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Inngangur 
Hér birtist umsögn frístundamiðstöðva ÍTR um Skýrslu starfshóps um greiningu tækifæra til 

samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila, en um er að ræða 

samantekt á umsögnum starfsfólks allra sex frístundamiðstöðvanna. Fyrst verða dregnar saman 

helstu niðurstöður frístundamiðstöðvanna, þ.e. hvað það er sem starfsfólk frístundamiðstöðva hefur 

að segja um skýrslu starfshópsins.  Því næst koma athugasemdir starfsfólks frístundamiðstöðva um 

tillögu 1 í skýrslunni, sem fjallar um sameiginlega yfirstjórn skóla og frístundaheimila. Þá koma 

athugasemdir frístundamiðstöðvanna út frá ýmsum þáttum, s.s. fagstarfinu, skipulagi, mannauði og 

húsnæði og umfjöllun um þau áhrif sem tillögurnar gætu haft á unglingastarf félagsmiðstöðvanna. Að 

lokum birtast athugasemdir frístundamiðstöðvanna varðandi tillögur sem snúa að hverfunum. Þar 

sem vitnað er í skýrsluna sjálfa í umsögninni er textinn skáletraður. 

Niðurstöður frístundamiðstöðva 
Þess ber að geta í upphafi að starfsfólk frístundamiðstöðva er ekki mótfallið vel ígrunduðum 

breytingum á skipulagi skóla og frístundastarfs sem snúa að aukinni velferð barnanna í borginni. Hins 

vegar telur starfsfólk frístundamiðstöðva fyrirliggjandi tillögur það umfangsmiklar og að of mörgum 

spurningum sé ósvarað til að raunhæft sé að framkvæma þær með þeim fyrirvara sem settur er fram 

í skýrslunni.  

Í skýrslunni kemur fram að hugmyndin að sameiginlegri yfirstjórn skóla og frístundaheimila eigi 

upphaf sitt í stefnumótun menntaráðs, sbr. eftirfarandi texta úr ,,Rauðum þráðum“ menntaráðs, 

samþykktum 13. október 2010: 

Á næstu fjórum árum ætlar menntaráð að brjóta upp hefðbundin skil á milli skóla og 
skólastiga og vinna markvisst að því að samþætta skóla- og frístundastarf. Í skipulagi 
skóladagsins verður litið til aukinnar samkennslu og hreyfanleika fagkennara og 
frístundafræðinga milli skóla og betri nýtingar á húsnæði og fjármagni með tilliti til 
samreksturs og sameiningar stofnanna sem koma að lærdómsumhverfi barna. Áfram skal 
haldið með tilraunir á ólíkum rekstrarformum, líkt og í Dalskóla. 

 

Stefnumótun íþrótta- og tómstundaráðs nær ekki lengra en til ársins 2010 og saknar starfsfólk ÍTR 

þess verulega að hafa ekki haft tök á þátttöku í frekari stefnumótun með borgaryfirvöldum. 

Nauðsynlegt hefði verið að ÍTR tæki þátt í stefnumótun varðandi mál sem snerta bæði ÍTR og 

Menntasvið, eins og varðandi samþættingu skóla og frístundastarfs. Einnig hefði allt nærsamfélagið í 

hverfunum þurft að taka þátt í þessari stefnumótun, s.s. foreldrafélög, íþrótta- og æskulýðsfélög, 

þjónustumiðstöðvar og hverfaráð. Til að ná fram breytingum þurfa allir hagsmunaaðilar að fá að taka 

þátt í stefnumótun, vera vel upplýstir um hvað á að gera og vera tilbúnir að vinna að settum 

markmiðum. Starfsfólk frístundamiðstöðva hefur áhyggjur af því að leiðarljós og áherslur sem ÍTR 

hefur í starfi sínu með börnum og unglingum samkvæmt Starfsskrá skrifstofu tómstundamála (sjá 

fylgiskjal 1) fari forgörðum. 

Starfsfólk frístundamiðstöðva telur núverandi fyrirkomulag á rekstri frístundamiðstöðva henta mjög 

vel starfsemi á vettvangi frítímans í hverfunum og skipa frístundaheimilin veigamikinn sess í þeirri 

starfsemi. Allar viðhorfskannanir á starfi frístundamiðstöðva sýna mikla ánægju með starfið meðal 

barna, unglinga og foreldra.  Jafnframt sýna viðhorfskannanir meðal starfsfólks frístundamiðstöðva 

mikla starfsánægju, sem skilar sér inn í starfið með börnunum. Fyrirhugaðar breytingarnar munu 
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óneitanlega hafa áhrif á starfsemi frístundamiðstöðva í hverfum borgarinnar. Ekki hefur farið fram 

umræða um það hvernig hlutverk frístundamiðstöðva verður ef tillögur starfshópsins ganga eftir en 

hlutverk þeirra er að bjóða upp á heildstæða frítímaþjónustu fyrir alla aldurshópa, áhersla er lögð á 

að vinna með aldurinn 6 – 16 ára í gegnum frístundaheimilis- og félagsmiðstöðvarstarf, allan ársins 

hring. Forstöðumenn frístundamiðstöðva unnu samkvæmt erindisbréfi tillögur um framtíðarsýn 

frístundamiðstöðva og var sú vinna lögð fyrir íþrótta- og tómstundaráð 18. mars síðastliðinn (sjá 

fylgiskjal 2). Þar er meðal annars lagt til að frístundaheimilin séu áfram hluti af heildstæðri 

frístundaþjónustu frístundamiðstöðvanna. 

 
ÍTR hefur verið leiðandi í frítímaþjónustu á landsvísu og hafa starfsmenn frístundaheimila eða 

lengdrar viðveru í öðrum sveitarfélögum sótt vettvangsferðir og fræðslu til frístundaheimilanna í 

Reykjavík.  Mörg sveitarfélög sem hafa þessa þjónustu innan skólanna hafa velt fyrir sér þeim 

möguleika að íþrótta- og tómstundaráðin taki yfir rekstur frístundaheimila eða lengdrar viðveru í 

skólunum. Staða íslenskra barna er að mörgu leyti sérstök. Benda má á að atvinnuþátttaka foreldra er 

mun meiri en hjá nágrannaþjóðunum og sömuleiðis lengd vinnudagsins hjá báðum foreldrum. Engu 

að síður hefur tekist að skapa börnum og unglingum í Reykjavík mjög góð skilyrði í frítímanum og er 

þátttaka í skipulögðu frístundastarfi mjög góð. Uppbygging öflugrar frítímaþjónustu í hverfum 

borgarinnar og stuðningur við þátttöku barna í skipulögðu frístundastarfi hefur verið skynsamleg og 

skilvirk mótvægisaðgerð gegn áhættuþáttum í okkar samfélagsgerð. Starfsfólk frístundamiðstöðva 

hefur áhyggjur af líðan barnanna ef miklar breytingar verða gerðar á fyrirkomulagi 

frístundaheimilanna og því umróti sem þeim gæti fylgt. 

 

Árið 2000 þótti mikilvægt að greina betur að skóla frístundastarf og auka samræmingu og 

samþættingu tómstundastarfs í hverfum  (sjá greinargerð í fylgiskjali 3). Frá því frístundaheimilin voru 

stofnuð á árunum 2000-2004 hefur mikil þróun átt sér stað. Þróunin hefur leitt af sér betri heildarsýn 

á starf með börnum í frítímastarfi á mismunandi aldursskeiðum. Stöðugleiki er kominn í 

starfsmannahópinn, húsnæðismálin hafa batnað til muna, biðlistar hafa minnkað, samþætting 

frístundastarfs í hverfum hefur stóraukist og öll umgjörðin orðið faglegri með hverju árinu. Starfsfólk 

sem vinnur hjá frístundamiðstöðvunum vinnur sem ein heild að því að veita samfellda 

frítímaþjónustu fyrir börn á aldrinum 6-16 ára á heilsársgrunni. Starfsfólk frístundamiðstöðva veltir 

fyrir sér af hverju nú sé mikilvægt gera breytingar á þessu fyrirkomulagi. 

 

Erfitt er að sjá hinn faglega ávinning af því að sameina yfirstjórn skóla og frístundaheimila í þeim 

tillögum sem settar eru fram í skýrslunni.  Óljóst er hvað átt er við með sameiningu yfirstjórnar. 

