
6. janúar 2010 

Minnisblað um samstarf í hverfum Reykjavíkur, aukna samfellu og 
samþættingu í skóla- og frístundastarfi 

• Í stefnum og starfsáætlunum sviða borgarinnar sem koma að uppeldis- og 
velferðarmálum kemur skýrt fram vilji til að efla þjónustu borgarinnar í nærumhverfi 
barna og unglinga. Í samstarfi þessara sviða hafa frá árinu 2007 verið gerðar tvær 
heildrænar úttektir og málþing haldin.  Einnig hafa smærri úttektir verið gerðar í 
hverfum. Fjöldi tillagna og ábendinga kom fram í þessari vinnu. Brugðist hefur verið 
við mörgu af því sem þar kemur fram en jafnfram er margt óunnið. Efnahagsástandið 
hefur án efa haft þar mikið að segja. Ennfremur er í gögnunum talinn upp fjöldi 
verkefna sem gengið hafa vel og eru til eftirbreytni. Mikilvægt er að horfa til þessara 
gagna þegar meta á hvernig miðað hefur undanfarin ár.  
 

• Skortur á upplýsingum um hagi barna og unglinga og þátttöku þeirra í frístundastarfi 
háði vinnunni nokkuð í fyrstu en nú liggja fyrir ítarlegar upplýsingar meðal annars úr 
könnunum Rannsókna og greiningar og úr gagnagrunni Frístundakortsins um 
aldurshópinn 6 – 18 ára á hverfisgrunni og að hluta greint niður á einstaka skóla. Við 
þróun úrrræða og forgangsröðun fjármagns til verkefna og starfsemi í hverfum 
borgarinnar þarf að hafa í huga að í þessum gögnum kemur fram töluverður munur 
milli hverfa, aldurshópa og kynjanna. Einnig er bent á að aðstæður í hverfunum eru 
ólíkar með tilliti til skipulags og uppbyggingar aðstöðu, menningar, efnahags íbúa og 
félagslegra þátta. 
 
Helstu ábendingar sem fram hafa komið og viðbrögð við þeim: 
 
Eftirtaldar ábendingar hafa allar verið til skoðunar hjá ÍTR og margar í framkvæmd 
eða farveg. 
  

 Samgöngumál 
Öll hverfin, bæði gömul og ný hafa óskað eftir úrbótum í samgöngumálum vegna 
þátttöku barna í frístundastarfsemi, sérstaklega íþróttum. Nokkrar tilraunir hafa 
verið gerðar með “frístundastrætó” fyrir yngstu börnin.  
ÍTR hefur brugðist við með því að vinna í samráði við ÍBR tillögu að styrkjakerfi 
fyrir akstur barna. Tíu milljónir króna eru í fjárhagsáætlun 2010 vegna þessa. 
 

 Samstarf við frjáls félög og efling frístundastarfs/íþróttastarfs 
Ábendingar hafa komið fram um þörf á úrrræðum fyrir þá sem stunda vilja íþróttir 
án keppni og aukið samstarf vegna íþrótta á dagvinnutíma fyrir yngstu börnin. 
Íþróttaskóli fyrir 6 ára er starfræktur í samstarfi við ÍBR og hverfisíþróttafélögin. 
 hópastarf á grundvelli 5% reglu Frístundakortsins, – opin hús hjá 
íþróttafélögunum  - Íþróttaskóli fyrir börn í skólum - Íþróttaiðkun fyrir 
atvinnulausa 
 
Gerðir hafa verið samstarfssamningar við öll hverfisíþróttafélög og stærri 
æskulýðsfélög í borginni. Í samningunum er kveðið á um stuðning borgarinnar við 
starfsemi og uppbyggingu félaganna og framlag þeirra til borgarsamfélagsins í 
formi þjónustu við börn og almenning. Einnig má nefna að alls eiga nú yfir 160 



ólík félög í borginni aðild að Frístundakortinu. 
 

 Nýting aðstöðu í hverfum s.s. skóla og félagsaðstöðu 
Nýta má húsnæði og aðstöðu skólanna betur og sama á við um margt minna 
íþróttarými.  Mikilvægt að nýta það rými sem til er í skólum en jafnframt að bera 
virðingu fyrir vinnusvæði kennara. Úttekt á aðstöðu og nýtingarmöguleikum 
skólanna var gerð vorið 2009. 
 

 Efling samráðs og samstarfs í hverfum 
Margar ábendingar eru um að standa þurfi vörð um gott starf og sérþekkingu sem 
myndast hefur og til er innan hverfanna. Mikilvægt sé að góð reynsla sem fengist 
hefur af þróunarverkefnum skili sér í almennu starfi, verði formlegri og nýtist sem 
flestum. Í öllum hverfum starfa þverfaglegir samráðshópar og mjög víða eru í 
gangi sérstök samfelluverkefni. Efla þurfi samráð við unglinga og ungt fólk. 
Ungmennaráðin gegni þar lykilhlutverki. Hverfishátíðir s.s. þrettándahátíðin og 
Sumardagurinn fyrsti séu hverfunum mikilvægar.  
Einnig hefur verið bent á að umhverfi, grenndarskógar og græn svæði gegni æ 
mikilvægara hlutverki svo sem við útinám og útivist almennt. Unnið er að útfærslu 
hugmynda um aukið samstarf innan borgarinnar á þessu sviði. 
Samningur var gerður 2009 milli Menntasviðs og ÍTR varðandi skóla- og 
frístundastarf á Kjalarnesi en starfsemi ÍTR í hverfinu er nú á forræði Menntasvið 
undir stjórn skólans. Í Úlfarsársdal er unnið að því að útfæra hugmyndir á 
svipuðum forsendum. 
 

 Foreldrastarf og foreldrafélög  
Á þingum sem haldin voru í hverfum og fjölluðu um samskipti foreldra og barna 
komu fram margar ábendingar um gildi þess að efla samskipti foreldra og 
samvistir með börnum og að virkja mætti foreldra betur í skóla- og frístundastarfi.  
Hvort virkja mætti foreldrana með yngstu börnunum t.d. 4. og 5. bekk og hvort 
foreldrar gætu komið meira að starfi í skólanum t.d. í 2 tíma í senn.  
 

 Aldurshópar sem að einhverju leyti „eru útundan“ 
Takmarkað frístundastarf fyrir aldurshópana 16 – 18 ára og 10-12 ára hefur verið 
nokkuð áhyggjuefni. Í starfsáætlun ÍTR fyrir 2010 er gert ráð fyrir aukinni 
þjónustu við þessa aldurshópa.  
 

 Ýmis sértæk úrræði 
Ábendingar hafa komið fram um að efla þurfi kynningarstarf á erlendum 
tungumálum meðal innflytjendabarna m.a. á Frístundakortinu og vef 
borgarinnar/Rafrænu Reykjavík. Einnig að þau taki mun minni þátt en aðrir í 
skipulögðu frístundastarfi. 
Þróunarverkefni stendur nú yfir í frístundamiðstöðinni Kampi en hluti af því er 
útgáfa á kynningarbæklingi á erlendum tungumálum um frístundastarf í Reykjavík.  
Sérstakt hópastarf meðal ungra innflytjenda hefur verið starfrækt, m.a. í Breiðholti. 
Einnig er unnið að útfærslu hugmynda um aukna þjónustu við aldurshópinn yfir 16 
ára sem er atvinnulaus og ekki í skóla. 
 
 
 



 Samráðningar starfsmanna 
Í samráði Menntasviðs og ÍTR er nú unnið að útfærslu hugmynda um auknar 
samráðningar og samþættingu skóla- og frístundastarfs. 
 

 Styrkir 
Auk almennra styrkja til félagsstarfs í borginni eru veittir sérstakir styrkir til 
ýmissa samstarfsverkefna í hverfum. Þar má nefna Forvarna- og framfarasjóð, 
styrki forvarnanefndar og styrki á grundvelli 5% reglu Frístundakortsins. Margar 
ábendingar hafa komið fram um ágæti þessara styrkja og hafa þeir aukið verulega 
svigrúm bæði stofnana borgarinnar og félaga til samstarf um góð málefni og 
þróunarverkefni. 
 

 Rafræn skráning, gagnvirkur leitarvefur og gagnagrunnar 
Rafræn skráning í starfsemi á vegum ÍTR og fjölda félaga í borginni og uppsetning 
gagnvirks leitarvefs um frístundastarf hefur gjörbreytt upplýsingamiðlun og 
skráningu barna í skipulagða starfsemi.    

 

 
Fylgiskjal 4 - 5 
 
Samvinna í hverfum Reykjavíkur  
Samfella í skóla- og frístundastarfi 
 
Dæmi um samstarf í hverfum 

• Barnaþing ný afstaðið í Grafarvogi og Kjalarnesi. 
• Ungmenna- og foreldraþing í Vesturbæ á síðastliðnu ári. 
• Íbúaþing á árinu í Laugardal og Háaleiti 
• Fjölskyldu- og foreldraþing í Breiðholti á síðasta ári 
• Íbúaþing á næstunni í Grafarholti. 
• Ungmenna- og foreldraþing í Miðborg og Hlíðum. 

 
Dæmi um samstarf í hverfum  
Forvarnarverkefni 

• Gróska, forvarnaverkefni Grafarvogs 
• Búi, forvarnaverkefni Kjalarness 
• Vesturbær – bærinn okkar! Vesturbær 
• Samtakafundir, Laugardalur og Háaleiti 
• “Samtaka” í Miðborg og Hlíðum  

 
Dæmi um samstarf í hverfum 

• Nemendaverndaráðsfundir 
• Olweus/eineltisstefna í hverfi 
• Tótalráðgjöf 
• Hverfishátíðir 
• Leitarstarf 
• Samstarf við heilsugæslu 
• Samþætting skóla- og frístundastarfs 



• Nágrannavarsla 
• Slöff, SamVest. og fl. 
• Með öðrum orðum mikið samstarf!   

 
Úttekt á aðstöðu grunnskóla Reykjavíkur  
Samfella í skóla- og frístundastarfi 
 
 
Úttekt á aðstöðu grunnskóla 

• Skólahúsnæði mjög vel nýtt á skólatíma. 
• Mismikil nýting utan skólatíma. 
• Íþróttahús, þar sem þau eru, eru í fullri nýtingu á skólatíma. Mismikið utan skólatíma.  
• Skólastjórnendur eru almennt opnir fyrir auknu samstarfi um húsnæði skóla. 
• Samstarf við félagasamtök og stofnanir í hverfunum er gott.  
• Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar hafa aðgang að húsnæði skólanna eftir þörfum. 
• Íþróttaskóli 1. bekkjar nýtir íþróttahús skólanna í flestum tilfellum. 
• Aðgengi að skólunum er mjög misjafnt. Í sumum skólum komast fatlaðir ekki um. 
• Bekkjarfulltrúar og foreldrafélög hafa aðgang að húsnæði skólanna fyrir fundi, 

fræðslukvöld og bekkjaskemmtanir. 
• Flestir skólanna eru með samkomusal sem í mörgum tilfellum er einnig nýttur sem 

matsalur. 
• Misjafnt er milli skóla hvort um miðrými er að ræða. 
• Sérgreinastofur eru í öllum skólum. Misjafnar að gæðum. 
• Bekkjarkvöld eru haldin í öllum skólum og er þá um að ræða samstarf kennara og 

foreldra. 
• Í öllum skólum eru skólaskemmtanir en misjafnt milli skóla hversu margar þær eru. 
• Annað félags- og tómstundastarf er í flestum tilfellum á vegum frístundamiðstöðva 

ÍTR. 
• Í öllum skólum eru nemendafélög og eru þau yfirleitt nokkuð virk. Í flestum tilfellum 

sitja fulltrúar úr nemendafélögum í skólaráði. 
• Mjög misjafnt er milli skóla hvernig ferðum í skólabúðir er háttað. 
• Leikvellir skólana í mjög misjöfnu ástandi - Í sumum tilfellum ekki öruggir! Vegna 

mikillar notkunar þarfnast þeir viðhalds. 
• Vettvangsferðir eru mikið farnar innan Reykjavíkur, í strætó. 
• Skólar munu þurfa á mun meira samstarfi við foreldra að halda. 
• Hverfisstrætisvagnar eru almennt ekki fyrir hendi. 



