leik- og 

grunnskóla SFS auk frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Þá hefur Gufunesbær umsjón með rekstri og 

starfsemi frístundagarðsins við Gufunesbæ og Hlöðunnar sem m.a. er leigð út fyrir fundi, námskeið  og 

starfsdaga fyrir stofnanir SFS og borgarinnar. Í samstarfi við ÍTR sér Gufunesbær um rekstur og starfsemi 

skíðabrekkna innan borgarmarkanna.  

Starfsáætlun Gufunesbæjar 2017-2018 er unnin út frá stefnu og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar 2017, Starfsskrá frístundamiðstöðva SFS og sérstökum áherslum í frístundastarfinu fyrir 

veturinn sem eru lýðræði, lýðheilsa og foreldrasamstarf. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, 

upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og 

unglinga í hverfinu. Starfsáætlun þessi tekur gildi 1. september 2017 og gildir til 31. ágúst 2018. 

Öll vinna við starfsáætlunina er í höndum starfsfólks og stjórnenda frístundamiðstöðvarinnar. Hvert svið 

vinnur sinn hluta og í framhaldi er starfsáætlunin sett saman í heild sinni.  Í starfsáætlun eru sett fram 

markmið og leiðir en vinnurammar, tímasetningar og  útfærslur á bakvið markmiðin liggja hjá 

ábyrgðaraðilum. Í framhaldi af starfsáætlun vinna allir  starfsstaðir Gufunesbæjar aðgerðaráætlanir auk þess 

að taka fyrir sérstakar áherslur hvers starfstaðar fyrir sig.  
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Hlutverk/leiðarljós/gildi Gufunesbæjar  

Hlutverk 

SFS 

Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu 

við fjölskyldur og nærsamfélagið.  

Vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi. 

Gufunesbær 

Bjóða íbúum Grafarvogs upp á félags- og tómstundastarf sem hefur forvarnar, menntunar- og 

afþreyingargildi.  

Stuðla að félagslegri velferð og að þjónustan sé farvegur óformlegrar menntunar, menningar, uppeldis og 

lýðræðislegrar þátttöku.  

Efla félagsauð með því að stuðla að heilbrigði og félagslegri þátttöku hverfisbúa í frístundastarfi.  

Stuðla að umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu.  

Bjóða upp á aðstöðu til afþreyingar og samveru með jafnöldrum í öruggu umhverfi sem tekur mið af aldri 

þeirra og þroska.  

Stuðla að því að frístundagarðurinn við Gufunesbæ og skíðabrekkur borgarinnar séu eftirsóknarverður 

vettvangur fyrir alla aldurshópa til að stunda fjölbreytta útivist og frístundaiðkun, árið um kring. 

Efla og styrkja fagþekkingu starfsfólks í skóla- og frístundastarfi borgarinnar varðandi útivist, útinám og 

sjálfbærni. 

Leiðarljós 

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.  

Gildi Gufunesbæjar 

Gleði 

 Við leggjum áherslu á að skapa góða liðsheild. 

 Við hrósum og hvetjum alla til að gera sitt besta. 

 Við temjum okkur jákvætt hugarfar. 

 Við lærum í gegnum leik og gerum daginn eftirminnilegan. 

Fjölbreytni 

 Við berum virðingu og sýnum umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum og viðhorfum.  

 Við erum opin fyrir nýjungum og tilbúin í breytingar. 

 Við leggjum áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð í leik og starfi.  
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 Við fögnum margbreytileika og komum til móts við ólíkar þarfir og áhugasvið einstaklinga og 

hópa. 

Fagmennska 

 Við erum fyrirmyndir og leggjum okkur fram við að vera besta útgáfan af okkur sjálfum. 

 Við sýnum frumkvæði, setjum okkur markmið og leitum stöðugt leiða til að þróa hæfni okkar og 

þekkingu.  

 Við leggjum áherslu á traust og samvinnu og erum heiðarleg í samskiptum. 

 Við ígrundum stöðugt starf okkar og leitumst við að vera leiðandi á vettvangi frítímans. 

 Við gætum ávalt fyllsta öryggis og fylgjum viðurkenndum verkferlum og siðareglum. 
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Greinargerð um síðastliðið starfsár (september 2016 – ágúst 2017) 

Árið 2016 – 2017 gekk í heildina mjög vel á öllum sviðum frístundamiðstöðvarinnar en eins og ávallt hefur 

starfsfólk þurft að takast á við fjölmargar áskoranir og fjölbreytt verkefni sem oft á tíðum eru bæði 

skemmtileg en jafnframt mjög krefjandi.  

Starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva 

Þátttaka í starfi frístundaheimila var mjög góð en alls voru um 75% barna í 1. – 4. bekk sem nýttu sér 

þjónustu frístundaheimilanna þann 1. október 2016. Í 1. bekk var þátttakan 96% og í 2. bekk 92% að 

meðaltali. Í 3. bekk var þátttakan 72% og í 4. bekk var hún 45%. Þátttaka í 3. – 4. bekk er mjög misjöfn 

eftir frístundaheimilum en reynslan hefur sýnt að til þess að börnin vilji halda áfram í starfinu þarf að 

tryggja að þeim líði vel og að þau finni viðfangsefni við hæfi. Hér skiptir skipulag starfsins og aðstaða 

frístundaheimilisins lykilhlutverki en aðstaða frístundaheimilanna er mjög misjöfn í hverfunum.  

Þátttaka í 10 – 12 ára starfi félagsmiðstöðvanna jókst nokkuð milli ára en félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar 

bjóða upp á opnun tvisvar sinnum í viku fyrir þennan aldurshóp. Í sumarstarfinu var boðið upp á 50 smiðjur 

í júní og fram í byrjun júlí 2017. Þetta fjölbreytta úrval tryggði það að flestir gátu fundið eitthvað við sitt 

hæfi. Eins og undanfarin ár var mikil ánægja með smiðjurnar og  þátttaka mjög góð.  

Allt frá árinu 2014 hefur þátttaka í unglingastarfi félagsmiðstöðvanna minnkað. Árið 2014 var 

meðaltalsþátttaka um 65% en árið 2016 var hún komin niður í 52%. Þrátt fyrir þessa fækkun er þátttaka í 

félagsmiðstöðvarstarfi Gufunesbæjar með því sem best gerist á landsvísu. Reynsla í félagsmiðstöðvastarfi 

Gufunesbæjar hefur sýnt mikilvægi þess að starfið sé staðsett í nærumhverfi unglinganna, í umhverfi sem 

þau þekkja. Félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar eru staðsettar í skólahúsnæði og er aðgengi unglinganna að 

starfinu með allra besta móti.  Samskipti við starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar er bæði á skólatíma, þar sem 

forstöðumenn hafa fasta viðveru á þeim tíma og á opnunartíma félagsmiðstöðvanna seinnipart dags og á 

kvöldin. Á árinu var í fyrsta skipti boðið upp á dagopnanir í öllum félagsmiðstöðvum Gufunesbæjar. 

Almennt hafa opnanirnar gengið vel en aðstöðuleysi er smá hindrun í starfinu þar sem samnýting á 

skólahúsnæðinu er mikil í dagopnun.  

 

Útivistarsvið býður upp á snjóþotur fyrir hópa sem koma á útivistarsvæðið 
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Gufunesbær hefur í gegnum tíðina verið í miklu samstarfi við stofnanir og félagasamtök í hverfinu. Þar sem 

starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva er í öllum tilfellum í húsnæði skólanna kallar það á 

sérstaklega mikið og gott samstarf. Forstöðumenn frístundaheimila og félagsmiðstöðva vinna náið með 

skólastjórnendum og öðrum tengiliðum skólanna í þeim tilgangi að tryggja upplýsingaflæði, samræma 

verklag vegna barna og unglinga sem þurfa á aðstoð að halda og skipuleggja samstarfsverkefni. Þá sitja 

forstöðumenn ýmsa samráðs- og teymisfundi eftir þörfum með samstarfsaðilum í skólunum. 

Þátttaka í frístundastarfi Hallarinnar var svipuð og undanfarin ár. Starfsemin gekk mun betur en árið þar á 

undan en vel hefur tekist til við að bjóða upp á einstaklingsmiðaða dagskrá fyrir börn og unglinga sem það 

þurfa en með þessu skipulagi hefur ánægja með starfið aukist og álag á starfsmenn minnkað.  Eins og 

undanfarin ár var þátttaka frístundaheimilanna í Barnamenningarhátíð mikil en þetta var í fimmta sinn í röð 

sem staðið var að sameiginlegu verkefni barna úr 3. og 4. bekk og í annað sinn í röð sem börn úr 2. bekk 

halda sameiginlega danssýningu. Aðrir fastir dagskrárliðir á árinu voru á sínum stað eins og vorhátíð 

frístundaheimila sem haldin er á útivistarsvæðinu við Gufunesbæ, haldið er upp á afmæli Barnasáttmálans 

með dagskrá í öllum frístundaheimilunum og árlegur góðgerðarmarkaður var haldinn í lok nóvember í 

Hlöðunni þar sem allur ágóðinn rann til styrktar Barnaspítala Hringsins. 

Sumarið 2017 var starfsemi frístundaheimilanna sameinuð á sex stöðum í borgarhlutanum. Áfram var 

haldið að þróa samstarf við Fjölni en boðið var upp á sundnámskeið með sumarfrístundinni í 

Regnbogalandi og í Tígrisbæ. Annað sumarið í röð var boðið upp á námskeið þar sem börnin voru hálfan 

daginn í sumarfrístund í frístundaheimilinu Brosbæ í Vættaskóla – Engjum á móti íþróttanámskeiði í 

Egilshöll og nú var bætt við sumarfrístund í Kastala í Húsaskóla á móti íþróttanámskeiði í  

íþróttamiðstöðinni Dalhúsum. Námskeiðin eru í átta klukkustundir og í  boði var hálftíma viðbótarstund í 

upphafi og lok dags. Börnunum er fylgt á milli staða. Í sumar var gerð tilraun með að bjóða upp á heitan 

mat í hádegi á þessum námskeiðum. Þessi aukna þjónusta er að koma mjög vel út og er ætlunin að halda 

áfram þróun hennar í samstarfi við Fjölni.   