Einnig er talið að fjárhagslegur ávinningur sé ekki byggður á haldbærum rökum. Þar telur starfsfólk 

frístundamiðstöðva meðal annars ekki ljóst hver eigi að vinna þau verk sem hagræðingartillögurnar 

ganga út frá að verði færð frá starfsfólki ÍTR. Einnig er óljóst hvort aukakostnaður hljótist af 

sameiginlegri yfirstjórn vegna kjarasamninga skólastjórnenda. Fjárhagslegur ávinningur af betri 

nýtingu á húsnæði er óháður breyttu rekstrarformi á frístundaheimilunum.  

Faglegt mat deildarstjóra frítímastarfs fatlaðra og ráðgjafaþroskaþjálfa ÍTR er að sameiningartillögur 

skýrslunnar myndu draga úr gæðum frítímastarfsins og þjónustu við þau börn sem njóta stuðnings í 

starfi ÍTR.  Einnig gagnrýna þessir aðilar að lítil umræða hafi átt sér stað í ferlinu við þá fagaðila sem 

hafa með málaflokk fatlaðra og/eða stuðningsþjónustu að gera hjá ÍTR.   
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Að síðustu er sá hraði sem einkennt hefur þessa vinnu gagnrýndur og hann talinn leiða til illa 

ígrundaðrar niðurstöðu. Innleiðing heilsdagsskóla til ÍTR tók fjögur ár frá 2000-2004. Sameining 

yfirstjórnar frístundaheimila og skóla á að gerast á 4-16 mánuðum. Einnig eru yfirvofandi breytingar á 

stjórnkerfi borgarinnar og þykir starfsfólki frístundamiðstöðvanna eðlilegt að þeirri vinnu verður lokið 

áður en farið verður í nýja stefnumótun. Skýrslan hefur  fyrst og fremst vakið spurningar í stað þess 

að veita svör og því er umsögnin lituð af því. Enn erfiðara getur verið fyrir aðra umsagnaraðila en ÍTR, 

sem ekki hafa alltaf jafn mikla þekkingu á frítímastarfi, að gefa umsögn um tillögu 1 og það ber að 

hafa í huga. 

 

Frístundamiðstöðvarnar leggja því eftirfarandi til: 

 Fallið verði frá öllum tillögum er varða sameiginlega yfirstjórn skóla og frístundaheimila 

haustið 2011. 

 Samstarfshópurinn, sem lagt er til í skýrslunni að útfæri nýja sýn á samþættingu skóla- og 

frístundastarfs 6-9 ára barna, fái a.m.k. tíma til áramóta 2011-2012 til að útfæra tillögur að 

slíkri samþættingu.  

o Eftir umsagnarferli og samræður um þær tillögur verði lagt mat á hvort farið verði í 

tilraunaverkefni haustið 2012 út frá vinnu samstarfshópsins.  

o Ef farið verður í tilraunaverkefni þarf að meta það með reglubundnum hætti. 

Æskilegt er að samið verði við háskólasamfélagið um faglega úttekt og mat. 

o Æskilegt er að tilraunaverkefnið verði unnið þar sem jarðvegurinn er góður og 

stjórnendur móttækilegir.  

o Verkefnið þarf að standa yfir nógu lengi til að hægt verði að leggja raunverulegt mat 

á það hvernig til tókst.  

 Stofnaður verður hópur innan ÍTR sem kannar möguleika á því að ná fram fjárhagslegri 

hagræðingu á starfsemi frístundaheimilanna fyrir árið 2012. 

 Að áfram verði  litið á frítímaþjónustu sem sjálfstætt fagumhverfi. 
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Athugasemdir frístundamiðstöðva við tillögu 1 í skýrslunni 
 
Í tillögunum eru settar fram fjölmargar fullyrðingar án rökstuðnings. Frístundamiðstöðvar leggja 
áherslu á að nánar sé útskýrt við hvað er átt og að fullyrðingum sem koma fram í skýrslunni sé svarað 
með rökstuðningi.   
 
Tillaga 1: Sameiginleg yfirstjórn grunnskóla og frístundaheimila 

Lagt er til að stefnumótun fyrir skóla- og frístundaheimili verði sameiginleg. Lagt er til að stofnaður 
verði samstarfshópur Íþrótta- og tómstundasviðs, Leikskólasviðs og Menntasviðs sem fjalli um 
fyrirkomulagið í því skyni að útfæra nánar nýja sýn á samþættingu skóla- og frístundastarfs 6-9 ára 
barna. Starfshópurinn stilli m.a. upp tillögu að samþættum skóla- og frístundadegi barna í Reykjavík. 
Stefnt verði að því að haustið 2011 verði skóla- og frístundastarf 6-9 ára barna samþætt í a.m.k. einu 
þjónustuhverfi og jafnframt því undirbúi samstarfshópurinn innleiðingu í borginni allri haustið 2012. 
Erindisbréf fyrir starfshópinn verði samþykkt í borgarráði og skil hópsins verði 1. apríl 2011. 
 

 Er skynsamlegt að allri vinnu sem frístundamiðstöð í einu þjónustuhverfi hefur verið að byggja 
upp til margra ára verði kollvarpað með mjög stuttum fyrirvara? Er ekki hætta á því að illa 
undirbúið ferli skili neikvæðum árangri sem nýtist illa fyrir mögulega innleiðingu annarra 
frístundamiðstöðva síðar? 

 Á þessi undirbúningur að fara fram núna á vorönn eða er undirbúningnum ætlað lengra ferli?   
Hvernig verður það hverfi valið sem breytingar eiga að ganga í gegn hjá núna í haust? 

 Við viljum benda á að tillagan er algerlega óútfærð og ekki er ljóst hvernig útfærslan á 

ofangreindu verður eða hvaða áhrif þetta hefur á frístundaheimilin. Athugasemdir sem koma 

hér að neðan miðast við það sem gæti orðið og okkar áhyggjur og hugmyndir þar að lútandi. 

 Starfsfólk frístundamiðstöðva telur ekki raunhæft að samstarfshópurinn sem á að útfæra 

nánar nýja sýn á samþættingu skóla- og frístundastarfs 6-9 ára barna geti náð að vinna það 

fyrir 1. apríl. Þessi hópur á í raun að móta nýja mennta- og frístundastarfsstefnu fyrir börn á 

þessum aldri á þremur vikum. 

 Erfitt er að veita umsögn um þessa tillögu þar sem henni er vísað til samstarfshóps til útfærslu. 

Sameiginleg sýn og samfella í þjónustu við börn og fjölskyldur, þar sem velferð, líðan, árangur og 
félagsleg færni barna er sameiginlegt verkefni allra þeirra sem að starfi með börnum koma. 

 Í dag er sameiginleg sýn á þarfir barnsins raunveruleiki gagnvart þeim börnum sem eru á 
frístundaheimilum því samráð og teymisvinna á sér stað milli foreldra, skóla og 
frístundaheimilis með velferð barnanna að leiðarljósi.  Það vantar rökstuðning fyrir því 
hvernig nýtt fyrirkomulag muni bæta þjónustuna? 

 Hvað verður um þá sameiginlegu sýn sem ÍTR  vinnur með í dag sbr. heildstætt frístundastarf 
í hverfum borgarinnar fyrir 6 – 16 ára á vegum frístundamiðstöðvanna allan ársins hring? 
 

Sameinaðir kraftar tveggja fagstétta, kennara og frístundaráðgjafa, sem hafa hagsmuni barna að 
leiðarljósi en ólíka nálgun. Betur hægt að koma til móts við þarfir og áhuga hvers og eins barns þar 
sem ólíkar fagstéttir vinna saman. 

 Órökstudd fullyrðing. Mjög óljóst hvernig sú samvinna á að fara fram og ekki er vísað í 
rannsóknir því til stuðnings. Þessar starfsstéttir eru nú þegar að starfa saman að heill barnsins 
og ekki er hægt að tryggja að betri árangur náist þó svo að frístundaráðgjafar verði hluti af 
starfsfólki skólanna. Með því að hafa skil á milli frístundastarfsins og skóladagsins eru þvert á 
móti meiri líkur á því að börn sem illa rekast í skólastarfi eða líður þar illa hafi möguleika á því 
að byrja með hreint borð þegar skil verða þarna á milli.  
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 Hér er alveg eins hægt að koma með eftirfarandi fullyrðingu „Betur er hægt að koma til móts 
við þarfir og áhuga hvers og eins barns þegar tvær fagstéttir vinna sitt í hvoru lagi og með 
ólíka nálgun en vinna jafnframt í nánu samstarfi með þarfir barnsins í huga“. 

 Hætta er á að fagstarf frítímans verði undir í skólasamfélaginu vegna hefða og lögbundinnar 
þjónustu skóla. 