 

 

	

	
 

 

	

Smiðjurnar á málþinginu 
�

 

Niðurstöður frá málþingi sem haldið var í Miðbergi um 
samstarf í hverfum 

2. apríl 2009 

 

 

 

 

 

Samantekið af Gísla Árna Eggertssyni  	



Efnisyfirlit 

	
Málþing – Smiðja Vesturbæjar ........................................................................................... 7 

Staða í Vesturbæ, almenn umræða ..................................................................................... 7 
Verkefni sem hafa gengið vel ............................................................................................. 7 
Niðurstaða .......................................................................................................................... 7 
Þrjú verkefni sem leggja skal áherslu á .............................................................................. 8 

Málþing – Smiðja Miðborgar og Hlíða .............................................................................. 8 
Áherslur úr umræðum ........................................................................................................ 8 
Samstarfsverkefni sem hafa gegnið vel .............................................................................. 9 
Hvaða verkefni við ætlum að leggja áherslu á ................................................................. 10 

Málþing - Smiðja Laugardals og Háaleitis ...................................................................... 10 
Áherslur úr umræðum ...................................................................................................... 10 
Verkefni sem hafa gengið vel ........................................................................................... 11 

Málþing – Smiðja Breiðholts ............................................................................................. 11 
Áherslur úr umræðum ...................................................................................................... 11 
Verkefni sem hafa gengið vel ........................................................................................... 12 
Þrjár megináherslur/verkefni ............................................................................................ 13 

Málþing - Smiðja Árbæjar og Grafarholts ...................................................................... 14 
Áherslur úr umræðum ...................................................................................................... 14 
Brýnustu verkefnin ........................................................................................................... 15 
Samstarfsverkefni sem gengið hafa vel ............................................................................ 16 
Þrjár megináherslur/verkefni ............................................................................................ 16 

Málþing - Smiðja Grafarvogs og Kjalarness ................................................................... 16 
Úttekt á skólum í hverfinu. ............................................................................................... 16 
Brýnustu verkefni í hverfinu ............................................................................................ 17 
Verkefni sem hafa gengið vel - styrkleikar ...................................................................... 18 

 

  	



Málþing	–	Smiðja	Vesturbæjar	

Staða	í	Vesturbæ,	almenn	umræða	

• Má efla samstarfið – einangraðar stofnanir (frístundaheimili og skóli). 
• Kennarar voru í vinnu hjá frístundaheimilum ÍTR – hætt í dag. 
• Tómstundanámskeið frá ÍTR ekki í skólum í dag vegna lítillar eftirspurnar og breyttra 

þarfa. 
• Nokkuð gott ástand í íþróttamálum. 
• Til að gera Vesturbæ betri þarf ökutæki á milli frístundaúrræða og skóla. 
• Er þörf á að samræma stundatöflur? 
• Samræming á starfsdögum? Skipulagt starf á einum stað! Skólar og leikskólar bera sig 

saman og reyna að samhæfa sig en hefur reynst erfitt að koma á móts við þarfir allra. 
• Öskudagshugmynd – samvinna við íbúa og börn ganga um hverfið sitt með foreldrum. 

Samanburður við Fossvoginn. 
• Hæsta hlutfall sundiðkenda í félagisem er sunddeild KR. 

Verkefni	sem	hafa	gengið	vel	

• Vísindaklúbburinn (Hagaskóli/Frostaskjól) 2 leiðbeinendur í senn. (4 leiðbeinendur) 
Gjaldfrjáls klúbbur. 

• 10 – 12 ára kynjaskiptur klúbbur. 1 sinni í viku. 50 mín. íþróttir í senn. 
• 10 – 12 ára – íþróttasamstarf Melaskóla og KR. 
• Litli Frosti – félagsmiðstöð í Hagaskóla, samstarf Frostaskjóls og Hagaskóla. 
• Sunddeild KR, Vesturbæjarlaug og frístundaheimili - samkeyrð sundnámskeið og 

sumarnámskeið. 
• Vesturbær – bærinn okkar! Hverfissamstarf með fulltrúum frá öllum. 
• Kirkjan og leikskólinn. 
• Viðbragðsteymi. 
• Samráðsfundir skóla og þjónustumiðstöðvar. 
• SamVest. 
• Foreldranámskeið Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar. 
• Hverfishátíðir, s.s. þrettándahátíðin. 
• Sumardagurinn fyrsti. 
• Fylgd barna frá frístundaheimili Grandaskóla í Myndlistarskólann.  

Niðurstaða	

• Mikilvægt að nýta það rými sem til er í skólum en jafnframt að bera virðingu fyrir 
vinnusvæði kennara. 

• Starfsfólk frístundamiðstöðva þreytist á að taka saman að afloknum degi.  
• Skilgreina þarf innri leigu húsnæðis í skóla. 
• Hugmyndir reifaðar um fræðslu til starfsmanna í skóla um fráviksbörn. 
• Finna leið fyrir frístundaiðkun 16 – 18 ára.  



	

Þrjú	verkefni	sem	leggja	skal	áherslu	á	

Þau þrjú verkefni sem leggja á áherslu á sem næstu skref í Samfelluáætlun Vesturbæjar: 

• Tilraunaverkefni samgöngumála samfellu. Hverfisvagn sem er samstarf KR, 
Reykjavíkurborgar og þeirra frístundaaðila sem vilja vera með.  

• Brú milli miðstigs, efstastigs og frístundastarfs í hverfinu. 
• Hegðunarteymi – sértækt úrræði fyrir 6 – 9 ára með hegðunarerfiðleika. 

 
 

Málþing	–	Smiðja	Miðborgar	og	Hlíða	

Áherslur	úr	umræðum	

• Er einhverra aðgerða þörf?  Hvað liggur að baki einhverra talna? 
• Vantar kynningu á frístundakortinu? Spurning hvort þurfi meiri kynningu á kortinu. 
• Valur skipti sínu ári í þrjú tímabil og fólk er ennþá að hringja og halda að Valur stýri 

frístundakortinu.  
• Ef mismunur er á iðkun og þeim sem eru ekki að nýta kortið er spurning hvort það séu 

börn af erlendum uppruna.  
• Fólk heldur kannski að þetta sé fjárhagsaðstoð. 
• Er hægt að komast að því hvaða hópur þetta er helst sem er að nýta sér kortið, en 

efnameiri hafa verið að nýta sér það meira en þeir efnaminni.  
• Status innflytjenda er svo mismunandi og  hægt er að nálgast  gögn  sem segja hvaða 

tungumál er talað á heimilinum. 
• Aðeins 1/3 innflytjenda er að nýta sér frístundakortin.  
• Brotakenndar upplýsingar um innflytjendur. 
• Innflytjendabörn þurfa oft á tíðum að taka mikinn þátt í fjölskyldulífi t.d. að passa 

yngri systkini sín og þurfa að fara beint heim eftir skóla. Þetta hefur sýnt sig. 
• Ekki marktækt í könnuninni að taka starf frá 10 -14 ára þar sem ekkert starf er 

skipulagt hjá ÍTR fyrir 10 -12 ára og því er þetta mjög sérstakt.  
• Sendur var út spurningarlistar á deildarstjóra og fleiri.  
• Nemendaráð er saman í Austurbæjarskóla og Háteigsskóla en  það kemur ekki fram. 
• Miðborg og Hlíðar koma eiginlega best út í sambandi við samstarf í hverfunum segir 

Soffía sem gerði könnunina.  
• Aðeins eitt viðtal var tekið við starfsmann hjá þjónustumiðstöð í allri borginni.  
• Hvernig túlkar Soffía svigrúm, er það þá tímaskortur? 
• Þjónustumiðstöðin er oft á tíðum frumkvöðull eins og t.d. tónlistarklúbbur Retro í 

Austurbæjarskóla sem hefur svínvirkað.  
• Það mætti kíkja betur á barnastarfið í hverfinu en það kemur ekki vel út í könnuninni. 
• Áhyggjur eru sérstaklega með 10-12 ára börnin það vantar félagsstarf fyrir þann hóp. 

Spila, hittast, spjalla.  
• 10-12 ára börnin eru farin að hanga í Kringlunni og þau vantar betri stað til að vera á. 
• Er möguleiki að virkja foreldrana í starf með  yngri börnin t.d. 4. og 5. bekk, foreldrar 

sem geta komið inn í skólann og verið í 2 tíma.  



• Það þarf að  fella niður  gjöld eins og 4000 kr. inn á árshátíð það er bara of dýrt. 
Einnig þarf að samræma tíma t.d. hvað  árshátíðin sé lengi. 

• Nýjustu tölur eru fækkun barna í miðborgunni. Eini hópurinn sem ekki er fækkun á er 
0-5 ára og er tekið 2 ára tímabil frá 2006. 

• Það sýnist vera gegnumgangandi svipað hlutfall sem iðkar íþróttir en nýta ekki 
frístundakortið. Eru þeir að spara kortið eða vita ekki að því? 

• Svona hátt hlutfall á ýtingu frístundakortsins eftir tvö ár er viss ávinningur. 
• Rafræn Reykjavík mætti vera á ensku og fleiri tungumálum. 
• Nánast enginn fækkun á innflytjendum þrátt fyrir kreppu. 
• Virkja eldri hópinn 16-18 ára. 
• 10-12 ára hópinn vantar stað til að vera  á - virkja foreldra. 
• Innflytjendur (Rafræn Reykjavík á fleiri tungumálum, bæklingar). 
• Fá upplýsingar úr könnuninni í prósentum. Fá upplýsingar um þá sem ekki eru að nýta 

frístundakortið en eru í iðkun.  
• Athuga hvort hægt sé að nýta tölur frá Hagstofunni um innflytjendur til að athuga 

hvort hægt sé að afmarka þennan hóp og bera saman við þá sem ekki eru að nýta 
kortið. 

• Úttekt á aðstöðu grunnskóla í Miðborg og Hlíðum, Guðbjörg Magnúsd. kynnir 
niðurstöður: Fjallar um aðstöðu skólanna, félags og tómstundastarf og samstarf við 
aðra. 

• Umræður um aðgengi fatlaðra í skólum hverfisins en það er slæmt í Austurbæjarskóla, 
gott í Hlíðaskóla og verið er að efla það  í Háteigsskóla en von er á einum fötluðum 
nemanda þangað.  

• Hverfisstrætó í Miðborginni, umræða um það hversu erfitt það er fyrir börn að fara í 
íþróttaiðkun í Val. 

• Ef verið er að opna skólana í hverfinu þá er opið  út um allan skólann. 
• Gott er að hafa foreldrafund í skólanum og kynna foreldrum hvað er í boði fyrir börnin 

og hvað ber að varast. 

Samstarfsverkefni	sem	hafa	gegnið	vel	

Rútuverkefnið hefur gegnið vel og almenn ánægja með það. Rúta sem fer með börnin 
í íþróttaiðkun í Miðborginni. 

Samtaka hópurinn: Allir sem vinna með börnum og unglingum  í hverfinu. 

Hverfishátíðin. Deila  hugmyndum og reynslu af samstarfi. 

Tónlistaverkefnið, Retro í Austurbæjarskóla. 

Samstarf milli skáta og frístundaheimilisins Kamps í hverfinu sem eru með starfssemi 
í húsnæði skátanna og fá kynningu á skátastarfi.  

Foreldra og unglingaþingið í Miðborg og Hlíðum og verður árlegur viðburður. Aðilar 
úr ungmennaráði fái aðkomu að hverfisráðinu. 

 



Hvaða	verkefni	við	ætlum	að	leggja	áherslu	á	

 
-Áherslu á frístundastarf fyrir yngri börnin þ.e. 10-12 ára hópinn.  

-Nýta sérþekkingu sem er til hjá starfsmönnum og halda uppi hópum t.d. skákhóp, 
fluguhnýtingar fyrir 10-12 ára hópinn og skipta starfsmönnum (mannauðnum) milli 
skólanna og stofnana í hverfinu. Sigtryggur startar hópnum í vor. Sigtryggur boðar á 
fund í hverfinu í júní/júlí til að koma af stað verkefninu: Að nýta mannauð og 
sérþekkingu starfsmanna í hverfinu til að koma af stað frístunda- og klúbbarstarfi fyrir 
10 - 12 ára börn í Miðborg og Hlíðum. 

‐Húnæðismál fyrir frístundaiðkun. Tryggja að Frístundamistöðin Kampur fái aðstöðu 
á Miklatúni.  Sigtryggur, Selma og Sóley ætla að hittast vegna þessa. 

‐ Hverfisrúta - Mikilvægt að efla samgöngur í hverfinu og tryggja aðrútuferðir í 
íþróttastarfið í Valsheimilinu verði áfram og fá t.d. Hverfisstrætó. Ragnhildur, 
Guðbjörg, íbúasamtökin og hverfisráðið vinna að Hverfisstrætó. 