Hverfahátíðir 

Sumardagurinn fyrsti var haldinn hátíðlegur þann 20. apríl s.l. og var skemmtunin með nokkuð 

hefðbundnum hætti í og við Rimaskóla frá klukkan 11:00 – 14:00. Skátafélagið Hamar og Skólahljómsveit 

Grafarvogs leiddu skrúðgöngu frá Spönginni að Rimaskóla. Þar var margt hægt að gera; hoppukastalar, 

útileiktæki, andlitsmálun, veitingasala utandyra og kaffisala innandyra. Frístundamiðstöðin Gufunesbær og 

íþróttafélagið Fjölnir kynntu sumarstarf og einnig voru kynningar frá Borgarbókasafni, skólahljómsveit 

Grafarvogs og skátafélaginu Hamri. Aron Hannes mætti á svæðið og söng fyrir gesti, börn af 

frístundaheimili sýndu atriði úr Mamma Mia, stelpur úr félagsmiðstöð sýndu dans og  skólahljómsveit 

Grafarvogs lék fyrir gesti. Einnig komu blðrarar og gáfu börnum blöðrudýr. 

Grafarvogsdagurinn var haldinn 27. maí s.l.. Í ár var dagskráin dreifð um Grafarvoginn. Í Gufunesbæ var 

mikil dagskrá í gangi, m.a. grunnskólahlaupið, skólahljómsveit Grafarvogs lék fyrir gesti,  Pumpan 

(hjólabraut), Dr. Bike var á staðnum, Hjólaþrautabraut, Sumarleiktæki, klifurturninn opinn, grill í 

grillskýlinu og útieldun í lundinum.  

Á áramótum er samkvæmt venju haldin áramótabrenna sem er vel sótt af borgarbúum. Þá eru jólin kvödd á 

þrettándanum með veglegri brennu og uppákomum á svæðinu við Gufunesbæinn. Dagskráin var með 

hefðbundnu sniði en áætlað er að um 3000 manns hafi komið á svæðið. Brennan er haldin í samstarfi við 

Miðgarð, Hverfisstöðina, skólahljómsveit Grafarvogs,  Fjölni, Gámafélagið sem útvegaði efni í brennuna 

og Hjálparsveit skáta í Reykjavík sem sá um gæslu og glæsilega flugeldasýningu.  

Föst hefð er fyrir því að Gufunesbær skipuleggi dagskrá fyrir fjölskyldur í vetrarleyfum grunnskólanna í 

Grafarvogi. Dagskráin var með hefðbundnu sniði. Haldið var bingó  í Hlöðunni og var það vel sótt. 

Fyrirtæki úr Grafarvoginum gáfu vinninga. Opið var í klifur í klifurturninum, boðið upp á útieldun, tálgun, 

farið í ratleik og haldið folfmót. Í Hlöðunni voru ýmsar smiðjur á vegum frístundaheimilinna, m.a. 

föndursmiðja og brjóstsykursgerð sem voru mjög vinsælar. Í samstarfi við sundlaug Grafarvogs var einnig 

boðið í sundlaugapartý fyrir alla fjölskylduna. Sett var upp „Wipeout“ braut og farið í leiki og sundbolta. 
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Börn í leikskóla að taka þátt í Úti er ævintýri - álfadagskrá Miðstöðvar útivistar og útináms 

Útivist og útinám 

Mikil aukning hefur orðið í komu hópa frá stofnunum SFS sem vilja nýta sér útivistarsvæðið við 

Gufunesbæinn og þá þjónustu sem því fylgir. Miðstöð útivistar og útináms bauð upp á fjölbreytta dagskrá 

fyrir börn í leikskólum, grunnskólum og í frístundaheimilum. Viðfangsefnin voru m.a. álfar og huldufólk, 

„Vetrarstígurinn“ og ísgerð auk þess sem boðið var upp á fjölbreytta jóladagskrá.  Í  lok heimsóknar var 

drukkið heitt kakó og börnum boðið að grilla sér snúð fyrir heimferð. Tekið var á móti hópum tvo daga í 

viku, fyrir og eftir hádegi og komust færri að en vildu.  

Miðstöð útivistar og útináms bauð einnig upp á fjölbreytta flóru námskeiða í útivist, útinámi og 

umhverfismennt. Námskeiðin eru ætluð leik- og grunnskólakennurum, frístundaráðgjöfum og 

leiðbeinendum. Námskeiðin skiptust í byrjendanámskeið og síðan námskeið fyrir lengra komna. Þátttakan 

var mjög misjöfn eftir námskeiðum og enn er verið að vinna að því að þróa aðferðafræði við að byggja upp 

námskeiðin og gera þau aðgengilegri fyrir þennan notendahóp.  Til að kynna námskeiðin er gefið út 

fréttabréfið „Úti er Inni“ en það er gefið út sex sinnum á ári og sent til allra starfsmanna SFS.  

Starfsfólk Miðstöðvar í útivist og útinámi hefur verið duglegt að heimsækja stofnanir SFS bæði til að 

styrkja tengslanetið auk þess að veita ráðgjöf og stuðning varðandi viðfangsefni útivistar og útináms.  

Hlaðan 

Notkun á Hlöðunni, sem er fjölnota salur Gufunesbæjar, var mikil á árinu og er hún oft í notkun frá morgni 

fram á kvöld. Frístundamiðstöðin nýtir Hlöðuna fyrir hópastarf, smiðjur og námskeið en jafnframt hentar 

Hlaðan fyrir smærri ráðstefnur, starfsdaga og aðra viðburði. Fjölmargar stofnanir Reykjavíkurbogar hafa 
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nýtt sér aðstöðuna. Með aukinni notkun hefur skapast þörf fyrir viðbyggingu þar sem hægt væri að taka á 

móti fleiri gestum og veita þeim sem heimsækja Hlöðuna og útivistarsvæðið betri aðstöðu og þjónustu.  

 

Hlaðan á sumardegi 

Skíðabrekkur 

Gufunesbær hefur umsjón með skíðabrekkum innan borgarmarkanna. Veturinn 2016-2017 var mjög 

sérstakur fyrir skíðafólk í borginni því snjórinn kom seint og flestir opnunardagar voru í mars sem er mjög 

sjaldgæft. Alls voru 36 opnunardagar þennan vetur sem er rétt undir meðalári. Facebook síðan 

„Skíðasvæðin í borginni“ var uppfærð daglega á tímabilinu sem og símsvari skíðasvæðanna.  Facebook 

síðan er líklega besta upplýsingamiðlunin enda fær síðan mikið af fyrirspurnum og ábendingum frá 

áhugasömu skíðafólki. Fylgjendur síðunnar eru núna rúmlega 4.600 manns. Sexhjólið á beltum og 

snjótroðslutækið sem keypt voru fyrir skíðabrekkurnar hafa reynst mjög vel. Nú er hægt að bjóða upp á 

troðnar brekkur auk þess sem snjórinn helst lengur í brekkunum. Þá hefur verið gott samstarf við 

skíðagöngufélagið Ull um að troða gönguskíðabrautir innan borgarmarkanna og í Heiðmörk. Ljóst er þó að 

mikil þörf er fyrir öðru snjótroðslutæki því álagið er mikið þegar snjórinn kemur og allir vilja fá góðar 

skíðabrekkur og gönguskíðabrautir á sama tíma.  

 

Verið að gera Ártúnsbrekku klára fyrir góðan skíðadag í borginni 
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Vogin – samráðs- og samstarfsvettvangur starfsmanna SFS í 

Grafarvogi 

Gufunesbær tók virkan þátt í Voginni sem er samstarfs- og samráðsvettvangur allra stjórnenda SFS í 

Grafarvogi og á Kjalarnesi. Á vorönn var haldin fundur þar sem unnið var að samræmingu skóladagatals 

fyrir veturinn 2017 – 18 og voru þrír starfsdagar samræmdir með tilliti til dagsetninga. Stjórnendur SFS í 

Grafarvogi eru sammála um að lögð verði meiri áhersla í Vogarsamstarfi að hvert hverfi fyrir sig vinni 

saman. Það yrði m.a. gert með því að reyna að formgera betur samstarf milli aðila og að finna sameiginlega 

áherslupunkta í fagstarfinu. Á sameiginlegum starfsdegi sem haldinn var í október 2016 var lögð áhersla á 

að hvert hverfi skipulegði sameiginlega dagskrá dagsins allavega að hluta til. Þetta fyrirkomulag tókst 

misvel þar sem sum hverfi höfðu sameiginlega dagskrá en önnur ekki.  

Mannauður 

Gufunesbær leggur áherslu á góðan starfsmannaanda og eflingu liðsheildar. Margir starfsstaðir tilheyra 

Gufunesbæ og því er lögð áhersla á liðsheildarvinnu á hverjum stað fyrir sig samhliða því að þétta hópinn í 

heild sinni.  

Haldin var sameiginleiginleg kvölddagskrá allra starfsmanna Gufunesbæjar í október 2016. Markmiðið 

með kvöldinu var að hrista allan hópinn saman og létta lund eftir mikið álag vegna starfsmannaeklu. Farið 

var í hópeflisleiki og ratleik um Grafarvoginn sem mæltist mjög vel fyrir. Í lokin var boðið upp á 

sameiginlegan kvöldverð.  

Hluti af stjórnendateymi Gufunesbæjar fór á eineltisráðstefnu í Stokkhólmi í maí s.l. Dagskrá ráðstefnunar 

var fjölbreytt og fræðandi.  

Í aprílmánuði fór stjórnendahópur Gufunesbæjar í heimsókn í Waldorf skólann í Lækjarbotnum og kynntu 

sér starfsemi skólans. Vel tókst til með þá heimsókn en eftir kynninguna var gengið niður í skátaskálann í 

Lækjabotnum þar sem boðið var upp á léttan hádegisverð.  

Gufunesbær kom mjög vel út úr viðhorfskönnun starfsmanna sem Reykjavíkurborg framkvæmir á tveggja 

ára fresti. Frístundamiðstöðin var yfir meðaltal í samanburði við aðrar stofnanir á vegum borgarinnar. Þá 

var Gufunesbær í öðru sæti yfir stærri stofnanir í könnun STRV „Stofnun ársins borg og bær“.  