 Starfsfólk frístundamiðstöðva sér ógnanir í því að sameina krafta tveggja fagstétta þegar 
önnur er miklu fámennari og ríkari hefðir eru hjá skólafólkinu. Hvernig mun starfsfólki í 
frístundastarfi vegna í þessu sterka samfélagi? 

 Starfsheitið ,,frístundaráðgjafi“ er ekki ennþá búið að festa sig nægilega í sessi. Tómstunda- 
og félagsmálafræði er tiltölulega nýtt fag í háskólasamfélaginu. Háskólamenntaður 
starfsmaður sem starfar hjá frístundmiðstöð fær starfsheitið ,,frístundaráðgjafi“. Hann fær 
sitt faglega bakland og stýringu frá frístundamiðstöðinni og ÍTR. 

 Ekki hefur verið gert ráð fyrir auknum kostnaði við það að vera með fleiri frístundaráðgjafa 
heldur en verkefnisstjóra frístundaheimilanna í starfi á skólatíma. 

 
 
Samfella í þjónustu við börn með sérþarfir og markvissari stuðningur við þau. 

 Órökstudd fullyrðing. Spurningar vakna um  hvort frekar verði gengið út frá þeim viðmiðum 
sem gilda í skólanum fyrir stuðningi eða hjá ÍTR og út frá hvaða sérþörfum verður gengið. Það 
er ekki algilt að börn sem þurfa stuðning við nám þurfi stuðning í frístundastarfi og öfugt. 
Hver mun meta þörfina fyrir félagslegan stuðning?  

 Það er ekki sýnt fram á í skýrslunni hvernig eigi að útfæra sameiginlegt stuðningskerfi. 
Hættan er að hugmyndafræði frítímans sem horfir á styrkleika barnsins verði undir í 
sérkennslu úræðum skólans sem einblínir meira á greiningar og skilgreiningar fatlana.  

 Efasemdir eru um það að margir starfsmenn hafi úthald í að sinna stuðningi í fullu starfi bæði 
á vettvangi skólans og frítímans.  Fyrirsjáanlegt er að starfsmaður brenni fljótt út og hafi ekki 
úthald í þann tíma sem telst til frístundar.  Einnig er ekki víst að það þjóni hagsmunum 
barnsins að sami aðilinn fylgi því allan daginn, barnið gæti reitt sig um of á einstaklinginn, 
sem ekki er talið faglegt. Hverjir eiga að tryggja þessum börnum faglega þjónstu? 

 
 
Eftirsóknarverður starfsvettvangur fyrir unga fagstétt frístundaráðgjafa, fleiri heilsdagsstörf 
sem snúa beint að starfi með börnum, þ.e. hægt verður að bjóða fleirum full störf án 
kvöldvinnu. 

 Mjög mikilvægt er að tryggja að þessi fagstétt fái mannsæmandi kjör fyrir sína vinnu og fái  
skilgreindan undirbúnings- og samráðstíma.  Án þess verður þetta aldrei eftirsóknarverður 
starfsvettvangur.  Einnig verður að vera skýrt hverjum þessi fagstétt tilheyrir. Eru þetta 
starfsmenn skólans eða einhvers óskilgreinds sviðs sem ekki er enn orðið til? 

 Hvað með hlutastarfsfólk sem vinnur í frístundastarfi t.d. með skóla? Út frá hverju verður 
starfsmannaþörf metin? Munu einstaklingar sem mennta sig í frístundafræðum telja 
eftirsóknavert að vinna innan veggja skólans og undir stjórn hans? 

 Mikil starfsánægja er hjá ÍTR sem gerir starfsvettvanginn eftirsóknarverðan. Fagstéttin hefur 
vaxið undanfarin ár og það eru fleiri og fleiri sem líta á starfið sem framtíðarstarf. Margir vilja 
vinna á vettvangi frítímans eins og hann er skilgreindur en ekki inni í skólaumhverfinu.  

 Hlutverk hlutastarfsfólks er mikilvægt í starfseminni þar sem það kemur óþreytt til starfa og 
fullt af áhuga og krafti.  

 Er neikvætt að vinna á kvöldin? Reynslan hefur sýnt að sumum hentar að vinna seinni part 
dags og á kvöldin. 

 Starfsfólki frístundamiðstöðva þykir mikilvægt að hafa starfandi fjölbreyttan starfsmannahóp 
sem vinnur með börnum í frítímanum 
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 Dagur barnsins er oft lengri en 8 tímar. Það mun alltaf þurfa hlutafólk til viðbótar við 
fastaráðna starfsmenn í fullu starfi til að sinna þessum langa degi. 

 ÍTR hefur tekist að vera með nokkuð jafnt kynjahlutfall meðal starfsmanna frístundaheimila, 
það væri mikill missir af því að karlmönnum fækkaði með tilliti til þess að skólinn er mikið 
kvennasamfélag í dag. 

 
 

Tækifæri til uppstokkunar í stundaskrá barna, frístund, hreyfing, nám og val í bland. Skemmtilegri 
skóladagur, tækifæri til að brjóta upp dag nemenda með frístundastarfi, kemur til móts við börn sem 
ekki njóta sín til fullnustu í skipulögðu skólastarfi. 

 Fullyrðing um skemmtilegri skóladag en hafa verður í huga að sum börn þola illa mikið rask, 
t.d. börn á einhverfurófi. Eiga börn ekki að hafa kost á að velja hvað þau vilja í sínum frítíma? 
Hvar liggur ákvörðunarrétur barnsins um það hvað það tekur sér fyrir hendur í frítímanum? 

 Hvað verður um frítímahugsunina? Hafa börnin val? Það hefur sýnt sig að það er afar 

mikilvægt mörgum börnum að fá að byrja með hreint blað í lok skóladags þegar börnin koma 

á frístundaheimilið. Börnum hentar misvel það skipulag sem skólarnir hafa á skóladeginum og 

þykir gott að skipta um umhverfi, fá að koma í lýðræðislegt umhverfi frístundaheimilanna og 

hitta þar annað starfsfólk en það er búið að eyða fyrri hluta dagsins með.  

 Foreldrar greiða fyrir þátttöku barna í starfi frístundaheimila og því má velta fyrir sér hvort 

greiða þarf fyrir það frístundastarf sem fer fram jafnt og þétt yfir skóladaginn.  Verður þetta 

eitthvað sem öll börn þurfa að taka þátt í án tillits til þess hvort foreldrar greiða fyrir 

þátttökuna? Verður þetta fyrirkomulag ekki dýrara þegar upp er staðið? 

 Hér er um mjög róttæka hugmynd að ræða, sem kallar á algera uppstokkun á skólastarfinu og 
menntaumhverfinu í heild sinni, ásamt því sem þetta kallar á það að sveitarfélagið skilgreini 
upp á nýtt hlutverk sitt í menntun barna og fjárhagslegri aðkomu að henni 

 Hvað gerist eftir að fjórða bekk lýkur? Á að vera með annað kerfi fyrir börn frá 4. bekk?  Á 
skóladagurinn þá að vera samfelldur upp að fjórða bekk og frá og með 5. bekk fara börnin inn 
í annað kerfi?  Eiga að vera margar stofnanir innan stofnunarinnar eða er verið að tala um að 
lengja skólaskylduna hjá öllum börnum, sem kostar sveitarfélagið gríðarlegt fjármagn, eða 
taka upp skólagjöld til að geta boðið öllum börnum að taka þátt í  þessum skemmtilega 
skóladegi? 

 
 

Betri nýting á húsnæði og búnaði þegar stefnumótun er á einum stað. 

 Þarf að sameina svið til að nýta betur húsnæði Reykjavíkurborgar? ÍTR hefur ávallt leitast eftir 
að nýta sem best húsnæði og búnað í starfi frístundaheimilanna. ÍTR hefur hinsvegar verið 
mjög háð skólunum varðandi húsnæði. Spurning vaknar um það hvort Menntasvið hafi í raun 
ekki verið að starfa samkvæmt ofangreindri fullyrðingu fram að þessu og þá hvers vegna?  

 Núna er samvinna um nýtingu húsnæðis og gerður er rýmissamningur út frá forsendum og 
skilgreiningum sem settar eru fyrir starfsemi frístundaheimila og endurskoðaður er árlega. 
Hafa þarf í huga ólíkar þarfir í skólastarfi og frístundaheimilisstarfi. Ekki er nóg að til séu 
fermetrar og að starfinu sé ætlað að fara fram í skólastofum. Huga þarf að heimilislegu rými 
sem ekki er notað í skólastarfið þannig að börnin og starfsmennirnir geti gert það svæði að 
sínu.  