 

Málþing	‐	Smiðja	Laugardals	og	Háaleitis	

Áherslur	úr	umræðum	

• Hópurinn ályktaði um mikilvægi þess að halda áfram að bjóða frístundakort fyrir börn 
í Reykjavík 

• Stór hópur er ekki í skipulögðu íþróttastarfi / tónlistastarfi. Mikilvægt að skoða hvaða 
hópur þetta er og hvernig náum við til hans. Það vantar eitthvað við þeirra hæfi, t.d. að 
stuðla að íþróttaiðkun þar sem ekki eru gerðar kröfur um að vinna til afreka og ekki 
eins oft æft.  

• Samgöngumál eru mjög erfið í hverfinu. Stofnbrautir skera víða samgöngur á milli 
skóla og íþróttasvæða. Hefur mikil áhrif á hlutfall barna sem stunda íþróttir. Hlutfall 
barna sem eru í skólum nálægt íþróttafélögunum og stunda íþróttir er mun hærra 
heldur en í skólum sem eru fjær íþróttafélögunum. Mikilvægt að nýta möguleika 
frístundastrætós. Hefur gengið mjög vel bæði hjá Víkingi, Þrótti og Fram. 

• ÍTR þarf að sinna betur aldurshópnum 10 – 12 ára.  
• Skoða kynjahlutföll varðandi virkni í íþróttum og tónlistariðkun 
• Frítt í íþrótta- og tómstundarstarf? Aðsókn virðist aukast ef aðgangur er gjaldfrjáls t.d. 

Listasafn Reykjavíkur 
• Æfingatímar barna eru oft of seint á daginn þar sem aðrir hópar hafa forgang að 

íþróttamannvirkjunum.  
• Tímasetningar á milli frístundaheimila og íþróttaiðkunar rekast oft saman. Þarf að 

samræma betur.   
• Halda Fram í hverfinu  



Verkefni	sem	hafa	gengið	vel	

• Frístundarútur íþróttafélaga 
• Verkefni í tengslum við 5% regluna: sértækt hópastarf 10-12 ára, veggjakrotsverkefnið 
• Samráðshópur í hverju hverfi 
• Íþróttaiðkun fyrir atvinnulausa – opin hús hjá íþróttafélögunum 
• Íþróttaskóli fyrir börn í skólum 

 

Málþing	–	Smiðja	Breiðholts	

Áherslur	úr	umræðum	

• Farið stuttlega yfir úttekt um aðstöðu í skólunum í kjölfar heimsóknar 
frístundaráðgjafa í skólana. - Í Breiðholtsskóla er samkomusalur sem ýmsir aðilar í 
hverfinu hafa nýtt sér. Hægt að nýta hann nánast hvenær sem er. Sérstaklega á 
vinnutíma eftirlitsmanns eftir það þarf að borga fyrir manneskju. - Í Fellaskóla er 
miðrými notað fyrir ýmsar uppákomur. Ágætis nýtingarmöguleikar.  

• Ákveðið að halda ekki áfram yfirferðinni heldur að taka þetta saman og senda á 
þátttakendur. Almennt séð er góð nýting á skólahúsnæði í hverfinu og góður vilji til að 
hleypa frístundastarfi að skólunum enda er hvers kyns samstarf með miklum ágætum í 
hverfinu. Skólalóðirnar eru þó sérkapituli sem þarf að huga verulega að. Einnig þarf 
víða að bæta aðgengismál fyrir fatlaða. Hins vegar eru skólastofur orðnar vinnurými 
kennara og nemenda sem gerir notkun þeirra erfiða eftir venjulegan skóladag. Fram 
kom að hér í hverfinu erum við jafnvel lengst komin með yfirfærslu á 
frístundaheimilum ÍTR inni í skólunum. Samstarfið er mjög gott og ávallt leitað lausna 
þegar upp koma einhver vandamál.  

• Samgöngumál. Ekki frístundavagn til staðar og ekki góðar samgöngur í hverfinu fyrir 
börn og unglinga sem þurfa að komast greiðlega á milli til að mynda 
íþróttamannvirkja. Bent var á að ef tekið væri tillit til þeirra hugmynda sem þegar hafa 
verið settar fram að bættu leiðarkerfi SVR gæti það leyst þennan vanda. 

• Bent á að hægt væri að nýta betur sundlaugina í Ölduselsskóla. Til dæmis á morgnana 
á sumrin. Laugin er heit og góð. Aldraðir hafa notað laugina mikið. Einnig rætt um 
sundlaugina í Breiðholtsskóla. Talið að hún henti betur fyrir aldraða. Mælt með að 
gera tilraun í sumar með aukna opnun á þessum laugum. Hugsanlega hægt að tengja 
þetta við sumarstörf ungmenna með starfsmanni sem ber höfuðábyrgð.  

• Aðstoðarskólastjóri Breiðholtsskóla saknar skólagarðanna úr Bakkahverfinu. Allt að 
færast í stærra. Miðlægt í hverfinu. Spurt út í battavelli. Hægt að útbúa miðstöðvar í 
kringum skólana í hverfunum án þess að það kosti mikið með starfsfólki sem tekur á 
móti krökkum og gerir eitthvað með þeim. Möguleikar aukast með betri skólalóðum.  

• Samstarfsverkefni sem hafa gengið mjög vel í hverfinu, svo sem hópastarf hjá ÍR, 
íþróttaklúbbar fyrir krakka sem taka ekki virkan þátt í skipulögðu íþróttastarfi.  

 



	

Verkefni	sem	hafa	gengið	vel	

Farið yfir samstarfsverkefni í hverfinu og nefnd nokkur dæmi. Hér er þó ekki um 
tæmandi upptalningu að ræða. Þau verkefni eru feitletruð sem ákveðið var að nefna 
sérstaklega í samantekt í lok málþingsins.  

Margþætt samstarf í hverfinu í forvarna- og félagsauðsverkefnum.  Allir opnir fyrir 
samstarfi. Fjallað um mikilvægi íþrótta- og skátastarfs.  

• Músíkalst par: Samstarf Tónskóla Eddu Borg og  Seljaskóla. Músíkalst par hefur 
gengið mjög vel og einnig í Fellaskóla sem er unnið í samstarfi við Guðna Fransson 
o.fl. Gríðarlega góð þátttaka. Hugsa þarf varlega um að skera niður. Gefur börnum 
mikið. Oft veljast í þetta krakkar sem blómstra ekki félagslega.  

• SLÖFF. Forvarnarverkefni lögreglu, þjónustumiðstöðvar, ÍTR og skóla. 
Einstaklingsbundnar forvarnir hafa verið að eflast í skólunum og hjá ÍTR. Gríðarlega 
mikilvægt að ná sem fyrst til einstaklinga í áhættu.  

• Skólaselið Keilufelli er samstarfsverkefni sem hefur gengið afar vel. Búið að rétta af 
nokkra einstaklinga, sem hafa átt við mikinn hegðunar- og félagsvanda að stríða, með 
frábærum árangri. Hópurinn, sem við ráðum illa við, hefur verið skilgreindur nokkuð 
vel. Verkefnið er frábært og er það gott dæmi um það hvernig sérhæft skólastarf fyrir 
einstaklinga í vanda og frístundaráðgjöf getur fléttast saman á áhrifaríkan hátt. Það var 
upplýst á fundinum að Keilufellið verði starfrækt áfram næsta vetur. Þeir sem standa 
að verkefninu eru Menntasvið, ÍTR, Velferðarsvið (Þjónustumiðstöð Breiðholts og 
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts) og grunnskólarnir í þessum hverfum. 
Starfsemin fer fram fyrri hluta dags í húsnæði Unglingasmiðjunnar Traðar sem er með 
sína starfsemi seinni part dags. Rætt um unglingasmiðjuna Tröð og væntanlegan 
samdrátt á því starfi. Spurt af hverju það eigi að breyta starfi sem gengur mjög vel.  

• Niðurstöður rannsóknar í Breiðholti. Soffía kynnti niðurstöður. Þarf að skoða betur þar 
sem niðurstöður benda til lítils samstarfs sem menn settu spurningamerki við.  

• Samstarfsverkefni á milli Brúarskóla og Seljaskóla. Það verður útibú staðsett í 
Seljaskóla fyrir börn á aldrinum 4.-7. bekk. Fyrsta starfsstöðin af þremur mun opna í 
Breiðholti. Það verður samstarf við Seljaskóla á ýmsan hátt en einnig tengsl inn í 
heimaskóla.  

• Þarf líklega að formúlera betur samstarfið í barna- og unglingastarfi hverfisins og e.t.v. 
að skerpa á tengiliðahlutverkinu.  

• Miðberg, Fellaskóli og Hólabrekkuskóli hafa verið saman með valáfanga í 
Miðbergi. Kvikmyndasmiðja, leiklistahópur og listahópur. Verkefnið hefur gengið 
mjög vel. Ekki endilega dýrara fyrir skólana, líklega frekar ódýrara. Verkefnið hefur 
skilað sér í meiri þátttöku ákveðinna einstaklinga í frístundastarfi Miðbergs. Einfalt 
verkefni sem virkar vel. Bent á að það reynist erfiðlega fyrir suma að mæta þar sem 
þetta er ekki í skólanum. Eini gallinn er að það hefði mátt setja strangari kröfur um þá 
nemendur sem taka þátt í þessu.  

• Ölduselsskóli er með samstarf við ÍR og Ægi.  
• Æskufell í Fellaskóla og Perlan í Breiðholt dæmi um velheppnuð samstarfsverkefni.  
• Vinnuskólahópar.  
• Breiðholtsdagar og Menningarhátíð eldri borgara eru víðtæk samstarfsverkefni í 

hverfinu.  



• Skátafélagið Segull í Breiðholti. Baldur, nýkjörinn formaður tjáði sig um starfið. 
Bindur vonir við að efla skátastarfið verulega næsta haust. Rætt um aukið samstarf við 
frístundaheimilin.  

• Stefnt að því að hefja þetta fljótlega. Kreppan getur ýtt undir betri mönnun og meira 
samstarf.  

Þrjár	megináherslur/verkefni	

Þrjár megináherslur og gera drög að framkvæmd þeirra – það sem á að kynna í lok 
málþingsins er feitletrað.  

Rætt um skimun 8. bekkinga grunnskólanna í hverfinu á vegum þjónustumiðstöðvar og 
námskeiðahald því tengt, gæti verið efniviður í mikið samstarf þjónustumiðstöðvar, skólanna 
og ÍTR og jafnvel fleiri aðila í hverfinu.  

Mikið álag hefur verið á námsráðgjöfum í hverfinu. Þeir eru mikið að skima í þessa hópa (5% 
hópastarfið hjá ÍTR).  Hafa verið með hópa fyrir nýbúa, annan fyrir félagslega óvirka og þann 
þriðja fyrir þá sem eru með fjölbreytilegar þarfir.  

Foreldrasamstarf þarf verulega að efla. Rætt um að ná þurfi sérstaklega til foreldra af 
erlendum uppruna. Rætt um form foreldrasamstarfs.  Leggja þarf meiri áherslu á samstarf 
foreldra og stofnana í hverfinu. Þarf að gera átak í hverfinu til að efla samstarfið. Með auknu 
samstarfi skapast enn betri heild.  

- Hugsjónastarfið meðal foreldra minnkaði 2007 en það er að eflast aftur 
(Ölduselsskóli). Yfir 200 manns komu á fimm morgunfundi nýlega.  

- Aukið upplýsingaflæði (ÍTR) til foreldra og alltaf þegar neikvæðir atburðir koma 
upp, alltaf foreldrafundir í kringum hópastarf.  

- Hvað er hægt að gera til að ná betur til foreldra af erlendum uppruna? Vitnað í 
rannsókn Mirru sem gerð var í fyrra. Bent á að komast til þeirra m.a. í gegnum 
kirkjuna.  

- Hvaða íþróttir vilja börnin stunda?  Þurfum að vera sveigjanlegri. Huga að framboði 
íþróttagreina og fleira.  

- Kannski er hægt að nýta betur foreldrafélögin til að standa að kynningum. Þarf 
kannski að fara meira til foreldranna.  