 

Mynd með starfsfólki á toppi Skálafells 
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Þetta var sannarlega ánægjuleg niðurstaða en Gufunesbær hefur í gegnum árin verið mjög ofarlega í þessari 

könnun. Árangrinum var sannarlega fagnað og ánægjulegt er að vita að starfsfólk er almennt ánægt í starfi 

þrátt fyrir álag og oft á tíðum erfiðar aðstæður.  

Árshátíð starfsmanna Gufunesbæjar var haldin í byrjun apríl.  Hún var haldin í Hlöðunni og tókst hún mjög 

vel enda þátttaka mjög góð. Starfsmannafélag Gufunesbæjar var einnig mjög virkt þetta starfsár og bauð 

upp á fjölda skemmtilegra viðburða fyrir starfsfólk.  

Frístundaþjónusta borgarinnar hefur þróast mikið undanfarin ár og möguleikar starfsfólks til menntunar og 

fræðslu á vettvangi frítímanns hefur aukist. Slíkt leiðir af sér aukna fagvitund og betra fagstarf. Ljóst er að 

tryggja þarf enn frekar starfsgrundvöll starfsfólks í frístundastarfi. Vinna þarf að því að fjölga 

heilsársstöðugildum og fækka hlutastarfsfólki. Þá þarf að finna leiðir til að bæta kjör starfsmanna en ljóst er 

að á næstu árum mun samkeppni um starfsfólk á vinnumarkaði aukast m.a. með auknum ferðmannastraumi 

til landsins og öðrum tækifærum á vinnumarkaði. Því miður eru það reyndin að fjölmargir starfsmenn sem 

áður unnu eða hefðu komið til starfa í frístundastarf borgarinnar velja frekar þann kost að starfa á öðrum 

vettvangi.   

Framtíðarsýn – útivist og útinám  

Í október árið 2016 skilaði starfshópur skýrslu til skóla- og frístundaráðs þar sem sett voru markmið og 

tillögur lagðar fram um hlutverk Gufunesbæjar varðandi útivist og útinám í borginni auk uppbyggingar á 

útivistarsvæðinu við bæinn og hugmyndum um framtíðaraðstöðu frístundamiðstöðvarinnar á svæðinu. Í 

framhaldi var gerð aðgerðaáætlun um innleiðingu þeirra tilagna sem komu fram í skýrslunni.  Hluti 

tillagnanna hafa verið settar af stað með stofnun Miðstöðvar útivistar og útináms í Gufunesbæ. 

Framtíðartillögur um uppbyggingu frístundagarðs við Gufunesbæ og aðstöðu er enn óljós og hefur ekki 

komið til framkvæmda af hálfu borgarinnar nema a hluta en vonandi verður vilji til að koma 

frístundagarðinum og húsnæði frístundamiðstöðvarinnar inn í fjárfestingaráætlun borgarinnar og byggja 

þannig upp svæðið og húsnæði til framtíðar með markvissum hætti.  

Þróunarverkefni 

Gufunesbær stendur fyrir ýmsum þróunarverkefnum en árlega er m.a. sótt um í þróunarstyrki frá skóla- og 

frístundasviði. Eftirfarandi verkefni voru framkvæmd á síðasta starfsári og haldið verður áfram að þróa þau 

á komandi vetri.  

Sótt var um þróunarstyrk fyrir því að setja upp tjaldbúðir fyrir börn í 4. bekk grunnskóla. Aðalmarkmið 

verkefnisins er að meta hvort betra sé að keyra tjaldbúðir í samstarfi við frístundarheimili eða grunnskóla 

og meta kosti og galla framkvæmdarinnar áður en svipað tilboð myndi standa öllum 

frístundaheimilum/grunnskólum í Reykjavík til boða. Verkefnið var framkvæmt í lok maí í samstarfi við 

Ártúnsskóla.  Farið var með 4.bekk upp í Heiðmörk þar sem settar voru upp tjaldbúðir. Bekknum var skipt 

upp í stelpuhóp sem fór fyrri nóttina og strákahóp sem fór seinni nóttina, alls 37 nemendur. Framkvæmdin 

gekk mjög vel. Samkvæmt niðurstöðum kannanna sem lagðar voru fyrir nemendur og foreldra, var mikil 

ánægja með verkefnið. Einnig skilaði verkefnið mikilvægum upplýsingum varðand framkvæmd á 

tjaldbúðum.  

Verkefnið “Rathlaup í Skólum” fólst í því að stuðla að rötunarkennslu í skólum í Grafarvogi með því að 

nota skólalóðir og nærliggjandi útivistarsvæði. Verkefnið fékk þróunarstyrk árið 2015 og í samstarfi við 

Rathlaupafélagið Heklu var hluti fjármagnsins notaður í að búa til kennsluefni og teikna upp skólalóðir 

Hamraskóla og Rimaskóla sem voru samstarfsskólar þessa verkefnis. Hinn hluti styrksins fór í stuðning við 

kennara og leiðbeinendur samstarfsskólanna. Rathlaup í Hamraskóla gekk vel og gert er ráð fyrir 

áframhaldandi kennslu í rötun þar. Rötunarkennsla í Rimaskóla fór ekki á flug. Verkefninu lauk sumarið 

2017. 
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Gufunesbær hefur í samstarfi við Hjólakraft haldið úti hjólanámskeiði fyrir drengi í 8. – 10. bekk sem voru 

þátttakendur í Höllinni eða komu frá þjónustumiðstöðinni Miðgarði. Drengirnir í Hjólakrafti voru duglegir 

að mæta og urðu hittingarnir strax einn vinsælasti dagskrárliður vikunnar. Um sumarið tóku svo tveir 

þátttakendur og þrír starfsmenn þátt í WOW-cyclothon dagana 15.-17. júní með Hjólakraftsliðinu. 

Verkefnið hefur gengið vel og vonandi komið til að vera í starfi Gufunesbæjar á næstu árum.  

Frístundaheimilin Hvergiland og Brosbær, félagsmiðstöðin Dregyn og Vættaskóli fengu styrk úr 

þróunarsjóði SFS til þess að þróa enn frekar verkefnið “Starfsnám unglinga í frístundaheimilum” og finna 

leiðir til þess að festa það í sessi. Á árinu var unnið samkvæmt áætlun sem sett var fram og útbúin handbók 

um útfærslu verkefnisins. Áform eru um að halda samstarfinu áfram og bjóða unglingum að taka starfsnám 

á frístundaheimilunum. Vonandi nýta fleiri staðir sér þá reynslu sem þarna hefur fengist og aðlaga 

verkefnið að sínum aðstæðum. 

Húsnæði og aðstaða 

Brýnasta verkefnið í húsnæðismálum er að finna lausnir á húsnæðisvanda frístundaheimilisins Galdraslóðar 

og félagsmiðstöðvarinnar Púgyn í Kelduskóla – Vík auk aðstöðu Sigynjar í Rimaskóla. Þá er mjög brýnt  að 

finna varanlega lausn á húsnæðisvanda frístundamiðstöðvarinnar Gufunesbæjar.  

Fundist hefur mygla í gamla bænum þar sem skrifstofur frístundamiðstöðvarinnar eru til húsa. Ljóst er að 

finna þarf nýja aðstöðu fyrir starfsfólk miðstöðvarinnar sem vinnur í gamla bænum en einnig þarf að huga 

að betri aðstöðu fyrir gesti frístundamiðstöðvarinnar  og útivistarsvæðisins. Stjórnendur Gufunesbæjar hafa 

kynnt fyrir yfirmönnum SFS og Reykjavíkurborgar framtíðarhugmyndir varðandi húsnæði á svæðinu með 

tilliti til ofangreindra þarfa. Lagt er til að frístundamiðstöðin fái aðstöðu á svæði við 

Hlöðuna þar sem fyrir er byggingarreitur skv. deiliskipulagi. Bæta þarf aðstöðu Hlöðunnar auk þess að gera 

starfsmannaaðstöðu og geymsluhúsnæði.  Þá er lagt til að gamli bærinn verði aðsetur Miðstöðvar útivistar 

og útináms þar sem hægt verði að taka á móti hópum í stuttan tíma auk aðstöðu fyrir ungmenni sextán ára 

og eldri og fyrir félagasamtök sem nýta sér reglulega útivistarsvæðið.  

Skipulag frístundamiðstöðva 

Ljóst er að skipulag og uppbygging á starfsemi frístundamiðstöðvarinnar hefur gefist vel í gegnum tíðina 

þar sem heildaryfirsýn gagnvart málefnum hverfisins er undir einum hatti. Samstarf starfsstaða sem heyra 

undir Gufunesbæ er mikið en samráð og heildarskipulagning fer í gegnum deildarstjóra barna- og 

unglingasviðanna.  Starfsstaðir frístundamiðstöðvanna hafa  fjárhagslegt umboð til athafna innan þess 

ramma sem hver rekstrareining fær. Forstöðumenn starfstaðanna fá þannig meiri tilfinningu fyrir 

rekstrinum og hafa þannig aukna tilfinningu á því hvaða möguleika þeir hafa til að nýta fjármagnið sem 

allra best í starfseminni. Ráðgjöf og eftirlit fer fram miðlægt hjá frístundamiðstöðinni í gegnum 

deildarstjóra og fjármálastjóra frístundamiðstöðvarinnar. Þetta fyrirkomulag hefur reynst mjög vel.  

Verkefni og áskoranir  

Hjá Gufunesbæ eru fjölmörg spennandi verkefni og áskoranir framundan. Tækifærin felast m.a. í að vinna 

enn frekar að uppbyggingu og útfærslum á heildstæðri frístundastarfsemi á vegum Gufunesbæjar auk þess 

að innleiða þau áhersluatriði sem skóla- og frístundasvið leggur fram í starfsáætlun sviðsins og í frístunda- 

og menntastefnu til næstu ára.  

Ársskýrsla Gufunesbæjar 2016 

Á hverju ári er gerð skýrsla um starfsemi Gufunesbæjar en tilgangur hennar er að gefa heildstæða mynd af 

starfseminni ár hvert og varðveita þannig mikilvægar upplýsingar um starf Gufunesbæjar. Allar nánari 

upplýsingar um starfsemina má finna í ársskýrslu 2016 á heimasíðu Gufunesbæjar www.gufunes.is. 

http://www.gufunes.is/
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Mat á starfsemi frístundamiðstöðvarinnar og 

umbótaáætlun  

Innra mat frístundamiðstöðvarinnar  

Barnasvið 

Lagt var mat á  þáttinn Skipulag starfs og starfsaðstæður í innra mati barnasviðs Gufunesbæjar. 

