
Tillögur frá hverfunum um verkefni og aðgerðir 
 
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 
 
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. 
 