Samgöngurnar í hverfinu. Mikil þörf á frístundastrætó. Vinna hefur reyndar verið lögð í 
útfærslu á leiðarkerfinu út frá þörfum hverfisins. Það hefur gengið hægt að breyta þessu. 
Vegalengdir eru langar innan hverfis. Þurfum að þrýsta enn meira á. Með breytingu á 
leiðarkerfi SVR er hægt á einfaldan hátt að koma til móts við þörf íbúa í Breiðholti. Hlusta 
þarf á ábendingar þeirra sem best þekkja til. Hugmynd var send úr hverfinu í kjölfar 1. 2 og 
Reykjavík síðastliðið vor.  

Bætt útivistaraðstaða fyrir börn og unglinga getur auðveldað og flýtt fyrir tengingu frístunda 
og skólastarfs í Breiðholti.  



A) Skólalóðir í hverfinu. Geta gengt stóru hlutverki í hverfinu, bæði á skólatíma til fimm á 
daginn, einnig eftir skóla svo og á sumrin. Möguleiki að virkja ungt fólk í verkefni á 
skólalóðunum. Skipuleggja með nemendum ýmis skemmtileg verkefni, leiki og fleira og 
fleira. Þau hanga meira í kringum skólann í kjölfar meira atvinnuleysis foreldra sem eru meira 
heima. Finnst kannski að foreldrar sem eru allt í einu meira heima þrengi meira að – þeirri 
spurningu var varpað fram í umræðunni.  

B) Bent á möguleika á því að byggja upp betri útvistaraðstöðu í Jafnaseli. Þarna væri 
hægt að setja upp frábæra útivistaraðstöðu sem hægt væri að nýta allt árið, svo sem fyrir skíði, 
þrautabrautir, brettaaðstöðu, skólahreystisdæmi, busltjörn sem nýttist sem skautasvell á 
veturna. Í vetur var skíðabrekkan heilmikið notuð sem mæltist vel fyrir. Svæðið gefur ýmsa 
möguleika fyrir börnin. Brekkan er til dæmis lítið nýtt á sumrin. Þarf að skoða þessa hugmynd 
af fullri alvöru.  

ÍTR er að reyna að finna allar mögulegar leiðir fyrir 10-12 ára starfið og hafa það beint eftir 
skóla. Hluti af samfelluverkefninu.  

16-18 ára. Starfskraftsverkefni VEL, ÞB og Námsflokka nefnt sem gott dæmis. Einnig 
stofnun foreldraráðs í FB. Hvernig er hægt að sinna þessum hópi betur. Fram komu miklar 
áhyggjur af þessum hópi. Verkefnum í kringum þennan hóp hefur fækkað. Vont ástand í 
þessum hópi smitar niður á við til unglinga í grunnskólum. Aðkallandi að halda áfram 
verkefnum eins og Starfskrafti og huga að enn fleiri verkefnum. Fjármagn ÍTR fyrir þennan 
aldurshóp fer allt til  Hins hússins. Ekki króna hér í Breiðholti fyrir þennan aldurshóp. 
Félagsstarf FB þyrfti að vera meira og öflugra. Rætt um opna tíma í íþróttahúsum en því 
miður hefur íþróttahúsum verið töluvert lokað í hagræðingarskyni. Þarf að skoða aukna opnun 
og að skapa aðstöðu fyrir þennan hóp. Þarf að hafa fjölbreyttara starf en venjulega og sem 
mest inni í hverfunum. Getum unnið betur saman inni í hverfunum þar sem skólarnir eru. 
Þurfum að blása í margt sem snýr að börnum, unglingum og unga fólkinu. Þjónustumiðstöð 
Breiðholts falið að boða til framhaldsfundar.  

 

Málþing	‐	Smiðja	Árbæjar	og	Grafarholts	

Áherslur	úr	umræðum	

• Jón Ragnar fór yfir stöðuna í hverfinu – aðstaða í skólum og nýting á þeim, 
strætósamgöngur.  

• Umræða um göngin í Norðlingaholtinu – úr leið og börn/unglingar eiga til að velja 
ekki að fara göngin þegar farið er á milli hverfa. 

• Mikið brottfall eldri hópa úr íþróttum í Grafarholti vegna langrar vegalengdar 
(Egilshöll og Safamýri). Þyrftu að vera skipulagðar ferðir á álagstíma á þessa tvo staði. 
Erfitt líka aðgengið og strætósamgöngur fyrir sameiginlega viðburði félagsmiðstöðva 
og frístundaheimila. 

• Almenn ánægja með samstarf og samskipti hjá skólastjórum. Hugmynd að nýta 
skólalóðirnar undir skipulagðar íþróttir fyrir krakka sem ekki æfa, t.d. í Norðlingaholti 
í samstarfi við íþróttafélögin. 

• Hverfisvagn til að koma börnum á milli í tómstundir og annað væri mikið til bóta fyrir 
hverfið. 



• Jón telur Árbæinn kjörinn í verkefni um samfellu á milli tómstunda og skólastarfs þar 
sem vegalengdir eru stuttar. Þetta væri svo hægt að útfæra betur með Grafarholt og 
Norðlingaholt. 

Brýnustu	verkefnin	

• Samfelluverkefnið sem aldrei fór af stað, vantaði fjármagn. Felst í því að tvær yngstu 
bekkjadeildirnar myndu geta stundað íþróttir á “dagvinnutíma” í samfellu við 
frístundaheimilið/skólann? Kom hugmynd um að þetta væru tvær æfingar, önnur um 
helgi svo að foreldrar gætu viðhaldið þessu félagslegu neti. Íþróttafulltrúi segir frá 
hugmynd um að hægt væri að vera með “foreldraæfingar” einu sinni í mánuði. 
Ártúnsskóli spyr hvort forsenda fyrir því að keyra þetta hjá þeim þar sem þau eru færri 
– þá væri hægt að tengja saman fleiri árganga.  

• Samstarfið sem hófst 2007 það myndaði og treysti böndin í hverfinu, t.d. var 
tónlistarskóli settur inn í Selásskóla. Það bætti mjög mikið þjónustuna við börn og 
foreldra, þurfti lítið til – bara að fólk fór að tala saman. 

• Samgöngumál í Norðlinga- og Grafarholti 
• Aðstöðumál í Grafarholti. 
• Ósk um að í Grafarholti verði staðsettur íþróttafulltrúi frá Fram 
• Verkefni Fylkis sem býður þeim sem ekki vilja vera í keppnisíþróttum upp á aðra leið. 

Nú þegar er sportklúbbur í gangi þar sem 15-20 unglingar sem mæta og taka þátt í 
íþróttum 1-2 í viku. Boðið upp á viðveru í Árseli einu sinni í viku og þangað hafa fleiri 
mætt. Gefur til kynna að það keppnisfyrirkomulag sem er í gangi í dag hjá flestum 
félögum er ekki að ganga upp fyrir alla. 

• Barnaráðgjafi hjá þjónustumiðstöðvum eins og unglingaráðgjafi? 
• 10-12 ára hópurinn 
• Spurning um forvarnarverkefni eftir að nýjustu tölur koma í maí varðandi neyslu 
• Ósk hverfisráðs Grafarholts (og í raun líka Norðlingaholts) til ÍTR og Fram um að sett 

verði í gang unglingaverkefni sem felst í sambærilegu og sportklúbburinn. 
• Útfærsla fyrir börn í klúbbastarfi sem kæmi inn á íþróttir og annað.  
• Brýnt að sjá þessi tvö nýju hverfi út frá frístundakortinu þar sem mikil áhætta er á 

brottfalli ef aðstaðan er ekki fyrir hendi og hvað þarf að gera þar (hægt að greina á 
milli 110 og 113).  

• Íbúasamtök Norðlingaholts -> ekkert í hverfinu, íþróttaiðkun og fleira. Umræða um 
grasvöll/gerfigrasvöll í hverfið því krakkarnir komast ekki inn í Fylki. Vantar 
félagslega hlutann í hverfið, þjappa krökkunum saman í hverfinu í stað þess að nota 
rútuþjónustu. Íbúasamtökin vilja eitthvað núna. 

• Ungmennaráðin eru virk og hafa aðgang að hverfaráðum, hitta þau 1-2 á ári. 
Nauðsynlegt að efla þau og virkja. Hafa verið að koma með hugmyndir um 
skipulagsmál í hverfinu, t.d. að fá fleiri ruslatunnur og bekki, að stífluhringurinn væri 
upplýstur.  

• Umhverfi og skipulagsmál. Mætti huga betur að því að styttra væri í græn svæði og 
t.d. notuð í útikennslu. Hverfið er þó brautryðjandi í tengslum við útikennslu. Grænir 
leiðbeinendur verða ráðnir hjá Vinnuskólanum í sumar sem eiga að ýta undir að 
unglingarnir hugi meira að umhverfinu sínu (t.d. um hvað megi bæta). 
Skólarnir/þjónustumiðstöðin fengu styrk frá forvarnarsjóði til að bæta 
grenndarskógana. Nauðsynlegt að bygga meira á nágrennið okkar í skóla- og 
tómstundastarf. Mikill áhugi á þessu útinámi í KHÍ. 

• Mætti nýta betur tæki og umhverfi sem voru til fyrir hreyfingu.  



• Skólavinaverkefnið – viljum við setja þetta forvarnarverkefnið aftur í gang? 33% starf 
í félagsmiðstöðinni og 67% starf í skólanum, þetta var tilraunaverkefni sem gekk mjög 
vel en ekki var til fjármagn til halda því áfram.  

Samstarfsverkefni	sem	gengið	hafa	vel�

1. Þverfaglegu teymin milli ÍTR, þjónustumiðstöðvar og lögreglunnar fyrir aldurshópinn 
10-16 ára. Þyrfti að bæta það samstarf með tilliti til barnastarfsins. 
 

2. Sportklúbburinn hjá Fylki fyrir þá unglinga sem vilja stunda íþróttir en ekki taka þátt í 
keppnum. Hluti af því verkefni fer fram í félagsmiðstöðinni Árseli.  
 

3. Félagsmiðstöðin er með nokkra tíma í íþróttahúsum í hverfinu. Þyrfti að bæta við 
tímum og nýta húsnæðið betur. Íþróttaskóli Fylkis hjá 6 ára, sem og kirkjustarf. Góð 
þátttaka og samstarf við frístundaheimilin. 
 

4. Hverfahátíðir í hverfinu; sumardagurinn fyrsti ofl.  
 

5. Útikennslustofurnar hjá öllum skólum hverfisins sem nýtast líka íbúum hverfisins. 

Þrjár	megináherslur/verkefni	

1. Aðstöðu- (Grafarholt) og aðgengismál (Norðlingaholt). Athuga samgöngumál fyrir 
Fylki til að brúa bilið um aðgengi yfir í skipulagðar íþróttir frá þessum tveimur 
hverfum. Athuga samgöngumál á milli hverfanna til að auðvelda aðgengi í annað 
félagsstarf (mætti hafa mismunandi strætóleiðir á mismunandi tíma til að koma til 
móts við t.d. aldraða annars vegar og unglinga hins vegar). 
 

2. Samfelluverkefnið – sækja um fjármagn til að koma því í gegn. Felst í því að tvær 
yngstu bekkjadeildirnar myndu geta stundað íþróttir á “dagvinnutíma” í samfellu við 
frístundaheimilið/skólann. Undirbúningi er lokið og skýrslan er til. 
 

3. Víkka út “Sportklúbbsverkefnið” til fleiri hverfa og jafnvel fleiri greina. Útfæra þetta 
og þróa betur. Nú þegar er sportklúbbur í gangi hjá Fylki þar sem 15-20 unglingar sem 
mæta og taka þátt í íþróttum 1-2 í viku. Boðið upp á viðveru í Árseli einu sinni í viku 
og þangað hafa fleiri mætt. Gefur til kynna að það keppnisfyrirkomulag sem er í gangi 
í dag hjá flestum félögum er ekki að ganga upp fyrir alla. 

 

Málþing	‐	Smiðja	Grafarvogs	og	Kjalarness		

Fyrstu mínúturnar teknar í að skoða talnagögn úr hverfinu.  