Skipulag starfs og starfsaðstæður 

Hvað var metið: Skipulag starfs og starfsaðstæður  samkvæmt Viðmiðum og vísbendingum fyrir innra 

og ytra mat á gæðum frístundastarfs.  

Hverjir tóku þátt í matinu: Starfsfólk frístundaheimila. 

Skipulag matsins: Framkvæmt seinnihluta vorannar 2017 á þann hátt að starfsmenn voru fengnir til að 

fylla út gátlista sem fylgir Viðmiðum og vísbendingum. Í framhaldi af því var hann lagður fyrir 

starfsmannafund til yfirferðar og umræðu.   

Helstu niðurstöður innra mats: Heildarniðurstöður hafa ekki verið teknar saman en til stendur að gera 

það á haustönn 2017.  

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats: Hvert frístundaheimili nýtir niðurstöðurnar í umbótaáætlun 

sem sett er fram í aðgerðaáætlun staðarins. 

Unglingasvið 

Lagt var mat á þrjá þætti í innra mati unglingasviðs Gufunesbæjar. Viðhorf starfsmanna til starfsins, 

viðhorf foreldra til starfsins og valda þætti úr Viðmiðum og vísbendingum í frístundastarfi.  

Samfélagspúlsinn 

Hvað var metið: Viðhorf starfsmanna unglingasviðs til starfsins og ánægja með stjórnun starfseminnar.    

Hverjir tóku þátt í matinu: Starfsfólk unglingastarfs. 

Skipulag matsins: Notast var við rafræna könnun sem kölluð er ,,Samfélagspúlsinn”.  Könnunin var 

send út þrisvar sinnum yfir starfsárið á netfangalista starfsfólks og notast var við ,,google forms”.  

Helstu niðurstöður matsins: 

 Starfsmönnum líður almennt mjög vel í vinnunni. 94% starfsmanna fannst yfirmaður hrósa því í 

vinnunni. 100% starfsmanna eru ánægðir með samskipti sín við næsta yfirmann. 80% af 

starfsmönnun segist vita til hvers er ætlast af þeim í vinnunni. 100% starfsmanna finnst þeir vera 

hvattir áfram í vinnunni. 

 Starfsmenn segja ástæðu þess að þeir vinni í félagsmiðstöð vera fjölbreytt verkefni, vinna með 

unglingum gefandi, vinnutími hentar vel með námi, félagsmiðstöðin hafði góð og jákvæð áhrif á 

starfsmenn þegar þeir voru unglingar. 

 Það sem betur mætti fara að mati starfsmanna er að bæta upplýsingaflæði, bæta aðstöðuna í 

félagsmiðstöðvunum og metnað.  

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats: 

 Þátturinn sem snýr að upplýsingaflæði: Fundir, starfsdagar og dagskrá sé aðgengilegar á skrifstofu 

félagsmiðstöðvar. Farið sé yfir fundargerð forstöðumannafunda á starfsmannafundum. 
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Þátturinn sem snýr að metnaði í starfi: Spyrjast betur fyrir um metnað í starfi í Samfélagspúlsinum í 

vetur og taka stöðuna. Vinna aðgerðaráætlun út frá því. 

Foreldrakönnun 

Hvað var metið: Mat á viðhorfi foreldra til félagsmiðstöðvarstarfsins. 

Hverjir tóku þátt í matinu: 259 foreldrar barna í 8.-10. bekk tóku þátt.  

Skipulag matsins: Rafræn foreldrakönnun var send út í lok maí í gegnum Mentor. 

Helstu niðurstöður matsins:  

 Um 80% foreldra sem tóku þátt í könnuninni sögðust lesa fréttabréf félagsmiðstöðvanna, að 

meðaltali höfðu einungis 48% foreldra heimsótt heimasíður félagsmiðstöðvanna.   

 90% foreldra segja að barninu sínu líði vel í félagsmiðstöðinni.  

 Yfir 90% foreldra er á heildina litið ánægðir með starf félagsmiðstöðvanna í Grafarvogi.  

 Þegar foreldrar voru spurðir að því hvers vegna þeir teldu börnin sín ekki mæta ef þau voru að 

mæta illa þá svöruðu þeir að það væri vegna þess að unglingarnir væru uppteknir í íþróttum, 

tölvunotkun heima fyrir, vinirnir væru ekki að mæta eða að dagskráin væri ekki nógu spennandi.  

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats: 

 Leita leiða til að koma til móts við unglinga sem mæta ekki í félagsmiðstöðina. Það sé gert með 

því að greina hverjir eru ekki að koma út frá mætingarskjölum og fara í átak til að virkja þann hóp. 

 Auka þátttöku í foreldrakönnun t.d. með því að setja sig í samband við foreldraráð og fá þau í lið 

til að auglýsa könnunina og breyta dagsetningu foreldrakönnunar þannig að hún verði send út í 

september 2017.  

 Markviss kynning á nýjum heimasíðum félagsmiðstöðvanna.  

Innra mat út frá Viðmiðum og vísbendingum í frístundastarfi 

Hvað var metið: Faglegt samstarf, þróun og nýbreytni, uppeldi og menntun, mannréttindi og 

margbreytileiki. 

Hverjir tóku þátt í matinu: Starfsfólk félagsmiðstöðva í Dregyn, Fjörgyn og Púgyn auk deildarstjóra. 

Skipulag matsins: Notast var við spurningalista í innra mati og var matið framkvæmt í tveimur hlutum 

yfir starfsárið á starfsmannafundum hvers starfstaðar.  

Helstu niðurstöður matsins:  

 Þáttur 1.4 – faglegt samstarf   

Allar félagsmiðstöðvarnar þurfa að gera betur í að leita markvisst eftir hugmyndum frá starfsfólki 

til að auka fjölbreytni í starfi. Einnig er hægt að bæta samvinnu milli forstöðumanna 

frístundaheimilis og félagsmiðstöðvar er varðar börn með sértækar þarfir.  

 Þáttur 1.5 – þróun og nýbreytni  

Allar félagsmiðstöðvar þurfa að bæta sig í hagnýtri þjálfun og fræðslu varðandi þarfir og umhverfi 

barna og unglinga. Einnig að unnið sé að símenntunaráætlun með þróunar- og umbótarstarf til 

hliðsjónar.  

 Þáttur 2.2 – uppeldi og menntun  

Félagsmiðstöðvarnar þurfa að bæta útilífs- og útinámsvinnu í nærumhverfi sínu, að veita börnum 

og unglingum tækifæri til að njóta menningar og lista og að börn og unglingar séu hvött til að 

tileinka sér heilnæmt mataræði.  

 Þáttur 2.5 – mannréttindi og margbreytileiki.  

Félagsmiðstöðvarnar þurfa að bæta vinnu með jafnrétti, fjölbreytileika og margbreytileika og að 

þessir þættir endurspeglist bæði í aðgerðaráætlun og starfi. Allar félagsmiðstöðvar þurfa að huga 
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að því að gera áætlun þegar börn og unglingar sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda sækja 

starfið.  

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats: 

 Vinna að símenntunaráætlun með þróunar- og umbótastarf til hliðsjónar. Á fyrsta sameiginlega 

starfsmannafundi verði kannað hvaða fræðslu starfsfólk kallar eftir og unnin símenntunaráætlun út 

frá því.  

 Fara í samstarf við útilífssvið til að efla útilífs- og útinámsvinnu með börnum og unglingum.  

 Prófa nýja útivistartengda viðburði (Survivor milli félagsmiðstöðva, Night (Dark) Game hjá öllum, 

Gufuneseyjan, útivistarklúbbur, Hundaganga, LARP). 

 Leggja meiri áherslu á að vinna með jafnrétti, fjölbreytileika og margbreytileika og að þessir þættir 

endurspeglist bæði í aðgerðaráætlun og starfi.  

 Halda fund með mannréttindafulltrúa SFS um fjölmenningarlega starfshætti. 

 Setja á laggirnar móttökunefndir í hverju hverfi í samstarfi við skóla og þjónustumiðstöð. 

 Efla samstarf við sérdeildina í Foldaskóla.  

Útilífssvið 

Í innra mati var lagt mat á: Viðhorf til útilífsnámskeiðanna Út vil ek, viðhorf til jóladagskrárinnar við 

Gufunesbæ, viðhorf til vetrardagskrárinnar Úti er ævintýri. 

Út vil ek 

Hvað var metið:  Viðhorf þátttakenda til útilífsnámskeiðanna Út vil ek.    

Hverjir tóku þátt í matinu: Kennarar og leiðbeinendur sem sóttu námskeið Út vil ek.  

Skipulag matsins: Notast var við rafræna könnun. Vefslóð á könnunina var send í tölvupósti til þeirra 

sem skráðir voru á námskeiðin. Könnunin var gerð í “google forms“.  

Helstu niðurstöður matsins: 

 Almenn ánægja og hvatning til að halda námskeiðunum áfram. 

 Ánægja með Gufunesbæ sem staðsetningu námskeiðanna. 

 Þátttaka í skoðanakönnuninni var lág.  

 Aðrir námskeiðsdagar (vikudagar) gætu verið heppilegri. 

 Tímasetningu námskeiðanna innan dagsins mætti endurskoða.  

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats: 

 Endurskoða hvernig skoðanakönnunin er framkvæmd. 

 Endurskoða námskeiðsdaga og tímasetningu námskeiða.  

Jóladagskrá við Gufunesbæ 

Hvað var metið:  Viðhorf kennara og leiðbeinenda til jóladagskrár útilífssviðs sem var í boði fyrir börn 

í leik- og grunnskóla og frístund við Gufunesbæ.    

Hverjir tóku þátt í matinu: Kennarar og leiðbeinendur sem komu með hópa á svæðið og tóku þátt í 

dagskránni. 

 Skipulag matsins: Notast var við rafræna könnun. Vefslóð á könnunina var send í tölvupósti til þeirra 

sem skráðir voru á námskeiðin. Könnunin var gerð í „google forms“. 