 Spurning vaknar hvort breyta eigi vinnuaðstöðu kennara til undirbúnings þannig að hann hafi 
ekki kennslustofuna ,,sína” til undirbúnings að skóladegi loknum til þess að hægt sé að nýta 
kennslustofur í ríkara mæli en nú er gert? 
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Samnýting mannauðs, kennarar komi inn í frístundastarfið og frístundaráðgjafar taki þátt í 
lýðræðisuppeldi innan skólans. 

 Það er jákvætt að nýta þekkingu og styrkleika allra. Spurning vaknar um hvort kennari sem 
sinnir fullri kennslu hafi tíma til að bæta frístundastarfi við viðfangsefni sín.  Er þetta ekki 
dýrara fyrirkomulag en það sem er í dag? Kennaralaunin eru jú þó nokkuð hærri en laun 
frístundaráðgjafa.  

 Huga þarf vel að útfærslu og ekki gleyma því að barnið á að geta valið viðfangsefni í 
frítímanum sínum. Bjóða verður upp á fjölbreytt val svo allir finni eitthvað við sitt hæfi og 
ekki láta það t.d. ráða valinu að tiltekinn kennari geti boðið ákveðið tilboð á ákveðnum tíma.  

 Hvernig  á að tryggja heildstæða sýn á starfið og gagnkvæmt upplýsingaflæði?  

 Hætta er á því að frístundastarfið verði ruslakista. Það er mikilvægt að starfslýsing starfsfólks 
frístundaheimilanna sé. 

 Kennarar þurfa að vera tilbúnir til að vinna eftir hugmyndafræði frístundastarfs ef slík 
samnýting á að geta orðið starfinu til framdráttar. Þeir gætu þurft sérstaka fræðslu og/eða 
faglega handleiðslu. 

 Eiga frístundaráðgjafar að sinna kennslu? 

 Koma kennarar inn í frístundaheimilið í afleysingum?  Er búið að skilgreina það hvernig 
Menntasvið ætlar að standa að þessu lýðræðisuppeldi sem frístundaráðgjafarnir eiga að 
sinna?  Hver mun stýra því verkefni? 

 Frístundamiðstöðvarnar samnýta starfsfólk á vettvangi frítímans, þannig að sumir starfsmenn 
vinna bæði á frístundaheimili og í félagsmiðstöð. Þegar börn fara í félagsmiðstöðvastarf hitta 
þau jafnvel fyrir starfsfólk úr frístundaheimilinu.  Myndum við tapa þeirri samnýtingu og þeim 
ávinningi sem hún skapar? Einnig samnýta frístundaheimili innan sama þjónustusvæðis 
starfsfólk. 

 
Fleiri starfsmenn undir sama hatti, auðveldara að leysa ýmis mál er upp koma með 
þverfaglegri vinnu og ,,múrar“ milli starfsstétta gætu horfið. 

 ÍTR er hefur ávallt leitast eftir miklu samstarfi við starfsfólk skóla, auk annarra aðila sem 
koma að uppeldi barna. Þverfagleg vinna hefur aukist jafnt og þétt og er á flestum 
stöðum til fyrirmyndar.  Þar sem mestur árangur hefur náðst hefur starfsfólk 
frístundaheimila aðgang að nemendaverndarráðsfundum og tekur þátt í þverfaglegri 
teymisvinnu er lítur að börnum sem sækja frístundaheimilin. Þar sem slíkt samstarf 
tíðkast er samstarfið á jafnréttisgrunni og þar ríkir traust og gagnkvæm virðing milli aðila.   

 Viðhorf stjórnenda í hverjum skóla virðist oft ráða því hvernig þessi þverfaglega samvinna 
gengur.  Því er engin trygging fyrir þverfaglegri samvinnu eða að múrar brotni þó svo að 
allt starfsfólk sé undir sömu stjórn.  

 Hvernig er hægt að tryggja að múrar hverfi?  Eru kannski nú þegar múrar til staðar milli 

starfsstétta innan skólanna sem ekki hefur tekist að uppræta (sbr. skólaliðar vs. 

kennarar)? 

 Verður starfsfólk frístundaheimilanna þá inni á öllum samráðsfundum?  Hvenær eiga 

kennarar og frístundaráðgjafar að funda þegar starfsskyldur þeirra eru á ólíkum tímum? 

 Til að frístundaráðgjafar séu faglegir í þverfaglegri vinnu þurfa þeir að hafa gott faglegt 

bakland og sterka fagvitund. 

 Ef ,,múrar milli starfsstétta“ eiga að geta horfið verða starfsforsendur þeirra að vera 

svipaðar í grunninn. Huga þarf að því að gera vinnuumhverfi og kjarasamninga þessara 

stétta sambærilegt og sanngjarnt.   
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Með breyttri verkaskiptingu gefst verkefnastjórum frístundaheimila tækifæri til að sinna faglegu starfi 
með börnum innan skóladagsins, hvort sem það er aðkoma að þemadögum, útiveru, hreyfingu, 
lýðræðisuppeldi, bekkjarskemmtunum, umsjón með breyttu fyrirkomulagi frímínútna eða önnur 
tækifæri sem uppstokkun á stundaskrá yngstu barna hefur í för með sér. 

 Stór hluti af því sem talið er hér upp er viðburðastjórnun og örugglega skemmtileg sem slík 
en ekki sést vel hvernig á að framkvæma þetta og á hvers forsendum. Hvað er átt við með 
,,breyttri verkaskiptingu”?  

 Er verið að gjaldfella starf verkefnisstjóra? Á hann að vinna undir stjórn kennarans og vera 
honum til aðstoðar eða verður hann áfram faglegur leiðtogi sem fer fyrir starfsmannahópi í 
frístundastarfinu? Mun starfsfólk í frístundastarfi verða með sameiginlega starfsmannafundi? 

 Eru ofangreind verkefni ekki hluti af starfi kennara nú þegar?  

 Neðangreind verkefni eru hluti af störfum verkefnisstjóra frístundaheimila fyrir hádegi. Hver 
á að vinna þessi verkefni?  

o Ráðningar 
o Starfsmannahald 
o Innra starf – fagstarf 
o Samskipti við foreldra 
o Heimasíða frístundaheimilisins 
o Rafræn Reykjavík 
o Viðverulistar 
o Aðrar tómstundir barna utan frístundaheimila - skipulag í kringum það 
o Samskipti við skólann 
o Innkaup 
o Fundir 
o Fræðsla 
o Starfsdagar – undirbúningur og þátttaka 
o Upplýsingaflæði 

 
 
Betra upplýsingaflæði til foreldra, t.d. með Mentor, eða í foreldraviðtölum. Tækifæri gefast til 
að upplýsa foreldra um mikilvægi frístundastarfs, námsárangur jafnt sem félagslega færni barnsins. 

 Órökstudd fullyrðing. Í dag er mikið upplýsingaflæði til foreldra, s.s. með upplýsingapóstum, 
foreldrafundum, foreldraviðtölum og upplýsingum á heimasíðum frístundaheimila. Auk þess 
er starfsfólk í miklum samskiptum við foreldra þegar börnin eru sótt á frístundaheimilin í lok 
dags. Spurning vaknar hvort þessi persónulegu tengsl munu minnka eða rofna með nýju 
fyrirkomulagi. 

 Jákvætt væri að hafa aðgang að kerfi sem tryggir að upplýsingar komist til foreldra og t.d. til 
að fylgjast með tilkynningum um veikindi og leyfi barna. Kostur væri að fá þann aðgang nú 
þegar eins og óskað hefur verið eftir og kemur fram í borgarráðssamþykkt um 
frístundaheimiln (mars 2010).  

 Frístundaheimili hafa verið að þróa með sér aðferðir varðandi hvernig best er að upplýsa 
foreldra um líðan og félagslega hæfni þeirra barna sem eru í frístundaheimilunum. Margar 
þessara aðferða hafa verið að reynast afar vel. 

 Á að bjóða upp á þjónustu við börnin á foreldraviðtalsdögum?  Hver á að sjá um þá þjónustu 
ef frístundaheimilin eiga að taka þátt í foreldraviðtalsdögum skólanna?   

 
Samþættir starfsdagar og samræming á skóla- og frístundadagatali. 