Úttekt	á	skólum	í	hverfinu.		

o Ágætis aðstaða í flestum skólum 
o Samkomusalir í öllum skólum 
o Sérgreinastofur alls staðar 



o Ekki var farið sérstaklega yfir tækjakost 
o Skólalóðir í flestum tilvikum malbik og möl með leiktækjum fyrir yngri börn. 
o Körfur og fóboltavellir. Körfur oft of háar 
o Mötuneyti alls staðar 
o Bekkjarsamkomur alls staðar en með misjöfnu sniði 
o Samgöngur - Hverfisstrætó á klukkstundar fresti 
o Kjalarnes hefur mikla sérstöðu 
o Gott samstarf milli skóla og skólans við frístundaheimili og félagsmiðstöðvar 
o Íþróttaskólinn í öllum skólum 
o Töluvert félagsstarf í skólunum – ýmist á vegum skólans eða í samstarfi við aðra 

aðila. 
o Foreldrastarf víðast með ágætum – gæti verið gott að auka það núna á tímum 

þrenginga 
o Tónlistarskólar í hverfinu koma í alla skólana og bjóða nemendum upp á 

tónlistarkennslu á skólatíma 
o Skólastjórar almennt jákvæðir út í að nýta húsnæðið eins mikið og mögulegt er  

Brýnustu	verkefni	í	hverfinu	

o Standa vörð um það góða starf sem grunnskólarnir og aðrir hafa boðið upp á 
o Vel hefur verið að verki staðið með ýmislegt í kringum skólastarfið,s.s. skólabúðir, 

safnaferðir, heimsóknir í skólana o.fl. þess háttar. Þetta þarf að vernda til þess að 
tryggja jafna stöðu barna til þess að kynnast menningu án stöðu þeirra. 

o Efla frumkvæði barnanna til þess að hafa ofan af fyrir sér, t.d. að standa fyrir 
skemmtunum. 

o Þurfum að þétta netið okkar í kringum börnin í hverfinu.  
o Niðurskurður hjá ÍTR hefur mest áhrif á miðlæga starfið eins og klúbbastarf, 

hópastarfið, ungmennaráðið, Grafarvogsleika,  en eins lítil og mögulegt er í 
almennu félagsmiðstöðvarstarfi í hverjum hverfahluta. 

o Ljóst að kennslustund verður skorin af 2. - 4. bekk næsta haust. Skoða þarf hvernig 
brugðist verður við þannig að vel sé staðið málefnum barna. 

o Grafarvogur er barnmesta hverfið en þátttaka í frístundastarfi er minni en annars 
staðar í borginni. Hvernig getum við aukið þátttöku barnanna í skipulögðu 
félagsstarfi? Við þurfum að einbeita okkur að því að auka virkni barnanna.  

o Skoða þarf hvern aldurshóp út frá áhrifum ástandsins – leitarstarf athvarfsvaktir. 
Skv. mati samráðshópsins Börnin í borginni þá eru áhrif kreppunnar meiri eftir því 
sem aldur hækkar. 

o Þurfum að skoða það að aðrir aðilar en við sem við þetta borð sitjum komi að 
samstarfinu, t.d. íþróttafélögin, kirkjan þannig að t.d. tímasetningar tilboða séu 
samræmdar. Þurfum að vera í samstarfi með tímasetningar í staðinn fyrir að keppa 
um tíma barnanna. 

o Formgerð samstarfs á milli þeirra aðila sem koma að krökkunum, sérstaklega 
þeirra sem eiga við vandamál að stríða. Þurfum að finna leiðir sem virka svo þetta 
sé ekki spurning um persónuleg tengsl milli aðila. 

o Mikilvægt að starfsmenn ÍTR séu meira í skólanum – skilar sér í betri tengslum 
þeirra starfsmanna við börnin. Fyrsti vísir að “fritidspædagogum” það er 
frítímafræðingum í skólum.  

o Kortleggja hver árangur þess er að hafa félagsmiðstöðvarstarfið inni í hverjum 
skóla og hvaða áhrif það gæti haft ef farið verður í það að hafa safnskóla. 

o 5% reglan – finna flöt á því að sækja um samstarfsverkefni. 



o Skoða möguleika þess að sækja  um í 5% sjóðinn fyrir hópastarfið – til þess að það 
verði styrkhæft síðan í frístundakortið þá þurfum við að fá þriðja aðilann inn í 
myndina og samstarfið. 

o 16 + aldurinn er mjög afskiptur – hvað er hægt að gera? 
o Íþróttahópar án keppnistilgangs – færri æfingar á viku þ.s. aðal tilgangurinn er 

skemmtun. 

Verkefni	sem	hafa	gengið	vel	‐	styrkleikar	

o Vinahóparnir sem eru fyrir félgaslega einangruð börn og unglinga þvert á skólana í 
samstafi ÍTR og Miðgarðs. 

o Hverfahátíðir, Grafarvogsdagurinn, sumardagurinn fyrsti, þrettándinn 
o Aðilar sem koma með starfsemi inn í alla skólana, mikil nýting húsnæðis og 

þjónustan nær börnunum, t.d. frístundaheimili, félagsmiðstöð, kirkjan, 
tónlistarskólarnir. 

o Samstarf skólanna, ÍTR, Miðgarðs og lögreglunnar – upplýsingastreymi og 
hugmyndir að lausnum, t.d. núna í tengslum við hópamyndanir. Segjum NEI við 
hópamyndunum og eftirlitslausum partýum. Sótt um í forvarnarsjóð fyrir 
samstarfsverkefni þessara aðila – fá aðila í starf til þess að halda  utan um málið og 
samræma aðgerðir. 

 
 
 
• Minnisblað  

• Fyrsta greining nefndar um frístundasamgöngur 
• Nefnd skipuð fulltrúum ÍTR og ÍBR hefur að ósk Íþrótta- og tómstundaráðs unnið 

eftirfarandi minnisblað varðandi frístundasamgöngur í borginni. Verkefni nefndarinnar er 
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 eftir fyrstu greiningu (þrjá fundi): 
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, skv. 
meðfylgjandi kostnaðaráætlun. 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 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. 

• 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.  

• Gera má ráð fyrir að heildarkostnaður á ári við að koma á viðunandi akstri yrði um 16 
milljónir króna.  Er þá gert ráð fyrir að í flestum tilfellum sé ekið frá skólum í mannvirki 
íþróttafélags.  Í Grafarvogi og Breiðholti hafa félögin ekki eigin aðstöðu heldur er 
starfsemin dreifðari um hverfin.  Þar er því gert ráð fyrir hverfisvögnum sem aki tiltekna 
hringleið um hverfið milli skóla og íþróttamannvirkja.  

• Kostnaðaráætlun: 
Félag  Útfærsla aksturs milli kl. 15‐17 Skýring Kostnaður(kr)
Fram  Akstur í íþróttamannvirki Íþr.mannvirki á sama staðnum 1.476.000 
Fylkir  Akstur í íþróttamannvirki Íþr.mannvirki á sama staðnum 1.476.000 
KR  Akstur í íþróttamannvirki Íþr.mannvirki á sama staðnum 1.476.000 
Valur  Akstur í íþróttamannvirki Íþr.mannvirki á sama staðnum 1.476.000 
Víkingur  Akstur í íþróttamannvirki Íþr.mannvirki á sama staðnum 1.476.000 
Þróttur/Ármann  Akstur í íþróttamannvirki Íþr.mannvirki á sama staðnum 1.476.000 
ÍR  Hverfisvagn   Íþr.mannvirki dreifð um hverfið  2.376.000 
Fjölnir  Hverfisvagn x2  Íþr.mannvirki dreifð um hverfið  4.752.000 
Samtals    15.984.000 
•  

 



Samantekt úr málstofunum 2007: 

 

Forvarnir 

1.  Snemmtæk íhlutun.   

2.  Fjölskyldustefna í stað forvarnarstefnu 

3.  Samantekt og kynning á árangri 

 

Samfella í degi barna 

4.  Opna þarf skólastarfið og efla sameiginleg gildi út frá barninu (grautarkenningin) 

5.  Styrkja þarf upplýsingaflæði milli þjónustukerfa 

6.  Skoða þarf samgöngur sérstaklega fyrir börn 

 

Lýðræði 

7.  Efla tengsl hverfisráða, ungmennaráða og nemendaráða 

8.  Auka lýðræðislegt uppeldi frá og með fyrstu skólastigum 

9.  Starfseiningar borgarinnar rýni sitt starf og tengi betur lýðræðislegum markmiðum 
borgaryfirvalda. 

 

Félagsauður 

10.  Foreldranámskeið – ganga á svo langt að ,skikka” jafnvel foreldra til þátttöku eða skilyrða 
styrkveitingar með þátttöku á foreldrafærninámskeiði. 

11.  Efla samstarf og tengsl í hverfum með velferð barna og fjölskyldna að leiðarljósi 

12.  Íbúar sem eru virkir þurfa að fá farveg fyrir sitt, að á þau sé hlustað og að fjármagn fáist til 
verka. 

 

Starfsmannamál 

13.  Auka samráðningar milli ÍTR, skóla og þjónustumiðstöðva 



14.  Þjónustumiðstöðvar eru góður vettvangur til sameiginlegra þróunarverkefna og námskeiða 
fyrir starfsfólk í hverfum 

15.  Samræma þarf launakjör vegna samsskonar starfa 

 

Umhverfismál 

16.  Nýta þekkingu þvert og lóðrétt á borgina.  Læra má t.d. af leikskólum og svo umhverfissviði 

17.  Umhverfisuppeldi verði innleitt með víðtæku þverfaglegu samstarfi í hverfum borgarinnar. 

18.  Nýta þjónustumiðstöðvar til að mynda tengsl, kortleggja og að innleiða áherslur í 
umhverfismálum 

 

Foreldrasamstarf 

19.  Efla þarf upplýsingar til foreldra um hlutverk þeirra 

20.  Styðja þarf skemmtilegt foreldrastarf 

21.  Fræðsla um foreldrasamstarf verði skylda í kennaranámi (KHÍ) 

 

Samstarf 

22.  Auka þarf samstarf milli sviða (Við í stað þið) 

23,  Leggja áherslu á ferlið og aðferðirnar í samstarfinu (Stýring netverka) 

24.  Málþing í hverju hverfi sem framkvæmdastjórar þjónustumiðstöðva boða. 

  Tillögur frá hverfunum um verkefni og aðgerðir 
– Útdráttur úr skýrslum samfelluhópa 

 
Vesturbær 
 
Sameiginlegar aðgerðir: 
 
Rafrænt bókunarkerfi.  
Skilgreint verði rafrænt bókunarkerfi á Lotus viðmóti Reykjavíkurborgar fyrir aðgengilegt 
húsnæði í hverfinu.  Ábyrgð: Upplýsinga- og tæknimiðstöð Reykjavíkurborgar  (UTM) 
 
Yfirsýn á húsnæði.  



Útbúið verði heildaryfirlit á húsnæði  sem nýtist í skóla- og frístundastarfi fyrir börn og 
ungmenni í Vesturbænum og verði til staðar fyrir samstarfsaðila um þetta starf.  Uppfært 2 á 
ári.  Um getur verið að ræða:  Íþróttasali (5), félagsaðstaða KR (1) félagsmiðstöðvar (3), 
félagsaðstaða í kirkju (2), samkomusalir og annað rými skóla (5), félagsaðstaða skáta (1).  
Með fylgi leiðbeiningar (skilyrði) og möguleikar á nýtingu. Ábyrgð: Þjónustumiðstöð 
Vesturbæjar 
 
Öruggara aðgengi.  
Settur verði af stað samstarfshópur sem leggi fram tillögur til úrbóta vegna göngu- og 
hjólaleiða fyrir börn, að húsnæði sem nýtt er fyrir skóla- og frístundastarf í hverfinu.  Hópinn 
skipi fulltrúar frá Umhverfissviði, skipulagssviði, framkvæmdasviði, grunnskólum, 
foreldrafélögum, frístundamiðstöð, félagasamtökum og þjónustumiðstöð. 
Ábyrgð: Umhverfissvið 
 
Könnun meðal foreldra.  
Hvert ár í apríl mánuði verði þörf barna og unglinga fyrir frístundastarf könnuð með 
rafrænum hætti (Outcome könnun).  Þeim sem ekki svara með því viðmóti verði boðið að taka 
þátt með skriflegum hætti.  Kannað verði hvaða tilboð foreldrar geta helst hugsað sér að fá 
fyrir börn sín að hausti.  Ábyrgð:  Frístundamiðstöðin Frostaskjól 
 
Þjónustan skipulögð.  
Ábyrgðamenn húsnæðis boði veitendur þjónustu á árlegan  skipulagsfund í maí mánuði.  Þar 
verði farið yfir framkomnar þarfir og skoðað hvernig þeim verði mætt. Ábyrgð: Ábyrgðamenn 
húsnæðis (Hægt að biðja ÞV að boða sameiginlegan fund) 
 
Samþætting skóladags.  
Settur verði af stað starfshópur við hvern skóla um möguleikann á aukinni samþættingu 
frístundatilboða við skólanámskrá.  Í honum sitjir fulltrúar þess starfs sem fram fer í hverjum 
skóla fyrir sig.  Ábyrgð:  Skólastjóri hvers skóla. 
 