Helstu niðurstöður matsins:   

 Tímalengd dagskrár og umgjörð hentaði mjög vel. 
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 Mjög mikil ánægja var með dagskrána. 

 Þátttaka í skoðanakönnuninni var lág.  

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats: 

 Endurskoða hvernig skoðanakönnunin er framkvæmd. 

 Vetrardagskráin Úti er ævintýri: 

Hvað var metið:  Viðhorf kennara og leiðbeinenda til jóladagskrár útilífssviðs sem var í boði fyrir börn 

í leik- og grunnskóla og frístund við Gufunesbæ.    

Hverjir tóku þátt í matinu: Kennarar og leiðbeinendur sem komu með hópa á svæðið og tóku þátt í 

dagskránni. 

Skipulag matsins: Notast var við rafræna könnun. Vefslóð á könnunina var send í tölvupósti til þeirra 

sem skráðir voru á námskeiðin. Könnunin var gerð í “google forms“. 

Helstu niðurstöður matsins: 

 Tímalengd dagskrár og umgjörð hentaði mjög vel. 

 Mjög mikil ánægja var með dagskrána. 

 Ábendingar um að salernisaðstaða mætti vera betri. 

 Þátttaka í skoðanakönnuninni var lág.  

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats: 

 Endurskoða hvernig skoðanakönnunin er framkvæmd. 

 Endurskoða hvernig hægt er að bregðast við og bæta salernisaðstöðu.  

Þróunarverkefnið Tjaldbúðir: 

Hvað var metið:  Viðhorf foreldra og nemenda til tjaldbúða sem keyrðar voru fyrir 4.bekk Ártúnsskóla. 

Hverjir tóku þátt í matinu: Nemendur sem tóku þátt í tjaldbúðunum og foreldrar þeirra. 

Skipulag matsins: Gerðar voru þrjár kannanir. Fyrst fengu nemendur spurningablað sem þeir fylltu út í 

skólastofu áður en farið var í tjaldbúðirnar.  Eftir tjaldbúðirnar var notast við rafræna könnun. Vefslóðir 

á tvær kannanir voru sendar í tölvupósti til foreldra,  önnur fyrir foreldra og hin fyrir nemendur.  

Könnunin var gerð í Surveymonkey.com. 

Helstu niðurstöður matsins: 

 Foreldrum fannst upplifun barnsins af ferðinni góð eða mjög góð. 

 Nemendum leið vel eða mjög vel í ferðinni.  

 94% af foreldrum fannst að skólar eigi að bjóða upp á svona óhefðbundið reynslunám. 

 Lang flestir nemendur sofa einu sinni eða sjaldnar í tjaldi á ári. 

 Þátttaka í skoðanakönnuninni var yfir 50%.  

Umbætur út frá niðurstöðum innra mats: 

 Tjaldútilegan var tilraunaverkefni en niðurstöður matsins gefa til kynna mjög jákvæð viðbrögð og 

reynslu. Greinargerð verður gerð og niðurstöður hennar sendar til fagskrifstofu SFS með tillögum 

að næstu skrefum.  
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Ytra mat frístundamiðstöðvarinnar 

Gufunesbær – stjórnendur og starfsfólk á skrifstofu 

Í ytra mati voru eftirfarandi kannanir lagðar fyrir: Viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar og könnun á 

vegum starfsmannafélags Reykjavíkur, “Stofnun ársins borg og bær 2017”.  

Viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar 

Hvað var metið: Viðhorf stjórnenda og starfsmanna á skrifstofu Gufunesbæjar til starfsumhverfis, 

samskipta og stjórnunarhátta. 

Hverjir tóku þátt í matinu: Stjórnendur og starfsfólk skrifstofu Gufunesbæjar.   

Skipulag matsins: Viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar er send út til starfsmanna borgarinnar.  Matið 

byggist á svörum þeirra starfsmanna sem tóku þátt í könnuninni.  

Helstu niðurstöður:  

 Meðaltal allra þátta var 4,40 af 5 mögulegum. 

 Hæstu þættir: Jafnrétti og jafnræði (4,72), ímynd (4,69), tilgangur (4,6), starfsandi (4,68), 

metnaður (4,79). 

 Lægstu þættir: Starfsmannastöðugleiki (3,61), hæfilegt vinnuálag (3,66), starfsöryggi (3,73). 

Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats: 

 Skoðaðar verða leiðir til að auka starfsöryggi m.a. með því að stuðla að fjölgun fastráðninga meðal 

stjórnenda Gufunesbæjar.  

 Rýna hvað veldur vinnuálagi, í samráði við stjórnendur og starfsfólk Gufunesbæjar, út frá 

skilgreindum hlutverkum starfsmanna og eftir árstíðarbundnum verkefnum.  

Stofnun ársins borg og bær 2017 

Hvað var metið: Könnun á vinnuumhverfi starfsfólks STRV hjá stofnunum Reykavíkurborgar, 

Akranes- og Seltjarnarneskaupstaða.  

Hverjir tóku þátt í matinu: Starfsfólk Gufunesbæjar.   

Skipulag matsins: Umsjón og framkvæmd með könnuninni er í höndum Capacent. Könnunin er send 

út til allra félagsmanna STRV. Matið byggist á svörum allra félagsmanna sem tóku þátt í könnuninni.  

Helstu niðurstöður:  

 Meðaltal allra þátta var 4,36 af 5 mögulegum en í síðustu viðhorfskönnun sem var tekin 2016 var 

meðaltalið 4,17.  

 Hæstu þættir: Jafnrétti (4,65), ánægja og stolt (4,58), ímynd (4,56).  

 Lægstu þættir: Launakjör (3,55), vinnuskilyrði (3,80). 

Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats: 

 Í samræmi við niðurstöður könnunarinnar hefur verið gert átak í að bæta vinnuskilyrðin en vinna 

þarf enn frekar með aðstöðumál í frístundaheimilunum Galdraslóð, Simbað sæfara og Tígrisbæ, í 

félagsmiðstöðinni Púgyn og í húsnæði frístundamiðstöðvarinnar í gamla bænum.  
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Barnasvið 

Viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar 

Hvað var metið: Viðhorf starfsfólks til vinnunnar sinnar.  

Hverjir tóku þátt í matinu: hlutastarfsfólk í frístundaheimilum. 

Skipulag matsins: Rafræn spurningalistakönnun var send út á netföng allra starfsmanna Gufunesbæjar.  

Helstu niðurstöður matsins:  

 Meðaltal allra þátta var 4.19 af 5 mögulegum. 

 Hæstu þættir: Jafnrétti og jafnræði (4,54), metnaður (4.45), tilgangur (4.41) starfsánægja (4,36), 

starfsandi (4,33).  

 Lægstu þættir: Starfsmannastöðugleiki (3,40), hæfilegt vinnuálag (3,81), starfsþróun (3,83).  

Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats: 

 Skoða hvaða þættir það eru sem valda vinnuálagi og meta út frá niðurstöðum hvaða úrbóta er þörf.  

 Tryggja aukinn starfsmannastöðugleika m.a. með því að fara í nánara samstarf við grunnskóla um 

samráðningar og fastráðningar. Vinna að því í samráði við aðalskrifstofu að búa til nýtt starf sem 

innifelur hlutverk skólaliða/stuðningsfulltrúa og frístundaleiðbeinanda í frístundaheimili.  

 Bæta vinnuaðstöðu Tígrisbæjar í Rimaskóla, Galdraslóðar í Kelduskóla og Simbað sæfara í 

Hamraskóla.  

Viðhorfskönnun foreldra til sumarstarfrístundar 

Hvað var metið: Viðhorf foreldra til þess starfs sem börn þeirra tóku þátt í.  

Hverjir tóku þátt í matinu: Foreldrar barna sem skráð voru í sumarfrístund. 

Skipulag matsins: Rafræn spurningalistakönnun var send út í byrjun september 2016 á netföng foreldra 

þeirra barna sem tóku þátt í sumarfrístund.  

Helstu niðurstöður matsins:  

Svörun var 24%. Spurt var um ástæður fyrir skráningu, viðhorf til ýmissa hagnýtra skipulagsatriða og 

ánægju með dagskrá, starfsfólk og líðan barnsins. Þegar á heildina var litið voru 85% foreldra ánægðir 

með sumarfrístundina, 85% töldu að barninu hefði liðið vel og 77 % sögðust vera ánægð með dagskrá 

sumarfrístundarinnar. Einnig gafst foreldrum kostur á að koma með skriflegar ábendingar.  

Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats: 

Breytingar voru gerðar á skipulagi sumarfrístundar með íþróttanámskeiði sumarið 2017 út frá 

ábendingum úr viðhorfskönnuninni. 

Viðhorfskönnun foreldra til frístundaheimilistarfs 

Hvað var metið: Viðhorf foreldra til starfsemi frístundaheimila.  

Hverjir tóku þátt í matinu: Foreldrar barna á frístundaheimilum. 

Skipulag matsins: Rafræn spurningalistakönnun var send út á netföng foreldra sem eiga börn á 

frístundaheimilum í febrúar 2017.  

Helstu niðurstöður matsins:  

Svörun var á bilinu 53 – 76%. Þegar foreldrar eru spurðir hversu ánægðir þeir eru í heildina með 

frístundaheimilið mælist ánægjan lægst 79% en hæst 100%. Þegar spurt er hvort barninu líði almennt 

vel í starfinu eru á bilinu 82 – 98% foreldra sammála því. Spurningu um hvort starfsfólkið sýni barninu 

umhyggju eru á bilinu 78-100% foreldra sammála. Þegar spurt er um upplýsingaflæði telja á bilinu 53 – 

85%  foreldra að þeir fái hæfilega oft upplýsingar um viðfangsefni í starfinu  en aðeins 16 – 55% 

foreldra finnst þeir fá hæfilega oft upplýsingar um líðan og hegðun barnsins.  
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Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats: 

 Hvert frístundaheimili gerir  umbótaáætlun út frá völdum þáttum í könnuninni.  

 Vinna að umbótum á húsnæði og aðstöðu Galdraslóðar og Tígrisbæjar.  

Unglingasvið 

Viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar 

Hvað var metið: Könnun á viðhorfi starfsfólks til vinnunnar sinnar.  