 Hvernig verður þjónustustigið á þessum dögum miðað við þá þjónustu sem veitt er á þessum 
dögum í dag? Hvaða hlutverk munu starfsmenn frístundastarfsins hafa á þessum dögum? 
Hvernig verður fræðslu háttað og sameiginlegri vinnu í kringum frístundastarfið? Nú er það 
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gert á vikulegum starfsmannafundum þar sem sameiginlegar línur eru lagðar í starfinu og 
farið yfir hvernig gengur. 

 Mun þetta leiða til minni þjónustu fyrir börnin og fleiri daga sem foreldrar þurfa að taka frí 
frá vinnu eða leita annarra úrræða? 

 Er verið að tala um samræmingu á heilsársþjónustu eða á þessi samræming aðeins við um 
skólaárið (veturinn)?   
 

 
Hafa þarf í huga: 

Að stefnumótun frístundastarfsins verði áfram á faglegum grunni og að ekki halli á hugmyndafræði 
frístundastarfs. 

 Hvernig á að standa að því að ekki halli á hugmyndafræði frístundastarfs? 

 Starfsfólk frístundaheimilanna telur að faglega starfið í frístundaheimilunum eigi sér rætur í 
samvinnu og þeirri dagsdaglegu umræðu og  hvatningu sem verkefnisstjórar fá í gegnum 
samstarfið í frístundamiðstöðvunum og með stuðningi frá deildarstjórum barnastarfs. 

 Mikilvægt er að þeir stjórnendur sem bera ábyrgð á stefnumótun og hugmyndafræði 
frístundastarfs hafi til þess faglegar forsendur og áhuga á frístundastarfi. 

 Í grein Kolbrúnar Pálsdóttur (Frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn í Reykvísku skólastarfi, 2009) 
kemur fram að þar sem rekstur frístundaheimila er sameinaður rekstri skóla hefur hallað á 
hugmyndafræði frístundaheimila. Þar kemur einnig fram að langur skóladagur geti leitt til 
þess að barnið eyði meiri tíma í starf sem er stýrt af fullorðnum og þarf sífellt að leitast við að 
geðjast hinum fullorðna og gera það sem því er sagt að gera. Kennarar hafa tilhneigingu til 
stýrðra kennsluhátta, þó að lagt sé upp með að brjóta skóladaginn upp með vinnustundum 
þar sem frumkvæði og virkni barnsins nyti sín. 

 

Að tapa ekki niður þeim árangri sem frístundastarfið hefur náð. 

 Hvernig verður tryggt að sá árangur sem náðst hefur tapist ekki?  

 Er ekki hætta á að slíkt gerist þar sem mjög óljóst er hvernig á að standa að útfærslu á 
tillögunni? 

 Verða áfram starfandi frístundaheimili eins og þau eru í núverandi mynd eða á að breyta 
fyrirkomulagi það mikið að ekki verði lengur hægt að tala um þetta sem sama fyrirbærið? 

 

Að verkefnisstjóri frístundaheimila geti áfram sótt faglegan styrk til sinna starfsfélaga og undirbúið 
starfið. Nú þegar er samvinna verkefnastjóra til staðar sem stuðlar að því að sérþekking flæði á milli 
frístundaheimila, börnunum til góða. 

 Ekkert kemur fram hvernig eigi að stuðla að þessu. Þetta er eitt stærsta áhyggjuefni 
starfsfólks frístundamiðstöðvanna, þar sem það er ekki ljóst hvernig standa eigi að og styrkja 
fagumhverfi starfsmanna á milli starfseininga. 

 Erfitt getur reynst fyrir starfsfólk að vinna á vettvangi frítímans ef stjórnandi hefur ekki 
þekkingu og sýn á starfið. Hafa skólastjórnendur til að mynda faglegar forsendur til að stýra 
frístundastarfi? 
 

 

Að leggja áfram áherslu á aukið samstarf við aðra aðila sem bjóða upp á frístundastarf í hverfum 
með það að markmiði að auka samfellu í vinnudegi barnanna. 

 Hver á að hafa umsjón með þessu og stuðla að þessu? Á að bæta þessum ábyrgðarþætti á 
skólastjórnendur viðkomandi skóla eða munu verkefnisstjórar frístundaheimilanna sjá um 
þetta? Hingað til hefur þetta að miklu leiti verið unnið miðlægt fyrir hvert hverfi á 
frístundamiðstöðvunum. 
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Að skil milli skóla- og frístundastarfs geta orðið óljósari, þannig að barnið sé ekki að takast á við ný 
verkefni eftir að skóladegi lýkur. 

 En er það ekki einmitt það sem að við viljum, að barnið finni að það séu ný verkefni sem að 
bíða þegar skóladegi lýkur? Hvað með börnin sem að gengur illa í skóla en finna sig í 
fyrirkomulagi frístundaheimilisins? Hvað um fjölbreytileika og tækifæri til að sinna nýjum 
verkefnum sem að stuðla að auknum félagsþroska? 

 Skil milli skóla og frístundastarfs eru að okkar mati heppileg fyrir flest börn. Þau eru skyldug 
til þess að fara í skólann og þar þurfa þau að sinna mörgu sem ekki er á óskalistanum en í 
frístundastarfinu er gengið út frá þeirra áhugasviði, þörfum og unnið út frá barnalýðræði 
þannig að þau hafa mikið um það að segja hvort, hvenær og hvernig þau gera hlutina. 

 

Að nýta það besta úr stuðningskerfi ÍTR annars vegar og stuðningskerfi skólanna hins vegar. 

 Það er ekki sýnt fram á í skýrslunni hvernig eigi að útfæra sameiginlegt stuðningskerfi. Hætta 

er á að hugmyndafræði frítímans, sem horfir á styrkleika barnsins, verði undir í 

sérkennsluúrræðum skólans sem einblínir á greiningar og skilgreiningar fatlana.  

 

 
Fjárhagslegt hagræði: 

Því nánar sem yfirstjórn og stefnumótun tengjast, því betri nýting á fjármunum borgarinnar. 

 Órökstudd fullyrðing. Vantar að fá nánari útskýringar á því í hverju betri nýting fjármuna felst.  
 

Fjármagn sem fer til barna með sérþarfir nýtist betur. 
o Hér vantar skilgreinda útfærslu á því hvernig fjármagn á að nýtast betur án þess að 

það leiði af sér verri þjónustu. 
 

Sameiginleg innkaup. 
o Ekki kemur neitt fram um við hvaða sameiginlegu innkaup er átt við.  Auk þess kemur 

ekki fram á hvers hendi innkaupin eiga að vera. 
 

Miðlæg verkefni skóla og frístundar verða unnin á sama stað. 
o Hvaða miðlægu verkefni er átt við?  

 
Betri nýting húsnæðis, minni húsnæðiskostnaður, bæði hvað varðar innri leigu og leigu af 
þriðja aðila. 
o Hér er um fullyrðingu að ræða varðandi betri nýtingu. ÍTR hefur ávallt leitast eftir að 

samnýta með skólunum húsnæði fyrir frístundaheimilin. ÍTR hefur hinsvegar sett upp 
ákveðnar viðmiðunarreglur varðandi húsnæði frístundaheimila sem eru í samræmi 
við þær kröfur sem gerðar eru um aðbúnað í slíku starfi og unnið eftir samþykktum 
rýmisþörfum fyrir starfsemina.  

o Verður sjálfkrafa til húsnæði þegar skólinn tekur yfir starfsemina eða er nægjanlegt 
að nýta skólastofur í frístundastarfið? 

 
 

Áætlað er að breytingar á verkefnum starfsfólks og einfaldari stjórnsýsla muni spara í launakostnaði 
um 28,6 m.kr. á ársgrundvelli og er þá miðað við að innleiðing hafi átt sér stað í borginni allri. 

 Hér vantar rökstuðning þar sem sýnt er fram á útreikninga. 

 Ekki hefur komið fram hverjir eiga að vinna þau störf sem á að spara hjá ÍTR vegna 
frístundaheimila. 
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Þá eru ótalin þau fjárhagslegu tækifæri sem felast í sameiginlegri stefnumótun og úthlutun sem 
tengist stuðningi við börn með sérþarfir. Nú fer hún fram með mismunandi hætti til barna í 
grunnskóla og barna í frístundastarfi. 

 Starfsfólk frístundamiðstöðva er ósammála þessari fullyrðingu þar sem áherslur eru ólíkar. 

Stuðningurinn fer fram með mismunandi hætti vegna þess að allt önnur markmið liggja til 

grundvallar skólastarfi annars vegar og frístundastarfi hins vegar. Mörg börn sem fá 

sérkennslu og stuðning í skólakerfinu þurfa þess ekki í frístundaheimilinu og öfugt. Að meta 

stuðning út frá sömu forsendum í gjörólíku starfsumhverfi er ekki faglegt eða gerlegt með 

hag og velferð barnsins að leiðarljósi. 