Valkvæð tilboð.  
Settur verði af stað samstarfshópur til að skoða möguleika á öðrum frístundatilboðum en nú 
standa til boða í hverfinu.  Um er að ræða m.a. jaðaríþróttir og hljómsveitaræfingar.  Hópinn 
skipi fulltrúi Frostaskjóls, Vesturbæjarlaugar, ÍTR og þjónustumiðstöðvar.  Ábyrgð: ÍTR  
 
Aðgerðir eftir bekkjarskiptingu: 
 
1-2 bekkur 
Nemendum standi til boða tónlistanám í sínum skóla.  Ábyrgð: Do re mi 
Nemendum standi til boða íþróttastarf/æfingar í sínum skóla. Ábyrgð:  KR 
Nemendum standi til boða kynning á skátastarfi í sínum skóla. Ábyrgð:  Ægisbúar 
Nemendum standi til boða kynning á æskulýðsstarf kirkju. Ábyrgð:  Neskirkja/Dómkirkja 
Nemendum standi til boða frístundaheimili.  Ábyrgð: Frostaskjól 
 
3-4 bekkur 
Nemendum standi til boða tónlistanám í sínum skóla.  Ábyrgð: Do re mi 
Stefnt sé að því að nemendum standi til boða íþróttastarf/æfingar í sínum skóla.  Ábyrgð:  KR 
Nemendum standi til boða kynning á skátastarfi í sínum skóla. Ábyrgð:  Ægisbúar 
Nemendum standi til boða kynning á æskulýðsstarfi kirkju. Ábyrgð:  Neskirkja/Dómkirkja 



Öll ofangreind iðkun haldi einnig út tilboðum til barnanna miðlægt í hverfinu og til viðbótar 
Myndlistaskóla Reykjavíkur.  
Nemendum standi til boða frístundaheimili. Skipulögð verði sér dagskrá fyrir þennan 
aldurshóp. Ábyrgð: Frostaskjól 
 
5- 7 bekkur 
Almenn tilboð frístundaaðila standi þessum hópi til boða. Ábyrgð: Veitendur 
frístundaþjónustu 
Námskeið til nemenda í skóla og miðlægt. Ábyrgð:  Frostaskjól 
 
8-10 bekkur 
Tryggja þarf að þessi aldurs hópur gangi fyrir við úthlutun tíma til íþróttaiðkunar fram yfir 
eldri einstaklinga og hópa. Ábyrgð: Stjórnendur húsnæðis 
Vinna þarf sérstaklega að styrkingu valkvæðra tómstunda s.s. jaðaríþrótta og aðstöðu til 
hljómsveitaræfinga. Ábyrgð:  ÍTR 
 
16-18 ára 
Ekki vannst tími til kortlagningar á þessum hóp en eins og fyrr er getið þarf lengri tíma til 
þess.  Lagt er til að stofnaður verði samráðshópur frá Hagaskóla, Frostaskjóli, Hinu Húsinu 
Menntaskólans í Reykjavík, Kvennaskólans og félagi Framhaldsskólanema til að ræða frekar 
málefni þessa hóps.  Ábyrgð: Þjónustumiðstöð Vesturbæjar   
Ástæða er til þess að skoða frekar forvarnaráætlanir vegna ungs fólks í Vesturbænum.  
Ábyrgð: Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 
 
Niðurlag 
Þátttaka í frístundastarfi sem er rétt utan hverfismarka er ekki lögð til grundvallar í 
verkefninu.  Rétt er þó að benda á að í jaðri Vesturbæjar er að finna möguleika til Ballett 
iðkunar (Seltjarnarnesi), siglinga (Nauthólsvík), íþróttaiðkunar (Valur á Hlíðarenda) og 
dansiðkunar í Kramhúsinu (Þingholtin) svo nokkur dæmi séu nefnd.  Í þessum möguleikum 
felast einnig tækifæri til samþættingar.    
 
 
Miðborg og Hlíðar  
 
Skoða þarf samgöngurnar í hverfinu betur, frístundastrætó.  
(Er mögulegt að hafa hverfisstrætó sem gengur á milli skólanna? Hægt væri að nýta 
vagnleiðir sem eru, eins og staðan er í dag, lítið notaðar á þessum tíma. Dæmi um 
frístundastrætó: Austurbæjarskóli – Háteigsskóli – Hlíðaskóli og  Hlíðarendi.) 
 
Starf fyrir yngstu nemendurna verði sem mest innan veggja skólans. 
 
Íþróttskóli Vals þarf að vera starfandi í öllum grunnskólum í hverfinu.  
Í dag er hann ekki með aðstöðu inni í íþróttahúsi Hlíðaskóla. Nemendur þurfa ganga á 
Hlíðarenda. 
 
Taka samfelluna í nokkrum þrepum. 
“Selja” þarf hugmyndina þeim sem starfa í frítíma barnanna. 
Samningur verði gerður á milli skóla og þeirra sem starfa í frítíma. 
Áherslubreytingar á stundatöflum íþróttahúsanna í hverfinu. 
 



Þessu samstarfi ætti að áfangaskipta svona: 
 
1. ár. Samningur um samstarf. Verkefni sem báðir hafa hag af.  
2. ár. Tilboð um nám fyrir nemendur inn í grunnskólanum á skólatíma og utan hans.  
3. ár. Tilboð um nám fyrir nemendur inn í grunnskólanum á skólatíma og utan hans.  
Aukning. 
4. ár. Grunnskóli og tónlistarskóli með samhæft skipulag.  
 
Í mörgum tilfellum er hægt að samhæfa viðbótarnámstilboð í íþróttum og nám í 
grunnskólanum. Allt íþrótta- og keppnisstarf sem fram fer í grunnskólanum gæti verið á 
vegum þess íþróttafélags sem “á” tiltekinn grunnskóla. Hægt væri að koma fyrir stuttum 
æfingum og samhæfingu nemenda í tilteknum íþróttagreinum inn í grunnskólastarfinu. 
Stundahlé og hádegishlé. (Greiða íþróttakennurum skólans fyrir það verkefni. Gera þá að 
þjálfurum á vegum félagsins sem “á” skólann.)  Skoða má nýtingu íþróttahúss með einum eða 
öðrum hætti strax eftir að skóla lýkur. Í Háteigsskóla ljúka allir nemendur í 1. bekk á sama 
tíma og allir nemendur í 2. til 4. bekk á sama tíma.  
Dæmi: Hægt væri að taka það sem dæmi að það væri flokkur sem væri x flokkur Vals í 
Háteigsskóla og annar x flokkur Vals í Austurbæjarskóla. 
Áhugavert er að sjá skólanámskrá Tónmenntaskóla Reykjavíkur en þar er tekið fram í 
framtíðarsýn skólans að starfsemi tónlistarskóla fari fram í húsnæði grunnskólanna.   
 
Laugardalur og Háaleiti 
 
Áherslur í frístundastarfi: 
Hópurinn var sammála um að skynsamlegast væri að horfa helst til aldurshópsins 6-10 ára, 
þ.e.a.s. barna í 1.- 4. bekk, í komandi vinnu við samþættingu vinnudags barna, enda er þessi 
hópur barna ekki enn orðinn sjálfbjarga hvað varðar t.d. strætósamgöngur og fleira. Þessum 
hópi er einnig þjónað á frístundaheimilunum við grunnskólana, en þar hefur nú þegar safnast 
fyrir mikil þekking á aðstæðum barnanna og þörfum. Jafnframt er mikilvægt að við alla 
skipulagningu frístundastarfs séu þarfir allra barna hafðar til hliðsjónar, þ.m.t. fötluð börn, 
börn með sérþarfir og börn af erlendum uppruna. 
Efla þarf samráð milli þeirra aðila sem starfa á vettvangi frítímans innan hvers hverfis.  
Skapa samráðsvettvang innan hvers hverfis – miða skal við grunnskólahverfið hverju sinni. 
Tryggja þarf að einhver aðili í hverfinu hafi yfirumsjón með að skrá og halda utan um það 
sem er í boði fyrir börnin. 
Upplýsingaflæði – að allar upplýsingar um frístundatilboð fyrir börn séu þeim og 
foreldrum/forráðamönnum aðgengileg (samráðsvettvangurinn gegnir mikilvægu hlutverki í 
því) 
Hafa skrá eða yfirlit yfir aðstöðu og notkun á hverjum stað þannig að nýta megi húsnæði og 
tæki til fullnustu fyrir börnin 
 
Hópurinn ræddi möguleika þess að grunnskólar hleyptu tónlistarskólum í meira mæli inn í 
húsnæði skólanna eftir kennslu, t.d. tónmenntastofur ef mögulegt væri. Þar gegnir 
samráðsvettvangur lykilhlutverki. Víða skortir hins vegar aðstöðu í skólum til þessa og voru 
skólastjórar þeirrar skoðunar að brýnt væri að bæta úr aðstöðumálum til þess að slíkar 
hugmyndir næðu fram að ganga, enda væri kjörið að fá tónlistarskólana í auknum mæli inn í 
grunnskólana. 
Eins og sjá má á töflu 2 yfir fjölda barna í frístundaheimilum má sjá að 3. og 4. bekkur verða 
útundan og má m.a. rekja það til þess hversu erfitt er að manna stöður í frístundaheimilum. 
Þetta er áhyggjuefni og hafa skólastjórar og yfirmenn frístundaheimila áhyggjur af því að 



þarna myndist gjá og börn á þessum aldri missi af mikilvægu frístundastarfi. Huga þarf 
sérstaklega að frístundaframboði fyrir þennan aldurshóp og sérstökum námskeiðum fyrir 
hann, enda er ljóst að ótækt er að láta börnin vera í sama frístundaframboði eftir skóla í þrjú til 
fjögur ár. Þarfir átta, níu og tíu ára barna eru einfaldlega gjörólíkar þörfum sex og sjö ára 
barna. 
 
Samgöngumál: 
Bæta þarf aðgengi barna að frístundastarfi meðal annars með því að efla samgöngur milli 
grunnskólanna og þeirra aðila sem standa fyrir frístundastarfi. Þar má nefna eftirfarandi dæmi: 
 
Bæta þarf aðgengi barna í Hvassaleitisskóla að Fram. 
Leita þarf leiða til að koma börnum úr Voga- og Langholtsskóla að íþróttasvæði Þróttar og 
Ármanns. Getur Strætó komið þar að málum? 
Bæta mætti aðgengi barna úr Breiðagerðis- og Réttarholtsskóla að íþróttasvæði Víkings með 
einhvers konar undirgöngum eða brú yfir Bústaðaveg.  
Göngubrú yfir Kringlumýrarbraut myndi ennfremur bæta aðgengi barna í Háteigsskólahverfi 
að íþróttasvæðinu í Safamýri, en þau börn eiga síður heimangengt á æfingar á svæði Vals við 
Hlíðarenda. Myndi það bæta til muna rekstrargrundvöll íþróttafélags á þessu svæði. 
Væri mögulegt að koma tónlistarnemum með einhvers konar strætó eða rútu að helstu 
tónlistarskólum.  
Skoða þarf Suðurlandsbrautina sem samgönguhindrun í aðgengi barna í Háaleitishverfi að 
tónlistarskólum. 
 
Íþróttamál: 
Efla þarf íþróttaskóla fyrir börn og standa við það upprunalega markmið að bjóða upp á 
íþróttaskólann fyrir börn í 1.-4. bekk. Til þess þarf að gera gangskör hvað varðar 
íþróttahúsnæði og önnur húsnæðismál grunnskólanna. 
 
Helstu niðurstöður 
Sérstaklega þarf að líta til þarfa barna á aldrinum 6 til 10 ára. 
Gæta verður í hvívetna hagsmuna fatlaðra barna og barna með sérþarfir við 
skipulagningu frístundastarfs. 
Börn í 3. og 4. bekk þarf sérstaklega að skoða, þar sem þau lenda á milli. 
Efla þarf samráð um aðila sem starfa á vettvangi frítímans og skapa samráðsvettvang. 
Skoða þarf samgöngur í hverfinu betur og gera umbætur þar á. Mögulegt er að laga 
strætósamgöngur að þörfum skóla og frístundaframboða á vinnutíma barna. 
Bæta þarf samgöngumöguleika gangandi barna milli skóla og íþróttasvæða, t.d. með 
göngubrúm eða undirgöngum.  
Bæta þarf íþróttaaðstöðu hjá mörgum grunnskólum. 
Efla þarf íþróttaskóla fyrir börn í 1.-4. bekk. 
 