Hverjir tóku þátt í matinu: Niðurstöður viðhorfskönnunnar Reykjavíkurborgar byggja á svörum 

hlutastarfsfólks í félagsmiðstöðvum. 

Skipulag matsins: Rafræn spurningalistakönnun var send út á netföng allra starfsmanna Gufunesbæjar.  

Helstu niðurstöður matsins:  

 Meðaltal allra þátta var 4,49 af 5 mögulegum.  

 Hæstu þættir: Jafnrétti og jafnræði (4,95), starfsánægja (4,88), starfsandi (4,78). 

 Lægstu þættir: Starfsmannastöðugleiki (3,58), hæfilegt vinnuálag (3,84), starfsöryggi (4,00).  

Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats: 

Fundur haldinn í október með forstöðumönnum og starfsfólki félagsmiðstöðva þar sem rýnt verður í 

niðurstöður könnunarinnar og í framhaldi verða teknar ákvarðanir um umbætur.  

Ytra mat í félagsmiðstöðinni Sigyn 

Hvað var metið: Ytra mat félagsmiðstöðvanna var unnið út frá viðmiðum og vísbendingum um gæði í 

frístundastarfi og voru allir þættir metnir nema foreldrasamstarf. Þættirnir eru; forstöðumaðurinn sem 

leiðtogi, stjórnun stofnunar, verklagsreglur og áætlanir, faglegt samstarf, þróun og nýbreytni, skipulag 

starfs og starfsaðstæður, uppeldi og menntun, starfshættir og viðfangsefni, virk þátttaka og lýðræði, 

mannréttindi og margbreytileiki, fagmennska starfsfólks, starfsánægja, viðmót og menning, velferð og 

líðan barna.  

Hverjir tóku þátt í matinu: Sjálfboðaliðar í hópi unglinga í Rimaskóla, sjálfboðaliðar úr hópi foreldra, 

hlutastarfsfólk í Sigyn og starfsfólk í fullu starfi í Sigyn tók þátt í matinu. 

Skipulag matsins: Ytra mat félagsmiðstöðvarinnar Sigyn var framkvæmt af matsaðilum frá Skóla- og 

frístundasviði.  

Helstu niðurstöður matsins:  

 Í ytra mati er notast við litakóða. Ef litakóðinn er færður yfir á tölustafi þá hefði Sigyn fengið 2,93 

af 4 mögulegum.  

 Þátturinn starfsánægja kom mjög vel út úr matinu en þeir þættir sem þarf að skoða nánar eru þróun 

og nýbreytni, mannréttindi og margbreytileiki.  

 Sérstaklega var tekið fram hvað er góður starfsandi í hópnum og starfsfólki líður vel, unglingar og 

foreldrar þeirra eru virkilega ánægðir með starfið og andrúmsloftið í félagsmiðstöðinni og 

umburðalyndi er jákvætt.  

Umbætur út frá niðurstöðum ytra mats: 

 Þátturinn sem snýr að þróun og nýbreytni: Sigyn stefnir  að því að sækja um þróunarstyrk fyrir 

laugardagsopnunum í félagsmiðstöðinni. Næsti umsóknarfrestur er 1. febrúar, 2018. 

 Þátturinn sem snýr að mannréttindum og margbreytileika: Sigyn mun halda áfram að kortleggja 

þátttakendur af erlendum uppruna og gæta þess að starfið sé fjölbreytilegt og margbreytilegt og að 
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allir fái tækifæri á að njóta sín í starfinu óháð uppruna. Einnig mun forstöðumaður leitast við að 

sitja móttökuviðtöl þegar börn af erlendum uppruna bætast við í nemendahópinn í Rimaskóla.  
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Matsáætlun (fyrir tímabilið 2017-2018) 

Innra mat 

Gufunesbær – stjórnendur og skrifstofa 

Fundur í október 2017 með stjórnendum og starfsfólki skrifstofu varðandi vinnuskilyrði, 

starfsmannastöðugleika, vinnuálag og starfsöryggi. Út frá niðurstöðum fundarins verður farið í umbætur.  

Barnasvið  

 Úr Viðmiðum og vísbendingum fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs verða þessir þættir 

metnir: stjórnun á haustönn 2017, metið hvort búnaður og skipulag mæti ólíku áhugasviði barna og 

verður þar byggt á gátlistum sem unnir voru á s.l. vorönn, virk þátttaka og lýðræði yfir starfsárið.  

 Gæði síðdegishressingar verða metin  í nóvember 2017 með því að rýna matseðla út frá viðmiðum 

vegna síðdegishressingar. 

 Kanna líðan barna út frá lýðheilsumarkmiðum frístundaheimila á vorönn 2018. 

 Kanna viðhorf foreldra til sumarfrístundar með íþróttanámskeiðum í samstarfi við Fjölni. Framkvæmd 

í september 2017.  

Unglingasvið 

 Samfélagspúlsinn, rafræn könnun send út fjórum sinnum yfir starfsárið til starfsfólks félagsmiðstöðva 

Gufunesbæjar. Sendar út í október, desember, febrúar og apríl.  

 Rafræn foreldrakönnun, ein fyrir almennt unglingastarf og önnur fyrir foreldra barna í sértæku 

félagsmiðstöðinni einu sinni yfir starfsárið, sendar út í desember.  

 Innra mat skv. gæðaviðmiðunum. Þættir sem verða metnir eru; verklagsreglur og áætlanir, starfshættir 

og viðfangsefni, fagmennska starfsfólks, starfsánægja og velferð og líðan barna og unglinga.  

 Frammistöðumat forstöðumanna lagt fyrir einu sinni á önn.  

Útilífssvið 

 Út vil ek, rafræn könnun send eftir hvert námskeið til þátttakenda.  

 Úti er ævintýri, rafræn könnun send til leiðbeinenda sem koma á svæðið eftir tímabilið.  

 Úti er ævintýri, skoða hvernig hægt er að kanna ánægju barnanna sem taka þátt í dagskránni.  

Ytra mat 

Gufunesbær – stjórnendur og skrifstofa 

 Stofnun ársins borg og bær 2018.  Capacent sendir út rafræna könnun STRV til starfsmanna til að 

kanna viðhorf starfsmanna til starfsins.  

Barnasvið  

 Viðhorfskönnun SFS um ánægju foreldra með sumarstarf verður lögð fyrir sumarið 2018. 
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Unglingasvið 

 R&G, hagir og líðan. Könnun lögð fyrir alla nemendur í grunnskólum í febrúar.  
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Lykiltölur Gufunesbæjar 

 Raun 
2013 

Raun 
2014  

Raun 
2015 

Raun 
2016 

Starfsmannamál        

Fjöldi stöðugilda (1.okt) 66,7 68 61,5 70 

Fjöldi starfsmanna (1.okt) 134 121 109 136 

- Karlar 49 50 40 52 

- Konur 86 71 57 84 

Frístundagarður, Hlaðan og hverfastarf     

 Skráð aðsókn   23.061 31.823 26.535 36.205 

Frístundaheimili 6-9 ára     

Fjöldi barna á frístundaheimilum, haust (1. okt.) 620 637 676 672 

Fjöldi stuðningsbarna á almennum 
frístundaheimilum (samþykkt) 

46 44 44 51 

Fjöldi skráninga í sumarstarf f. 6-9 ára 721 789 965 1.018 

   - Stelpur  285 350 452 493 

   - Strákar 436 439 513 525 

Sértækt félagsmiðstöðvastarf 10-16 ára (börn 
með fötlun) 

    

Sértæk félagsmiðstöð 10-16 ára (1. okt) 14 18 19 20 

Fjöldi skráninga í sumarstarf 95 72 84 85 

   - Stelpur 17 12 24 21 

   - Strákar 78 60 60 64 

Félagsmiðstöðvastarf fyrir 10-12 ára     

Heildarþátttaka yfir árið  8.481 5.314 4.874 6.416 

   - Stelpur 4.019 2.752 2.558 3.193 

   - Strákar 4.472 2.562 2.316 3.223 

   - Þar af yfir sumarið  1.184 574 390 458 
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Félagsmiðstöðvar 13-16 ára     

Heimsóknir unglinga í félagsmiðstöðvar  21.944 19.674 16.668 14.757 

   - Stelpur  10.186 9.185 7.568 6.555 

   - Strákar 11.758 10.489 9.120 8.202 

Þar af í sumaropnun  1.119 718 404 456 

Fjöldi ungs fólks sem tekur þátt í ungmennaráðum 
hverfanna (þar af í Reykjavíkurráði) 

 

10 
8 14 11 

   - Stelpur 6 6 8 6 

   - Strákar 4 2 6 5 

Fjöldi unglinga í félagsmiðstöðvarhópum og 
Vinnuskóla. 

 

5 
17 27 18 

   - Stelpur 2 5 12 9 

   - Strákar 3 12 15 9 

     

Annað starf fyrir börn, unglinga og ungmenni     

Börn á smíðavöllum 47 58 49 - 
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Stefnukort SFS 2017 
 

 

 

 
 

 

Verklag 

Nám og starf án 

aðgreiningar við 

hæfi hvers og eins  

Samstarf byggt  

á lýðræði og 

fjölbreytni 

Flæði á milli 

skólastiga, náms-

greina og skóla 

og 

frístundastarfs 

Umbætur, mat 

og nýbreytni 

 Mannauður 

Fagleg forysta Eftirsóknarvert, 

vinsamlegt og 

hvetjandi 

starfsumhverfi 

Hæft og áhuga-

samt starfsfólk 

með metnað til 

árangurs 

Lærdóms-

samfélag sem 

byggir á 

þverfaglegu 

samstarfi 

Auðlindir 

Hagkvæm  

nýting 

fjármagns 

Skilvirk 

upplýsingatækni 

Góður 

aðbúnaður 

Barnið, 

nemandinn, 

ungmennið Öryggi, 

heilbrigði, 

vellíðan og gleði 

Víðtæk þekking, 

færni og 

árangur 

Samfélagsleg 

ábyrgð, virkni  

og víðsýni 

Sterk  

sjálfsmynd og 

félagsfærni 
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STEFNUÞÆTTIR, MARKMIÐ OG LEIÐIR 2017-2018 
 

Frístundamiðstöðvar vinna starfsáætlanir sínar fyrir 2017-2018 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og 

þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út 

frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2017 sem eru:  

 Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur 

 Verk-, tækni og listnám 

 Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi 

 Fjölmenning 

Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau 

eru: 

 Lýðræði 

 Lýðheilsa 

 Foreldrasamstarf 

Gufunesbær mun leggja sérstaka áherslu á  aukið vægi útináms, útivistar og sjálfbærni í starfi með börnum 

og ungmennum í Grafarvogi í gegnum starf í frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum.  