 ÍTR hefur kosið að hlutlaus ráðgjafadeild úthluti stuðningi til frístundaheimilanna svo það sé 

ekki sami aðilinn sem metur stuðningsþörfina, veiti stuðninginn og hafi jafnvel eftirlit með að 

hann sé veittur. Ráðgjafadeildin hefur jafnframt komið að ráðgjöf og leiðsögn til starfsmanna 

frístundaheimilanna vegna einstakra barna sem og vegna ákveðinna fatlana.  

 

 

Áhyggjur/vangaveltur frístundamiðstöðva út frá ýmsum þáttum: 

Fagstarfið 
 Hvernig skal tryggja að hugmyndafræði frístundastarfsins fái að lifa áfram inn í sterkri 

skólamenningu? 

 Í dag er stuðningsnet á milli starfsmanna í frístundastarfi. Við erum með stuðning, bæði 

faglegan og hugmyndfræðilegan með þvi að vinna saman. Verkefnisstjórar í hverfinu undir 

handleiðslu deildastjóra hafa skilgreindan tíma og svigrúm til að spegla sig, efla fagvitund og 

þróast í starfi.  Hætta er á að hópurinn verði slitinn í sundur og starfsmenn fari sem 

,,einangraðar” stærðir inn í skólana sem hafa heila fagstétt sér til stuðnings, aðra kennara.  

 Áhyggjur af þróun á ýmsum verkefnum sem snúa að fagstarfinu og verða til á 
frístundamiðstöðvunum í samstarfi starfsfólks frístundaheimila og félagsmiðstöðva eins og 
t.d. barna- og unglingalýðræði, frístundastarf ungra innflytjenda, frítímastarf fatlaðra barna 
og unglinga, reynslunám og virk þátttaka. 

 Á að stytta biðlista og bjóða fleiri börnum pláss á kostnað fagstarfsins?    

 Mjög margir starfsmenn ÍTR hafa kennaramenntun og nú í seinni tíð hafa bæst í hópinn 
fagmenntaðir tómstundafræðingar, en ekki er svo langt síðan farið var að bjóða uppá þá 
menntun hér á landi. Síðast liðið haust innrituðust yfir 50 nemendur í tómstundafræði við HÍ. 
Margir þeirra vinna hjá ÍTR í hlutastarfi með sínu námi eða hafa áður unnið hjá ÍTR. 
Starfsmenn ÍTR hafa valið sér ÍTR sem framtíðarvinnustað, því þar upplifa starfsmenn að þeir 
geti haft mikil áhrif á vinnuna sem þeir vinna. Mikil nálægð við börn og unglinga hefur líka 
gert starfsmenn ÍTR að sérfræðingum í að virkja börn og unglinga til þátttöku í starfinu og 
koma auga á þá sem ekki fá að njóta sín í skólaumhverfinu. Það er hverju barni mikilvægt að 
ná árangri á einhverjum vettvangi og því er mikilvægt að skapa aðstæður þar sem hver og 
einn getur notið sín á eigin forsendum.  

 Hvernig á að meta gæðin í starfseminni? 
o Hvernig á að meta gæði skólastarfs – afrakstur skólans – þegar búið er að bæta 

starfsemi frístundaheimila undir hatt skólakerfisins? 
o Sama á við um frítímaþjónustuna, hvernig eigum við að meta gæði hennar og 

afrakstur þegar hún er samþætt skólakerfinu? 
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o Á að fella þetta að einhverju leyti saman í heildrænt mat? Eða hvað?  Einhverjum 
kann að líða hræðilega í skólahlutanum en mjög vel í frístundahlutanum - líður 
honum þá að meðaltali vel í skólanum? 

 

Börn sem þurfa sérstakan stuðning 
 Í Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar kemur fram að: „...allt uppeldis- og tómstundastarf 

sem og menntun og fræðsla á vegum borgarinnar skuli taka mið af þörfum fatlaðra...“. 

o ÍTR hefur kappkostað að koma til móts við þarfir þjónustunotenda sinna í 

frístundaheimilunum. Ef frístundaheimilin verða færð til skólanna er hætta á að gildi 

frítímans glatist innan um sterk áhrif kennslufræða og þá er ákveðin hætta á að það 

umhverfi sem einkennir frístundaheimilið sem hentar mörgum börnum með fötlun 

mjög vel glati einnig gildi sínu. 

 Í framtíðarsýn Reykjavíkurborgar í málefnum fatlaðs fólks kemur m.a. fram að: „víðtækt 

samráð verði haft við notendur, hagsmunasamtök, starfsfólk og háskólasamfélagið um þróun 

þjónustunnar“, jafnframt kemur fram að: „margbreytilegum þörfum borgarbúa verði mætt 

með sveigjanlegri og einstaklingsmiðaðri þjónustu sem veitt er af ábyrgð, virðingu og 

fagmennsku.“ 

o Ekki er hægt að tala um samráð hafi verið haft við ofangreinda aðila varðandi þá 

þróun sem mögulega kemur til með að eiga sér stað varðandi frístundastarf fatlaðra 

barna í almennum grunnskólum borgarinnar verði yfirstjórn skóla og frístundaheimila 

sameinuð, a.m.k. var ekki haft samráð við ráðgjafadeildina sem sér um úthlutun og 

fræðslu til frístundaheimilanna. 

o ÍTR hefur haft það að markmiði að koma til móts við þarfir hvers og eins og aðlaga 

starfið að þörfum barnanna á frístundaheimilinu. 

 250 börn njóta stuðnings á frístundaheimilum ÍTR. Ráðgjafaþroskaþjálfi ÍTR hefur þróað kerfi 

til úthlutunar stuðnings sem tekur mið af þörfum hvers einstaklings en ekki skilgreindrar 

fötlunar. Horft er á einstaklinginn í umhverfi sínu á frístundaheimilinu og stuðningur metinn 

út frá félagsþroska barnsins og áherslum í einstaklingsáætlun. Starfsemi frístundaheimilisins í 

heild sinni er einnig höfð til hliðsjónar þegar stuðningur er veittur og tillit tekið til ytri 

aðstæðna sbr. húsnæðis og stærð starfseininga. Eins og leiðarljós ÍTR segir til um er í starfi 

frístundaheimila sérstaklega hugað að einstaklingum sem eiga undir högg að sækja vegna 

fötlunar og/eða vegna félagslegra aðstæðna. Stuðningurinn er yfirleitt veittur inn í hópinn en 

ekki eyrnamerktur ákveðnu barni eða börnum. Þannig er stuðlað að minni aðgreiningu þar 

sem allir starfsmenn koma að öllum börnunum í stað þess að ákveðnir starfsmenn fylgi 

eingöngu ákveðnum börnum. Stuðningsstarfsmenn bera þó alltaf meginábyrgð á þeim 

börnum sem þurfa stuðning og sjá um að gera einstaklingsáætlanir fyrir þau í samráði við 

verkefnisstjóra. 

 Flest börn sem njóta stuðnings á frístundaheimilum ÍTR eru með ADHD eða önnur 

hegðunarfrávik (45%), næst fjölmennasti hópurinn eru börn með einkenni á einhverfurófi 

(25%) en þar á eftir koma börn með ýmis gagntæk þroskafrávik (11%), þroskahömlun (6%), 

börn með seinkaðan félagsþroska (5%), CP (2%), alvarlegar sjón- og/eða heyrnarskerðingar 

(2%), börn sem búa við slæmar félagslegar aðstæður (2%), eru með alvarlega sjúkdóma (1%) 

og börn með geðræn vandamál (1%). Verið er að þjónusta fleiri börn en börn með skilgreinda 

fötlun í flokki 1-3 samkvæmt skilgreiningu Tryggingastofnunar. 
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 Mikilvægt er að skoða hagræðingu og úthlutun þess fjármagns sem fer í stuðning.  Ef fagleg 

sýn á sýn á stuðninginn er höfð í huga þá er skólastarfið og frístundastarfið í eðli sínu ólíkt og 

nýta þarf kosti hvers um sig, þ.e. börnum sem hafa átt í erfiðleikum með hefðbundið nám 

hafa í flestum tilvikum getað notið sín í frístundastarfinu og öfugt. Hafa verður í huga að 

styðja við börnin á fjölbreyttan hátt frekar en að meðhöndla alla eins. 