Tillögur ýmissa aðila utan vinnuhóps: 
Sú óvissa sem ríkt hefur um framtíð íþróttasvæðisins í Safamýri veldur íbúum miklum 
áhyggjum en fulltrúar íbúasamtaka Háaleitis-Norður hafa sett fram þá hugmynd að 
íþróttafélagið Valur taki við starfssvæði Fram og reki þannig tvær stöðvar sínar í hvoru 
horni nýs starfssvæðis Vals.  
Efla þarf heilsdagsráðningar starfsfólks í frístundaheimilum til að bæta þann faglega 
grundvöll sem frístundaleiðbeinendur starfa á. Þannig má líka minnka starfsmannaveltu og 
bæta þjónustu við börnin. Þetta er sjónarmið skólastjóra og umsjónarmanna frístundaheimila. 



Ólík sjónarmið hafa komið fram um samgöngur milli Hvassaleitisskóla og íþróttasvæðisins 
við Safamýri. Þannig sjá talsmenn fram fyrir sér að leið 11 gæti farið niður Safamýrina milli 
14.30 og 16.30 til að færa börn þar á milli. Hins vegar gætu íbúasamtök Háaleitis Norður sett 
sig upp á móti aukinni strætóumferð niður Safamýrina og viljað sjá aðrar lausnir. 
 
Breiðholt 
 
Vinnuhópurinn leggur til að megin áhersla verði lögð á að koma á samfelldum vinnudegi 
nemenda í 1.-3. bekk í Breiðholti þar sem skóla- og frístundastarf sé samfellt og lokið kl. 
16:00 á virkum dögum.     
Hér er átt við fjölbreytta dagskrá sem hægt væri að hafa í gangi frá 14:00-16:00 í öllum 
skólum, íþróttahúsum og félagsmiðstöðvum samtímis.  Eitt til tvö ólík atriði yrðu í gangi í 
hverri, félagsmiðstöð, frístundaheimili, tónlistarskóla, íþróttahúsi og sundlaugum að skóla 
loknum.   
Hverfisstrætó/Frístundastrætó færi á milli til að gera þeim börnum mögulegt að sækja 
frístundastarf sem ekki væri boðið upp á við skóla viðkomandi nemanda .   
Til að hugmyndin geti gengið upp þarf að ráða kennara, þjálfara og leiðbeinendur með 
fagþekkingu til starfa.  Til að það geti gengið upp þarf að vera náið samstarf skóla, ÍTR og 
íþróttafélaganna um ráðningar þeirra starfsmanna sem vinna með börnunum eftir að 
hefðbundnum skólatíma lýkur.  Miðað væri við að allt íþrótta- og frístundastarf fyrir 
aldursflokkinn 6-8 ára yrði lokið um kl. 16:00.  Þjónustumiðstöð Breiðholts hefði það 
hlutverk að stýra samstarfi stofnana og félaga. 
 
Þá leggur hópurinn til að gerð verði tilraun í einum skóla í Breiðholti með enn nánara 
samstarf skóla, ÍTR, íþróttafélaga, tónlistarskóla, skáta og annarra félagasamtaka sem 
bjóða upp á frístundastarf fyrir börn og unglinga á aldrinum 6-16 ára.   
Tilraunin yrði fólgin í því að vinnutími barnanna yrði ákveðinn fyrirfram t.d. kl. 8:00-16:00 
hjá 1.-3. bekk.  Íþróttaæfingar, frístundastarf, tónlistarnám, grunnskólanám og sá tími sem 
skilgreindur hefur verið á frístundaheimili færi allur inn í stundatöflu skólans sem tæki til 
tímabilsins 8:00-16:00.  Íþróttaæfingar gætu þess vegna verið fyrir hádegi og nám sem 
skilgreint hefur verið sem hefðbundið skólanám gæti í einhverjum tilfellum verið á tímabilun 
14:00-16:00 og tónlistarnám kl. 8:00 að morgni.  Við útfærslu hugmyndarinnar mætti hugsa 
sér að ákveðnar tímablokkir í stundatöflu innihaldi hefðbundið nám og aðrar tímablokkir val 
um íþróttir, tónlist, skátastarf, frístundastarf, heimanám o.fl.  
 
 
 
Árbær og Grafarholt 
 
Miðað við allar þær upplýsingar sem fram hafa komið þá telur vinnuhópurinn að leggja beri 
áherslu á að auka samfellu fyrir yngsta aldursstigið frá 1. – 4. bekk.  Byrjað verði á að kanna 
til hlítar með aukna samfellu hjá börnum í 1. – 2. bekk strax næsta haust og síðan fylgi hinir 
tveir bekkirnir eftir haustið 2008 þegar reynsla er komin á tvo fyrstu bekkina.  Íþróttasalir við 
skólanna eru meira og minna lausir frá 14:30 – 17:00 á virkum dögum og gefur það því 
ákveðið svigrúm til að flýta íþróttaæfingum hjá deildum Fylkis. Íþróttahús Ingunnarskóla 
gefur ekkert svigrúm til að flýta neinum æfingum. Mismunandi er þó eftir dögum hvenær 
eyður eru í stundatöflum íþróttahúsanna en stundatöflur taka eðlilega breytingum á milli ára 
og telja skólastjórnendur eðlilegast að miðað sé við að salirnir losni í fyrsta lagi kl. 14:30.   
 



Ef horft er á Árbæinn þá ætti að vera hægt að gera tilraun með þetta en það er þó háð 
ákveðnum skilyrðum; 
- Taka verður tillit til þess að hátt í 30 börn í 1. – 4. bekk úr Grafarholti eru að sækja æfingar 
til Fylkis og því verður að vera góð samvinna á milli hverfa svo ekki sé talað um betri 
samgöngur á milli hverfanna. Sérstaklega verður að horfa til þeirra barna sem eru að sækja 
fimleikaæfingar til Fylkis því ekki er boðið upp á slíkar æfingar í Grafarholti. 
 
- Samgöngur verða að vera í lagi á milli hverfa en  það stendur til bóta. Enga að síður verður 
að skoða vel tímatöflur og eins er spurning hvort foreldrar senda 6 – 7 ára börn ein í strætó á 
milli hverfa!!   
 
- Til að Fylkismenn geti flýtt æfingum verða þeir að ráða til sín þjálfara/íþróttakennara sem 
geta tekið slíkt að sér á þessum tímum.  Því fylgir því aukin kostnaður og telur vinnuhópurinn 
eðlilegt að því sé mætt með auknum styrkveitingum frá ÍTR eða tekið af 5% sjóðnum sem 
verður til ráðstöfunar í tengslum við innleiðingu Frístundakortsins.   
Til að auðvelda hugsanlega samfellu á milli skóla og frístunda þá leggur vinnuhópurinn til að 
allir skólar hverfanna skoði vel með hvaða hætti sé hægt að auka samstarf við 
tónlistarskóla/tónskólana um að færa hluta af kennslunni inn í stundaskrá nemenda líkt og nú 
er gert í Ártúnsskóla og Ingunnarskóla. 
 
Eins og komið hefur verið inn á þá stendur til að bæta strætósamgöngur á milli Árbæjar, 
Grafarholts og Grafarvogs.  Samkvæmt upplýsingum sem vinnuhópurinn hefur fengið þá mun 
þessi leið, eftir að hafa ekið um Grafarholt, aka Víkurveg og beygja inn í Grafarvoginn um 
Gagnveg og hafa endastöð í Spönginni. Þetta þýðir að börn sem eru að sækja æfingar í 
Egilshöll þurfa að skipta um vagn í Spönginni.  Þó svo þessi breyting sem fyrirhuguð er nú 
næsta haust sé til verulegra bóta þá leggur vinnuhópurinn til að skoðað verði hvort vagninn 
geti ekki ekið nær Egilshöllinni á leið sinni í Spöngina til að auðvelda börnum og 
unglingum aðgengi að henni.   
 
Til að auka möguleika á samfellu í skóla- og frístundastarfi fyrir börn og unglinga í 
Grafarholti þarf ÍBR að skoða vel með úthlutun á æfingatímum fyrir Knattspyrnufélagið Fram 
þannig að félagið geti boðið upp á æfingar nær hverfinu. Þó svo aldrei verði komið í veg fyrir 
að elstu aldurshóparnir verði að sækja einhverjar æfingar í Safamýrina þá þarf að liðka til fyrir 
félaginu með úthutun tíma í Egilshöll. 
 
Gífurlegt aðstöðuleysi er til íþrótta- og tómstundaiðkunar í Grafarholti og til að auka 
möguleika barna og unglinga þar til að taka þátt í frístundastarfi í hverfinu verður að bregðast 
fljótt við.  Lagt er til að skoðuð verði uppsetning á hjólabrettarömpum í hverfinu.  
Lagfæra þarf svæðið við OR-tankana þannig að það nýtist betur til hollrar 
tómstundaiðkunar.  Eins þarf að athuga með fjölbreyttari tómstundatilboð, t.d. að koma á  fót  
(fjalla)hjólreiðaklúbb.  Grafarholtshverfið og nánasta umhverfi þess býður upp á mikla 
möguleika til hollrar útivistar og þarf að nýta þá möguleika betur.      
 
Mikilvægt er að allt frístundastarf sé skipulagt með hagsmuni fjölskyldunar að leiðarljósi.  Að 
minnka ”skutlið” getur verið raunhæft fyrir yngstu börnin en síður fyrir þau eldri eins og 
vinna við þessa skýrslugerð hefur leitt í ljós.  Aðstaða er ekki allstaðar fyrir hendi og 
almenningssamgöngur hafa ekki auðveldað börnum og unglingum að komast á milli staða eða 
hverfa.  
Útilokað er að skipuleggja frístundastarf þannig að öll börn geti lokið sínum skóla og 
frístundum á sama tíma og foreldrar ljúka sínum vinnudegi. Þó er möguleiki á því með yngsta 



aldursstigið 1. – 4. bekk en eftir það verður það erfiðara.  Mikilvægt er þó að skoða hvort ekki 
sé hægt með einhverjum hætti að skipuleggja frístundastarf fyrr á daginn, en eitthvað er um að 
börn yngri en 12 ára séu að æfa til níu á kvöldin sem er of seint.   
Vinnuhópurinn leggur á það sérstaka áherslu að ákveðnu tilraunaverkefni sem lýtur að 
aukinni samfellu í skóla- og frístundastarfi hjá tveimur yngstu aldurshópum verði 
hrundið af stað í Árbæ og Grafarholti strax næsta haust í samstarfi við grunnskóla 
hverfanna. 
 