Áfram verður lögð áhersla á að tengja gildi Gufunesbæjar hvarvetna í starfseminni. Gildin eru gleði, 

fjölbreytileiki og fagmennska.  
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BARNIÐ, NEMANDINN, UNGMENNIÐ 

Sameiginlegar leiðir 

Útilífssvið 

Unglingasvið 

Barnasvið 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 

Sterk 

sjálfsmynd 

og félagsfærni 

 

 

 

 

 Sterk sjálfsmynd, 

samkennd og 

samskiptafærni. 

 Efla sértækt hópastarf meðal annars með því að fræða starfsfólk og efla það í 

hópastarfs fræðum. 

 Meta stöðu virkrar þátttöku og lýðræðis í starfi hvers frístundaheimilis út frá 

Viðmiðum og vísbendingum fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs. 

(Lýðræði) 

 Áfram unnið með vináttufærni út frá mati starfsfólks á barnahópnum. 

 Hefja gerð Ferilmöppu fyrir börn í 1.bekk sem þau safna í verkefnum og 

minningum úr dvöl sinni á frístundaheimilinu. 

   

 Jöfn tækifæri þar 

sem hugað er að 

velferð allra. 

 Vinna með fjölbreytileikann út frá ólíkum tungumálum sem töluð eru í 

frístundaheimilunum. (Fjölmenning) 

   

 Aukið sjálfstæði, 

frumkvæði, 

metnaður og 

ábyrgð. 

 Efla alla aldurshópa á frístundaheimilum í að skipuleggja ferð eða viðburð. 

(Lýðræði) 

 

    

 

Öryggi, 

heilbrigði, 

vellíðan  

og gleði 

 Heilbrigður 

lífsstíll. 

 Að auka hjólreiðar barna og unglinga með átaksverkefni í samstarfi við 

Hjólafærni og USK. (Lýðheilsa) 

 Kynna og innleiða gátlista og leiðbeiningar um Heilsueflandi 

frístundaheimili og tengja við þætti í Viðmið og vísbendingar. (Lýðheilsa) 

 Meta gæði síðdegishressingar með því að rýna matseðla út frá viðmiðum 

vegna síðdegishressingar. (Lýðheilsa) 

   

 Móttökunefndir 

fyrir 

innflytjendur og 

flóttafólk 

 Móttökunefndir settar á laggirnar í hverju hverfi í samstarfi við skóla og 

þjónustumiðstöð fyrir innflytjendur og flóttafólk. (Fjölmenning) 

   

  Vinna markvisst 

með geðheilbrigði 

ungmenna 

 Setja á laggirnar Geðheilbrigðisviku. (Lýðheilsa) 
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STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

    

Öryggi, 

heilbrigði, 

vellíðan  

og gleði 

(frh.) 

 Komið er til móts 

við ólík 

áhugasvið. 

 Skoða hvort búnaður og skipulag mætir ólíku áhugasviði barna, nýta Viðmið 

og vísbendingar. 

    

 

Víðtæk 

þekking, færni 

og árangur 

 

 

 Aukin gæði í öllu 

starfi í þeim 

tilgangi að efla 

þekkingu, færni 

og árangur. 

 Auka vægi aðsendra greina í fréttabréfinu „Úti er inni“ þannig að í hverju 

fréttabréfi verði að minnsta kosti tvær aðsendar greinar. 

   

 Læsi í víðum 

skilningi, 

gagnrýnin hugsun 

og samræða. 

 Áfram unnið með orð  mánaðarins eftir fjölbreyttum leiðum. (Málþroski, 

lestrarfærni og lesskilningur) 

  

 

 Færni í tölvu- og 

upplýsingatækni. 

 Leita leiða til þess að virkja börnin við gerð fréttabréfa frístundaheimila og 

framsetningu efnis á netmiðlum. (Verk-, tækni- og listnám) 

   

 

Áhersla á útivist 

og útinám. 

 Stuðla að því að starfsfólk Gufunesbæjar hafi tækifæri til að sækja Út vil ek 

námskeið. (Lýðheilsa) 

 Prófa nýja viðburði tengda útivist (Survivor milli félagsmiðstöðva, Night 

(Dark) Game hjá öllum félagsmiðstöðvum, Gufuneseyjan, Útivistarklúbbur, 

Hundaganga, LARP). (Lýðheilsa) 

 Samstarf við Útilífssvið um opnun á skíðabrekkunni í Húsahverfi fyrir 

félagsmiðstöðvar í Grafarvogi. (Lýðheilsa) 

   

  Aukin þekking  

á listum og 

menningu  

og færni  

til sköpunar. 

 Leitað verði leiða til að auka fjölbreytni viðfangsefna í frístundagarðinum.  

meðal annars með því að útbúa sérhannaða stærðfræði- og rötunarbraut. 

(Verk-, tækni- og listnám) 
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STEFNUÞÁTTUR 

  

MARKMIÐ 

 

LEIÐIR  

    

Víðtæk  

þekking, færni 

og árangur 

(frh.) 

 

Aukin 

umhverfisvitund 

og menntun til 

sjálfbærni. 

 Bjóða upp á fyrirlestur, námskeið eða smiðjur fyrir starfsstaði / starfsdaga 

hjá stofnunum Reykjavíkurborgar, tengt útinámi, útivist og sjálfbærni.  

 Halda ráðstefnu um útinám í tengslum við gerð námskrár um útivist og 

útinám.   

 Þróa námsskrá um útivist og útinám og gefa hana út. 

 Vinna markvisst að þróun og fjölgun útivistarklúbba út frá reynslu 

Galdraslóðar. (Lýðheilsa) 

    

  Aukið vægi 

útináms, útivistar 

og sjálfbærni í 

starfi með 

börnum og 

ungmennum í 

Grafarvogi. 

 Halda starfsdag með öllum starfsmönnum Gufunesbæjar þar sem lögð er áhersla 

á fræðandi smiðjur. 

 

 

Samfélagsleg 

ábyrgð,  

virkni  

og víðsýni 

 Aukin þekking á 

grunngildum 

samfélagsins og 

mannréttindum. 

 Vinna áætlun um innleiðingu Barnasáttmálans í starfinu og hvernig unnið er 

með hann í hverjum aldurshópi. (Lýðræði) 

   

 Samfélagsleg 

ábyrgð og 

lýðræðisleg 

þátttaka. 

 Innleiða “Betri Gufó“ inn í félagsmiðstöðvastarfið. (Lýðræði) 

 Halda stórfundi nemendaráða félagsmiðstöðva Gufunesbæjar þar sem rædd 

eru sameiginleg málefni og ungmennin læra hvert af öðru. (Lýðræði) 

 Félagsmiðstöðin heldur utan um stórfund fyrir alla unglingana eða tekur 

virkan þátt í skólaþingi. (Lýðræði) 

 Leita leiða til þess að dýpka lýðræðisvinnu á frístundaheimilum og auka 

þátttöku og ábyrgð barna í ákveðnum viðfangsefnum. (Lýðræði) 
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VERKLAG 

Sameiginlegar leiðir 

Útilífssvið 

Unglingasvið 

Barnasvið 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 

Nám og  

starf án 

aðgreiningar, 

við hæfi  

hvers og eins 

 

 

Koma til móts við 

ólíkar þarfir með 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

viðfangsefnum. 

 Greina hvaða börn sækja ekki starfið  og kanna hvaða ástæður liggja þar að baki. 

 Tryggja að upplýsingum um starfið sé komið á framfæri til allra á ólíkum 

tungumálum. 

 Kynna leiðir fyrir þeim sem ekki geta nýtt sér þjónustuna vegna 

fjárhagsástæðna. 

 Greina leikefni og búnað sem til er á frístundaheimilum út frá því hvort það ýti 

undir staðalmyndir eða stuðli að jafnrétti. 

 Þeir sem skipuleggja dagskrá séu meðvitaðir um mikilvægi þess að skapa jöfn 

tækifæri óháð kyni, kyngervi, fötlun, þjóðerni og svo framvegis. 

   

 Tryggja jafnræði 

allra einstaklinga 

til virkrar 

þátttöku í daglegu 

starfi. 

 Vinna markvisst með mætingarskjöl félagsmiðstöðvanna meðal annars með 

því að greina hverjir taka ekki þátt í félagsmiðstöðvarstarfinu.Vinna út frá 

niðurstöðum að því að fá þá sem ekki eru virkir í tómstundum til að prófa að 

taka þátt í félagsmiðstöðvastarfi.  

    

Samstarf byggt 

á lýðræði og 

fjölbreytni 

 

 Foreldrar séu 

virkir 

þátttakendur, 

ábyrgir og 

upplýstir 

samstarfsaðilar. 

 Útbúa leiðarvísi um foreldrasamstarf. (Foreldrasamstarf) 

 

   

 

Efla samstarf við 

foreldra og styrkja 

enn frekar 

tenginguna við 

foreldrasamfél. 

 Vinna eftir gátlista um foreldrasamstarf sem unninn var af deildarstjórum 

unglingastarfs. (Foreldrasamstarf) 

 Óska eftir setu á foreldraráðsfundum eða hjá stjórn foreldrafélagsins í 

skólanum. (Foreldrasamstarf) 

 Bjóða upp á foreldrafundi á sama tíma og foreldrafundir eru hjá skólanum. 

Þar er foreldrum boðið að koma og spjalla við starfsfólk 

félagsmiðstöðvarinnar um málefni barnanna. (Foreldrasamstarf) 

 Bjóða foreldrum á fræðslu um vináttuþjálfun. (Foreldrasamstarf) 
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STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

    

Samstarf byggt 

á lýðræði og 

fjölbreytni 

(frh.) 

 Öflugt samstarf 

við nærsamfélagið 

atvinnulífið og 

háskólasamfélagið. 