 Núna er ÍTR með gott kerfi í kringum stuðningsbörnin, á að færa þá hugmyndafræði inn í 

skólanna? Á kostnað hvers? Hvernig er stuðningur við börn með sérþarfir markvissari en 

hann er nú þegar hjá ÍTR?  

 

Skipulag 
 Verður sama þjónusta á heilum dögum og nú er?  Hver mun sjá um sumarfrístund?    

 Munu börn þurfa að fara eftir sömu reglum í frístundaheimilunum og skólum?  Verður áfram 

í lagi að hafa húfuna á höfðinu í frístundinni og ,,gefa fimm”? 

 Núna er vitnað mikið í „Dalskólamódelið“ sem fyrirmynd, en hefur verið gerð einhver úttekt á 

því hvernig starfið þar gengur t.d. í formi foreldrakönnunar? Er raunhæft að miða aðra skóla í 

Reykjavík út frá þessu módeli þar sem að starfa stjórnendur sem eru sérstaklega valdir í þetta 

verkefni vegna áhuga og einungis eru um 30 börn á frístundaheimilinu? Verkefni sem er sjálft 

á tilraunastigi? 

 Í Dalskóla er skólastarfið til kl. 14:35 og frístundastarfið kemur að hluta til inn í skóladaginn. 

Hversu mikið val hafa börnin um þann frítíma sem kemur inn í stundaskrá? 

 Samþætting á frístundum barna hefur alfarið verið undir stjórn ÍTR og frístundamiðstöðva. Í 
könnun meðal foreldra barna á frístundaheimilum segja um 86% foreldra að það gangi vel að 
samræma dvöl barnanna á frístundaheimilinu við annað frístundastarf sem börnin sækja. 

 Áhyggjur yfir að hverfasamstarf á vegum frístundamiðstöðva verði ekki eins öflugt. Hvað 
verður um sameiginlega viðburði frístundaheimila og félagsmiðstöðva innan hverfa og 
samstarf við aðra aðila s.s. þjónustumiðstöð, íþróttafélög og önnur tómstundaúrræði? 
 

Mannauður 
Ein meginforsenda þess að sveitarfélag geti boðið upp á þjónustu er markmið um hvaða þjónustu eigi 

að veita,  hvernig eigi að veita hana og hverjir eigi að veita hana séu skýr.  Hæft og áhugasamt 

starfsfólk bera starfsemina uppi og án þess er lítil stoð í háleitum markmiðum og fögrum fyrirheitum.  

Hæft og áhugasamt starfsfólk sprettur ekki upp úr tómarúmi og viðheldur sér sjálft, heldur er það  

markviss og góð starfsmannastefna í sífelldir endurskoðun sem er lykilatriði.  Starfsfólk þarf að 

tilheyra og upplifa einingu, vera partur af stærri heild sem sameinast um markmið og gildi og bera 

traust til vinnuveitanda síns.  Séu þessir þættir sterkir eru líkur á því að starfsmaður sé hollur 

vinnuveitanda sínum og leggi sig fram við að sinna verkefnum sínum af alúð og fagmennsku. 

 Munu starfslýsingar frístundaráðgjafa/leiðbeinenda á frístundaheimilum haldast óbreyttar? 

 Munu verkefnastjórar fá nýja starfslýsingu og í kjölfarið uppsögn þar sem um nýtt starf 

verður að ræða? Hvernig verður þá ný starfslýsing og hver verða laun verkefnisstjóra?  Þurfa 

hin nýju störf ekki að fara í gegnum starfsmat? 

 Hvernig verða störf þessara nýju „frístundaráðgjafa í grunnskólum“ í 100% starfi, hver verður  
starfslýsing þeirra? Hver verða laun þeirra og hvaða kjarasamningar munu gilda um þeirra 
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störf? Hvaða tillögur og upplýsingar komu varðandi þessa hópa og störf þeirra frá 
erindisbréfahópi starfsmannastjóra?   

 Í dag er einn verkefnisstjóri í fullu starfi við hvert frístundaheimili, einn 
aðstoðarverkefnisstjóri við hvert frístundaheimili þar sem fleiri en 100 börn eru þátttakendur 
og annað starfsfólk er í hlutastarfi. Ef hugmyndin er að auka starfshlutfall sumra 
hlutastarfsmanna upp í 100% starf til að bjóða heilsdagsfrístundastarf inni í skipulagðri 
dagskrá skólans. Þetta fyrirkomulag þarf að útfæra nánar og reikna út kostnað. 

 Því hefur verið haldið fram að starfsvettvangur frístundaráðgjafa verði eftirsóknaverðari með 
því að færa starfið meira inn í skólann er það er ekki endilega raunin annarsstaðar s.s. í 
Svíþjóð og Danmörku þar sem margir fagmenntaðir frístundafræðingar hafa hætt störfum 
eftir að viðlíka breytingar hafa verið gerðar. 

 Fimm stöðugildi frístundaráðgjafa voru flutt frá ÍTR á þjónustumiðstöðvar í hverfum fyrir 

nokkrum árum. Hlutverk og verkefni frístundaráðgjafa þjónustumiðstöðvanna hafa í flestum 

tilfellum breyst verulega og eru í dag gjörólík því sem til stóð. Væntingar um 

samþættingarhlutverk og yfirsýn yfir þjónustu í frítímanum hafa engan veginn staðist þar sem 

önnur verkefni ótengd frístundastarfi hafa fallið á herðar þeirra, þeir eru í flestum tilvikum í 

litlum tengslum við ÍTR og margir þeirra eru eylönd í þeim verkefnum sínum sem þó snúa að 

frístundastarfi. Ótti frístundaráðgjafa hjá ÍTR um verulegar breytingar á sínum störfum og lítið 

svigrúm fyrir samráð og hugmyndafræði frístundastarfs er því ekki úr lausu lofti gripinn. 

 Starfsmannastefna ÍTR byggir á því að nýta sem best styrkleika hvers starfsmanns. Flestar 

frístundamiðstöðvarnar hafa komið sér upp svokölluðum auðlindabanka þar sem listaðir eru 

upp hæfileikar, menntun og áhugamál hvers og eins. Þessir hæfileikar eru svo nýttir þvert á 

frístundaheimili og félagsmiðstöðvar í hverfinu. Mun þessi samþætting milli frístundaheimila 

og félagsmiðstöðva sem styður við nýsköpun í starfinu eiga möguleika áfram í breyttu 

fyrirkomulagi? 

 Vikulegir starfsmannafundir eru starfsfólki frístundaheimila afar dýrmætir. Þar er hægt að 

ræða stuðning og hvatningu við einstaka börn og svigrúm til að bregðast við vandamálum 

sem upp koma. Þar eru styrkleikar einstaklinga ræddir og unnið út frá þeim.   

 Verður starfsfólk frístundarheimilanna virkir þátttakendur í starfsdögum skóla ef 

frístundaheimilin verða opin á þessum dögum? Ef svo er ekki, hvernig geta þeir tilheyrt 

faghópi á vettvangi? 

 Getur námsfólk áfram sótt í störfin? Það væri mikill missir að því kröftuga námsfólki sem 

vinnur á frístundaheimilum í hlutastarfi. 

 Verður lagt til að skólaliðar og stuðningsfulltrúar skólanna verði einnig starfsfólk 

frístundaheimilanna?  

 

Húsnæði 

Sjá skilgreiningu á rýmisþörfum frístundaheimila og félagsmiðstöðva í fylgiskjölum 4 og 5. 

 Fullyrt er að með sameiningu verði betri nýting á húsnæði. Fjölgar fermetrum ef sama 

stofnun er með verkefnið undir sínum hatti? Hefur verið látið á það reyna að fullu að 

frístundaheimilin fái aðsetur í því rými sem nú er til í skólunum, s.s. kennslustofum eftir að 

kennslu lýkur? Ekki þarf að mati frístundamiðstöðvanna að gera grundvallarbreytingu á stjórn 

og starfsemi frístundaheimilanna til að knýja fram slíka samnýtingu. Mun áfram verða stuðst 

við rýmisþarfir frístundaheimilanna eða verður slegið af þeim viðmiðum sem sett hafa verið 

um rými fyrir börn til að athafna sig í starfsemi frístundaheimilanna?  
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 Þar sem fjölgun nemenda verður innan veggja hvers grunnskóla vegna sameininga og ef 

leikskólar nýta hluta af húsnæði grunnskóla gæti þrengt verulega að séraðstöðu fyrir 

starfsemi frístundaheimila. 