Grafarvogur 
 
Samgöngur 
Skilgreina þarf ásættanlegar fjarlægðir fyrir börn og unglinga að sækja frístundastarf frá 
heimili sínu.Gott væri að ÍTR myndi setja gagnsæjar reglur um aðstoð og styrki vegna ferða 
iðkenda á æfingar.Eðlilegast væri að strætósamgöngur yrðu það þéttar að hægt væri að leysa 
þetta ferðavandamál með almennum strætósamgöngum 
Hverfisstrætó 
Slík þjónusta hefur verið tekin upp í Grafarvogi. Þar aka tveir vagnar, leið 31 og 32 hringferð 
um hverfið á 30 mín fresti.  Annar réttsælis og hinn rangsælis, þannig að ferðatími hvers 
farþega fer tæpast yfir 10 mínútur.  
Félagsrúta / skutla 
Hverfafélögum stæði til boða að fá  félagsskutlu til þess að ná í börn og unglinga á æfingar og 
skila heim að æfingum loknum.  Ef skutlan er fyrir 8 farþega, auk ökumanns, þá dugar 
venjulegt ökuskírteini til að stjórna slíkum bíl. 
Hringur sem slíkur bíll fer má ekki vera stærri en nærliggjandi hverfi. 
Útboð 
Yfir veturinn, ætti að vera hægt að ná hagstæðum samningum við eigendur langferðabíla um 
akstur eftir hádegi virka daga og laugardaga.  Slíkt gæti verið hagstæðasti kosturinn.  En þá er 
eftir að leysa akstur yfir sumarið. Þessi lausn var reynd síðastliðinn vetur hjá Fjölni.  Fjölnir 
var með samfelldar æfingar á Leiknisvelli á laugardögum og var rúta fengin til að aka 
hringinn í Grafarvogi og aka upp á Leiknisvöll.  Þetta gekk vel og var mikið notað. 
Fjölgreinaskóli / hópar 
Fjölgreinahópar fyrir 7 ára og  8 ára börn, einnig skoða hvort þetta fyrirkomulag henti ekki 
einnig fyrir 9 ára börn að einhverju leiti. 
Markmið með fjölgreinaskóla er að börnin kynnist sem flestum íþróttum og tómstundaiðju og 
hafi möguleika á að finna sjálf hvað er skemmtilegt og áhugavert að stunda áfram. 
Markmiðið ætti að vera að við 10 ára aldur væru börn búin að kynnast af eigin raun hvaða 
félagsstarfsemi er boðið upp á í þeirra hverfi.  Þá er verið að tala um íþróttagreinar, skáta, 
tónlist, myndlist og aðra  áhugaverða frístundastarfsemi fyrir börnin. 
Nokkrar þreifingar og tilraunir hafa verið með fjölgreinaskóla, blandaða hópa hjá þeim 
yngstu. Síðasta ár voru um 1000 iðkendur skráðir í svona hópa hjá hverfafélögunum. 
Skipulag og markmið þessara hópa er svolítið í lausu lofti og fer algjörlega eftir þjálfurum og 
starfsmönnum hverju sinni.  Æskilegt væri að ÍTR/ÍBR  tæku að sér að móta þessa starfsemi 
betur og gefa út leiðbeinandi upplýsingar til að auðvelda félögum að koma þessum hópum á 
legg. Dæmi um fjölgreinahóp, 7 ára, einn vetur -  Æft 2 x viku - Vetrinum skipt í 3 tímabil, 
knattspyrna, fimleikar og karfa. Knattspyrnuþjálfari kennir knattspyrnu, fimleikaþjálfari 
fimleika o.svo.frv. Auk þess 2-3 heimsóknir yfir veturinn. Farið er í heimsóknir og aðrar 
íþróttir kynntar, t.d. skautaferð, reiðskóli eða Taekwando/Júdó/Karate, allt eftir því hvaða 
aðstaða er í hverju hverfi og mögulegt er að bjóða upp á og hentar aldri. 
Brottfallsaldur 



Það má ekki alhæfa um brottfallsaldur út frá heildartölum, heldur þarf að skoða hverja grein 
og hvert félag. 
Verður að vera áhugavert 
Félög þurfa að skoða þau tilboð sem eru til barna og unglinga og kanna hvort hægt er að 
breyta áherslum, bjóða upp á færri æfingar, öðruvísi æfingar, minna álag, meiri leik – minni 
keppni eða hvað annað sem höfðar til þeirra sem vilja ekki taka þátt í hefðbundnum 
keppnishópum félaganna. 
Meiri leikur – minni keppni 
Brottfall tengist mikið því að unglingar hafa ekki áhuga á þeirri keppnishörku og aga sem 
félögin fara fram á, en margir væru tilbúnir að vera í skipulögðum hópum með minna álagi, 
þar sem meira væri lagt upp úr hreyfingu og leik, en keppni.  
Til að skoða þetta frekar er vísað til áfangaskýrslu um skiptingu hópa í skemmtihópa, 
keppnishópa og afrekshópa og mismunandi kröfur og væntingar sem eru gerðar til þátttakenda 
í hverjum hópi. 
 
Bæta samstarf skóla og frístundaaðila 
Skólastjórar bera ábyrgð á skólahúsnæði og ákveða hvaða önnur starfsemi en skólastarf fær 
inni í skólahúsnæðinu utan skólatíma. Töluverð ásókn er í að nýta skólahúsnæði utan 
skólatíma, fyrirferðarmest er líklega notkun íþróttahúsnæðis til íþróttafélaga og almennings.  
Fleiri frístundaaðilar nýta sér skólahúsnæði með góðum árangri. 
Lagt er til að eitt verkefni starfsmanns verði að sjá um að aðstoða við útleigu skólahúsnæðis 
og sjá um að leysa úr ágreiningi sem upp kemur milli leigusala og leigutaka.  
Nýtt skólahúsnæði 
Kanna þarf möguleika að við hönnun nýs skólahúsnæðis, þá verði möguleiki að ganga inn í 
afmarkað rými til afnota fyrir frístundaaðila, Þannig er hægt að nota lítinn hluta 
skólahúsnæðis, án þess að allt sé opið upp á gátt, þó notuð sé ein stofa. 
Hverfishópar í íþróttasalinn 
Í nokkrum skólum hefur verið leyft að hópar fólks úr hverfinu noti íþróttasali utan skólatíma.  
Þetta er yfirleitt að frumkvæði einhvers foreldris sem sér um svona tíma.  Kanna þarf hvort 
áhugi er að nýta aðstöðu, sem annars stæði auð fyrir fólk í hverfinu.  ÍTR yrði væntanlega að 
koma að svona máli vegna kostnaðar. 
 
Frístundakortin 
 
Yfirþjálfari / íþróttafulltrúi 
 
Það færist mjög í vöxt að félag ráði starfsfólk í fullt starf til að sinna ýmsum málum í rekstri 
félaganna, sem áður voru unnin í sjálfboðavinnu.Þessi þróun hefur verið nokkuð hröð á 
síðustu 10 árum og mjög stórt skref var stigið þegar Reykjavíkurborg gerði samning við félög 
um starf íþróttafulltrúa hjá félögunum og svo endurnýjun og viðbætur við þessa samninga árið 
2007.Með launuðum starfsmönnum eru félögin að breytast frá því að vera keppnisfélög, yfir í 
það að félögin eru farin að sinna samfélagsþjónustu í ríkara mæli, þar sem minna er spurt um 
getu í íþróttum, heldur að allir séu með og félagslegi þátturinn fær meiri áherslu. 
Það er vilji í þjóðfélaginu til að halda þessari þróun áfram og auka þjónustu íþróttafélaga og 
annarra frístundaaðila í samfélagsþjónustu, en til þess að svo megi verða, þá þarf 
Reykjavíkurborg að tryggja rekstargrundvöll þessarar starfsemi. 
Við verðum að halda þessari þróun áfram, að færa meira og meira starf félaganna yfir á 
launaða starfsmenn, en jafnframt þarf Reykjavíkurborg að gera meiri kröfur til gæða starfs í 
hverju félagi. 



Við getum tekið sem dæmi að ef þjálfari er ráðinn í fullt starf, þá má ekki reikna með að hann 
geti sinnt meira en 2 flokkum í þjálfun og öðru umstangi sem fylgir þeim flokkum.  Ef hann er 
með fleiri flokka er hætta á að starfið fari að skarast og geti ekki sinnt þessum flokkum sem 
skyldi.  Til þess að ná fullu starfi yrði kennsluskylda við fjölgreinaskóla þeirra yngstu og 
séræfingar eftir því sem tími væri til. 
Til þess að þetta geti orðið, þyrfti Reykjavíkurborg að koma til móts við félögin og skoða 
hverja íþróttagrein og hvert félag.  Þetta má hugsa sér sem næsta skref í þjónustusamningum 
milli Reykjavíkurborgar og frístundafélaga. 
 
Börn með sérþarfir 
Rekinn er skóli án aðgreiningar í Reykjavík. 
Þegar kemur að frístundaiðkun, þá reynist erfiðara að uppfylla þessa stefnu. 
Ríkið hefur tekið að sér að greiða fyrir liðsmenn til handa börnum með sérþarfir eftir ákveðnu 
kerfi. 
Með tilkomu Frístundakortsins og svokallaðs 5% sjóðs, þá er búið að opna fyrir möguleika að 
færa starf íþróttafélags fatlaðra út í hverfin í samvinnu við hverfisfélögin. 
Hugmyndin er að börn með sérþarfir stundi æfingar í sínu hverfisfélagi, á sama stað og tíma 
og jafnaldrar, en á sínum forsendum. 
Miðað er við að liðsmaður fylgi barni í frístundatíma og þjálfari / aðstoðarþjálfari verði einnig 
til staðar til að sinna þessum hópi. 
Meta þarf hvern einstakling og hvar geta og áhugi liggja, en líklega eru sund og frjálsar þær 
íþróttir sem auðveldast er að prófa í upphafi. 
Ef ætti að prófa boltagreinar eins og knattspyrnu og körfuknattleik, þá yrði það væntanlega í 
sértímum, þar sem liðsmenn spiluðu með og leikreglur yrðu í samræmi við getu hópsins. 
Áhugavert er að setja þetta af stað sem tilraunaverkefni í einu hverfi og æskilegt væri að 
verkefninu væri stjórnað frá Þjónustumiðstöð viðkomandi hverfis. 
Miðgarður, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, er tilbúin að fara í svona verkefni með 
styrk frá ÍTR. 
 
Önnur verkefni 
Eins og tilraunaverkefnum hæfir, þá var ýmislegt skoðað, sem kannski tengdist ekki 
verkefninu við fyrstu sýn.  Ýmislegt var skoðað, en stærstu verkþættirnir voru þátttaka í 
verkefninu “Hreyfing fyrir alla”, tilraunaverkefni á vegnum Heilbrigðisráðuneytis og ÍTR.  
Einnig kom starfsmaður að hugmyndavinnu og skipulagi afreksíþróttasviðs við 
Borgarholtsskóla, sem væntanlega fer í gang haustið 2008. 
Hreyfing fyrir alla 
Verkefnið er unnið í samvinnu þjónustumiðstöðva Grafarvogs og Kjalarness, Árbæjar og 
Grafarholts með fjárframlagi frá Heilbrigðisráðuneytinu og ÍTR.  Auk þess koma 
stéttarfélögin Efling og VR að þessu verkefni. Verkefnið gengur út á að kanna leiðir til að fá 
fleiri til að hreyfa sig reglulega og ná til fólks sem ekki hefur stundað hreyfingu reglulega. 
Afreksíþróttasvið við Borgarholtskóla 
Í samræmi við hugmyndir í áfangaskýrslu, þá var unnið að tillögum að afreksíþróttasviði við 
Borgarholtsskóla.  Verkið var unnið með Bjarna Jóhannssyni, kennara við BHS og 
nemendahópi í Endurmenntun Háskólans.  Tillögur voru lagðar fyrir Menntamálaráðuneyti og 
er vonast til að kennsla gefi hafist haustið 2008. 
 
Framhald þessa starfs 
Það er æskilegt að þessu starfi verði haldið áfram á vegum Reykjavíkurborgar og starfssviðið 
verði öll Reykjavík.  Til þess að ná árangri, þarf starfsmaður að hafa góðan aðgang að 
yfirmönnum Reykjavíkurborgar og því er lagt til að starfsmaðurinn heyri undir starfshóp 



Reykjavíkurborgar um samþættingu, þar sem í eiga sæti sviðsstjórar Íþrótta- og 
tómstundasviðs, Menntasviðs og Velferðarsviðs.   
 
Starfslýsing nýs starfsmanns 
(Tillagan er sett fram með það í huga að starfsmaðurinn vinni að sameiginlegum málum 
þessara sviða í hverfum borgarinnar og staðsetning hans innan stjórnsýslunnar væri 
útfærsluatriði, aths. GÁE). 
 
Staðsetning 
Hann er starfsmaður nefndar sem í sitja sviðsstjórar Íþrótta- og tómstundasviðs, Menntasviðs 
og Velferðarsviðs. Það er nauðsynlegt að starfsmaður hafi aðgang að þessum yfirmönnum, 
því til þess að góðar hugmyndir gangi upp, þá þarf aðstoð yfirmanna þessara sviða. 
Bakgrunnur 
Starfsmaðurinn þarf að þekkja vel til skólastarfs og reksturs íþróttafélaga og annarra 
frístundaaðila. 
Verkefni 
Að aðstoða félög/skóla sem vilja koma nýjungum í gang 
Kynningarstarf innan Reykjavíkurborgar 
Kynningarstarf meðal foreldra, á foreldrafundum í skólum og hjá frístundafélögum. 
Aðstoða skóla og frístundaaðila til að ná meiri nýtingu á skólahúsnæði, í sátt við alla. 
Að aðstoða frístundaaðila við að leysa ferða/samgöngumál vegna æfinga. 
Aðstoða við skipulagningu og undirbúning tilraunaverkefna er farið verður í. 
Fylgja eftir verkefnum sem fá styrk úr svokölluðum 5% sjóði Frístundakortsins. 
 

 