 Festa í sessi heimsóknir allra frístundaheimila á Borgarbókasafn 

Menningarhúsinu Spöng og efla samstarf við safnið. (Málþroski, 

lestrarfærni og lesskilningur) 

   

 Aukið samstarf 

félagsmiðstöðva 

við Samfés. 

 Félagsmiðstöðvarnar í Grafarvogi leggi áherslu á aukna þátttöku á  

viðburðum Samfés.  

    

 

Flæði  

á milli 

skólastiga 

námsgreina  

og skóla-  

og frístunda-

starfs 

 Starfsstaðir þrói 

aðferðir til að 

auka samstarf, 

sveigjanleika, 

flæði og samfellu í 

skóla- og 

frístundastarfi. 

 Tengja aðalnámskrá grunnskóla, aðalnámskrá leikskóla og starfsskrá 

frístundamiðstöðva betur inn í dagskrá útivistarsvæðisins hjá þeim hópum 

sem koma í skipulögð verkefni. (Lýðheilsa) 

 Frístundafrímínútur vera með skipulagða dagskrá í frímínútum sem 

félagsmiðstöðin sér um. 

   

 Auka samstarf 

leikskóla, 

grunnskóla og 

frístundastarfs  

við lok 

leikskólagöngu. 

 Setja viðmið um samskipti og heimsóknir elstu barna af leikskólum. 

 

Umbætur, mat 

og nýbreytni 

 Ytra mat fyrir 

starfsemi skóla- 

og frístundasviðs 

sem nýtt er til 

umbóta. 

 Búa til matstæki fyrir starfsemi Miðstöðvar útvistar og útináms og nota til 

að mæla starfið á næsta starfsári.  

 Hvert frístundaheimili geri aðgerða-/umbótaáætlun út frá niðurstöðum 

viðhorfskönnunar foreldra og starfsmanna.  

    

  Stöðugt sé fylgst 

með stefnum og 

straumum um 

uppeldis- mennta- 

og tómstundamál 

og áhersla lögð á 

þróun og 

nýbreytni. 

 Hvert frístundaheimili velji einn þátt í innra starfi til þess að rýna og þróa 

með formgerðum hætti. 

 Skoða möguleika á að koma á fót íþróttafrístund í Egilshöll. 

    

  
Stuðningur við 

starfsstaði í 

breytingaferli 

 Bjóða upp á fræðslu og námskeið fyrir starfstaði sem vilja taka skref í átt að 

útivist, útinámi og sjálfbærni. (Lýðheilsa) 
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STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

    

Umbætur, mat 

og nýbreytni 

(frh.) 

 Tilrauna-, 

þróunar- og 

umbótastarf byggi 

á rannsóknum og 

árangurinn 

metinn. 

 Endurskoða samninga um grenndarsvæði og ákveða hvort og með hvaða 

hætt eigi að endurnýja þá. 

 Gera tilraun með að koma á fót efnisveitu (skógarefni) í samstarfi við USK 

og Skógrækt Reykjavíkur. 

 Vinna markvissar með niðurstöður R&G kannana. 

    

  Traust og 

fjölbreytt mat á 

námsárangri, líðan 

og félagsfærni. 

 Halda áfram að vinna með barnahópinn út frá Vináttuþjálfun. (Lýðheilsa) 

 Kanna líðan út frá lýðheilsumarkmiðum frístundaheimila. (Lýðheilsa) 

   

 Ábyrg 

skjalastjórnun og 

stjórnsýsla, virkt 

gæðakerfi og innra 

mat. 

 Endurskipuleggja skjalageymslu og endurskoða verkferla. 

 Halda áfram framkvæmd þriggja ára áætlunar um innra mat. Setja niður 

hugmyndir að leiðum til að nota við matið. 

    

  

Tilraun á 

opnunartímum 

 Kortleggja opnunartíma félagsmiðstöðva og greina hvaða opnunartími 

hentar best fyrir starfið.  

 Gera tilraunir á opnunartíma út frá niðurstöðum kortlagningarinnar.   
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Mannauður 

Sameiginlegar leiðir 

Útilífssvið 

Unglingasvið 

Barnasvið 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

    

 

Fagleg  

forysta 

 

 Framsækin 

stjórnun þar sem 

stefna, hlutverk og 

markmið eru skýr. 

 Vinna markvisst með leiðir sem settar voru fram með gildum Gufunesbæjar. 

 Innleiða verkefnisstjórnunarkerfi  fyrir starfsemi Miðstöðvar útivistar og 

útináms.  

 Skilgreina nánar stefnu, hlutverk og markmið Miðstöðvar útivistar og 

útináms. 

 Endurskoða stefnu og hlutverk útilífssviðs varðandi skíðabrekkur í borginni 

í samráði við SFS og ÍTR. 

   

 Stjórnendur og 

starfsmenn leitast 

stöðugt við að efla 

starf og bæta 

árangur. 

 Stöðutaka starfsáætlunar endurskipulögð út frá Gant aðferðafræðinni. 

 Kortleggja hlutverk kynjanna inná starfsstaðnum: Eru karlar í „karlastörfum“ og 

konur í „kvennastörfum“. 

 Vinna eftir frammistöðumati forstöðumanna í félagsmiðstöðvum.  

   

 
Stjórnun 

einkennist af 

jákvæðu viðhorfi 

og virku 

upplýsingastreymi 

 Innleiða notkun appsins Wunderlist til að einfalda samstarf og auka skilvirkni 

milli stjórnenda / hópa.   

 Stofna facebook hópa í því skyni að auka upplýsingaflæði og stuðla að aukinni 

umræðu milli starfsmanna.  

  

 

   

 

 Auka vægi 

hlutastarfsfólks í 

skipulagningu og 

utanumhaldi á 

innra starfi og 

klúbbastarfi 

 Hver hlutastarfsmaður fær það hlutverk að sjá um viðburð eða klúbb í 

samstarfi við unglingana sem hann ber ábyrgð á.  
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STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

    

Eftirsóknarvert, 

vinsamlegt og 

hvetjandi 

starfsumhverfi 

 

Heilsueflandi og 

öruggt starfs-

umhverfi. 

 Stefnt verði að því að Gufunesbær verði heilsueflandi frístundamiðstöð. 

(Lýðheilsa)  

 Áframhaldandi þróun á heilsunefnd starfsmanna Gufunesbæjar. 

(Lýðheilsa) 

 Leita leiða til að draga fram ástæður of mikils vinnuálags sem fram 

kemur í viðhorfskönnun Reykjavikurborgar.  (Lýðheilsa) 

 Vinna að áhættumati á frístundagarði Gufunesbæjar og þeirri starfsemi 

sem þar fer fram. (Gæði og fagmennska) 

    

Hæft og 

áhugasamt 

starfsfólk með 

metnað til 

árangurs 

 

Allir starfsmenn taki 

þátt í símenntun við 

hæfi. 

 Allir starfsmenn fá kynningu á stefnu Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni 

og ofbeldi.  

 Að allir starfsmenn fái fræðslu frá Jafnréttisskólanum. 

 Að allir starfsmenn fái fræðslu frá samtökunum 78. 

 Stuðla að því að reyndir starfsmenn sæki símenntun eftir fjölbreyttum 

leiðum, Höfuð í bleyti, fyrirlestrar og námskeið hjá ólíkum aðilum.  

 Grunnfræðsla frístundaheimila verði endurtekin í janúar fyrir nýja 

starfsmenn. 

 Halda námskeið fyrir starfsmenn um notkunarmöguleika ipad í starfinu. 

    

Lærdóms-

samfélag sem 

byggir á 

þverfaglegu 

samstarfi 

 

Markvisst samstarf 

og virkt 

þekkingarflæði er 

innan og á milli 

starfsstaða. 

 Að starfsfólki sem hefur umsjón með félagsmiðstöðvaklúbbum 

félagsmiðstöðva í Reykjavík standi til boða útivistartengdar 

smiðjur/námskeið. (Lýðheilsa) 
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Auðlindir 

Sameiginlegar leiðir 

Útilífssvið 

Unglingastarf 

Barnasvið 

STEFNUÞÁTTUR  MARKMIÐ LEIÐIR 

    

Hagkvæm 

nýting 

fjármagns 

 

 Stöðug rýning 

tækifæra til 

endurskipulagningar. 

 Nýta möguleika Qlick Sense við skýrslugerð.  

   

 

Bæta fjárhagslegt 

eftirlit og ráðgjöf. 

 Innkaup séu í samræmi við ramma- og afsláttarsamninga.  

 Aukin áhersla á sameiginleg innkaup. 

 Aukin áhersla lögð á að panta og fá vörur sendar.  

 Forstöðumenn yfirfari launalista sinna starfsstaða. 

    

 

Skilvirk 

upplýsinga-

tækni 

 Virk stefna í 

upplýsinga- og 

samskiptatækni. 

 

 Ný vefsíða Miðstöðvar útivistar og útináms  búin til. Allar upplýsingar 

um þjónustu, fræðslu, aðstöðu og verkefni verða gerð aðgengileg.  

 Gögn frá vefsíðu Náttúruskóla Reykjavíkur flutt yfir á nýja vefsíðu 

Miðstöðvar útivistar og útináms og gömlu síðunni lokað. 

 Verkefnabanki á vefsíðu Náttúruskóla Reykjavíkur verði sameinaður 

öðrum verkefnabönkum hjá Reykjavíkurborg og gerður aðgengilegur á 

vefsíðu Miðstöðvar útivistar og útináms. (Laugarnesskóli, Prisma 

verkefnið, o.fl.). 

 Útfæra hvernig hægt er að nýta sér upplýsingatækni fyrir þá hópa sem 

koma í frístundagarð Gufunesbæjar. 

    

Góður 

aðbúnaður 

 

 Aðstaða, tæki og 

búnaður sem hæfa 

fjölbreyttu starfi. 

 Bæta aðstöðu til útináms á útivistarsvæði Gufunesbæjar. Bæta aðstöðu 

til útieldunar, vatnsaðstöðu, skjólmyndunar og hitagjafa í Stóralundi. 

Standsetja útinámssvæði í Litlalundi þannig að það verði tilbúið til 

móttöku minni hópa.  (Umhverfisvitund og menntun til sjálfbærni) 

 

Víðtæk r 