 Fullyrðingar um betri nýtingu á húsnæði grunnskólanna í kjölfar sameiningar vekur upp 

spurningar af hverju ÍTR hefur sums staðar þurft að leigja húsnæði af þriðja aðila öll þessi ár 

ef nægir fermetrar hafa verið til staðar innan skólahúsnæðis.  

 Tillögur er lúta að húsnæði frístundaheimila birtast ekki undir hverfaskiptum köflum. Mikil 

óvissa ríkir nú varðandi húsnæði frístundaheimila fyrir haustið. Mikilvægt er að þar sem 

frístundaheimili eru að missa húsnæði að það verði gerð úttekt á núverandi húsnæði og 

útvegað verði sambærilegt húsnæði á svæðum sem ekki eru langt frá hvoru öðru. Húsnæðið 

þarf að þjóna þörfum frístundastarfs. 

 

Stjórnun 
 Hvað þýðir sameiginleg yfirstjórn grunnskóla- og frístundaheimila? 

 Verður aðstoðarskólastjóri úr röðum frístundaráðgjafa líkt og er á Norðurlöndunum?  

 Verða frístundastjórar í öllum grunnskólum borgarinnar með sambærilega starfslýsingu og 
launakjör og í Dalskóla?  

 Deildarstjórar barnasviðs 
o Verða áfram deildarstjórar barnasviðs? Verða þeir frístundastjórar í grunnskólum 

borgarinnar? 
o Hver verður starfslýsing þeirra og verksvið? 
o Hver verður yfirmaður deildarstjóra? 
o Hvar munu deildarstjórar hafa aðsetur? 
o Hvaða boðvald/ákvörðunarvald mun hann hafa um framkvæmd og þróun 

frístundastarfsins á frístundaheimilunum?  
o Starfa verkefnisstjórar í hans umboði eða skólastjórans?  
o Hversu margir deildarstjórar verða? 

 Verkefnisstjórar frístundaheimila 
o Verða verkefnisstjórar starfsmenn grunnskólanna á morgnana og sinna þá þeim 

verkefnum sem upp eru talin í skýrslunni. Verða þeir og annað starfsfólk 
frístundaheimilanna þá undir stjórn skólastjóra? Hvert verður þá hlutverk 
deildarstjóra barnastarfs gagnvart verkefnisstjórunum? 

o Hver verður starfslýsing þeirra og verksvið?  
o Hver verður þeirra næsti yfirmaður? 
o Munu verkefnastjórar innan hvers þjónustusvæðis áfram hafa tækifæri til að hittast 

vikulega á samráðsfundum? 
o Er ætlunin að breyta starfi verkefnisstjóra í starf stuðningsfulltrúa á skólatíma? 
o Heldur verkefnisstjóri óbreyttum launakjörum? 

 Rekstrarstjórar frístundamiðstöðva 
o Hver mun sjá um þau verkefni sem rekstrarstjóri hefur séð um fyrir hönd 

frístundaheimila í hverju hverfi, s.s. umsýsla  vegna Vinnustundar, Rafrænnar 
Reykjavíkur, ráðningasamninga, mannauðsmála, bókhalds o.fl. sem tengist 
rekstrinum (sjá nánar í fylgiskjali 6). 

o Mun starfshlutfall rekstrarstjóra minnka ef verkefni sem snúa að frístundheimilum 
falla ekki lengur undir frístundamiðstöðvarnar eða verður þeim sagt upp? 

o Ef yfirstjórn frístundaheimila færist á þann óljósa hátt frá ÍTR til Menntasviðs sem 
skýrslan leggur en þau verkefni sem þeim fylgja ekki verða þá rekstrarstjórar með 
marga yfirmenn? 
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o Er gert ráð fyrir verkefnum rekstrarstjóra á nýju sviði og þeim kostnaðarauka sem af 
því hlýst, bæði hvað varðar verkefnin sjálf og innleiðingu þeirra? 

 

Stefnumótun 
 Hugmyndin að sameiginlegri yfirstjórn skóla og frístundaheimila á upphaf sitt í stefnumótun 

menntaráðs, sbr. eftirfarandi texta úr ,,Rauðum þráðum“ menntaráðs, samþykktum 13. 

október 2010.  ,,Á næstu fjórum árum ætlar menntaráð að brjóta upp hefðbundin skil á milli 

skóla og skólastiga og vinna markvisst að því að samþætta skóla- og frístundastarf.“ 

Starfsfólk frístundamiðstöðvanna er mjög ósátt við að slík stefnumótun eigi sér eingöngu stað 

hjá menntaráði en ekki hjá íþrótta- og tómstundaráði sem  á skv. 2. gr. í Samþykkt fyrir ÍTR á 

að ,,móta stefnu og hafa faglega forystu í íþrótta- og tómstundamálum, taka ákvarðanir og 

gera tillögur til borgarráðs hvað varðar verksvið þess“.  Í 9. gr. Samþykktar fyrir ÍTR kemur 

fram að ,,Íþrótta- og tómstundaráð ber ábyrgð á upplýsingamiðlun og samráði við íbúa, 

félagasamtök og aðra hagsmunaaðila sem tengjast verkefnum ráðsins. Auk lögbundins 

samráðs skal ráðið leita umsagna eða annars samráð þegar við á eða efni mála gefur tilefni 

til.... Við undirbúning veigamikillar stefnumörkunar til langs tíma skal leggja fram í ráðinu 

sérstaka áætlun um hvernig haga á samráði við stefnumótun.“  Starfsfólk frístundmiðstöðva 

veltir fyrir sér hver að koma íþrótta- og tómstundaráðs hefur verið í fyrrnefndri 

stefnumörkun menntaráðs þar sem um veigamiklar breytingar á frístundastarfi er að ræða. 

 Stefnumótun íþrótta- og tómstundaráðs nær ekki lengra en til ársins 2010 og saknar 

starfsfólk ÍTR þess verulega að hafa ekki haft tök á þátttöku í frekari stefnumótun með 

borgaryfirvöldum.  

 Starfsfólk frístundamiðstöðva hefur áhyggjur af því að leiðarljós og áherslur sem ÍTR hefur 

haft í starfi sínu með börnum og unglingum samkvæmt Starfsskrá skrifstofu tómstundamála 

fari forgörðum. 

 

Rekstur 
 Samkvæmt fjárhagsforsendum á með sameiginlegri yfirstjórn skóla og frístundaheimila 

að spara 79 milljónir á næstu fjórum árum (sjá bls. 9 í skýrslunni). Forsendurnar byggjast 

á því að hægt verði að spara í stöðugildum rekstrarstjóra frístundamiðstöða auk hluta af 

starfi aðstoðarverkefnastjóra á frístundaheimilum.  Hvergi kemur hins vegar fram hver 

eigi að sinna þeim verkefnum og þjónustu sem þessir starfsmenn sinna í dag og er 

óaðskiljanlegur hluti af starfsemi frístundaheimilanna.   

 Ennfremur er hvergi í fjárhagsforsendunum fjallað um ákvæði í kjarasamningi 

skólastjórnenda sem segir til um það að ef skóli hefur yfirumsjón með lengdri viðveru 

fylgi því ákveðnir launaflokkar. Sá kostnaðarauki er um 53 milljónir á fjórum árum.   

 Þessu til viðbótar er heldur ekki sýnt fram á hver sinni hinum ýmsu 

undirbúningsverkefnum sem nú eru á herðum verkefnisstjóra frístundaheimila ef þeir 

eiga að taka að sér önnur verkefni í skólastarfi.  Ljóst er að þessum verkefnum þarf að 

sinna þótt það geti verið með breyttum hætti og með öðrum áherslum  (sjá nánar 

sundurliðun á bls. 10  í umsögninni).  Í dag er um fimmtíu prósent af stöðugildi 

verkefnisstjóra frístundaheimila helgað þessum verkefnum.  Ef gert er ráð fyrir tilfærslu 

þeirra til skólanna þarf að huga að því hvernig á að fjármagna þau.  
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 Að ofansögðu má þess vegna færa rök fyrir því að engin fjárhagslegur sparnaður náist 

með sameiginlegri yfirstjórn skóla og frístundaheimila.  

 

Fjárhagslegur ávinningur sem tengist sameiningum og breyttu skipulagi 
grunnskólastarfs 
 

 Starfsfólk frístundamiðstöðva vill að lögð verði áhersla á að verja þjónustu við börn og 
unglinga í kreppunni (ekki bara lögbundna þjónustu). 

 Hvað kostar ,,þriðja leiðin“? Sbr. Dalskóli. Í Dalskóla er skóladagurinn til kl. 14:35, en foreldrar 

greiða ekki fyrir þann auka klukkutíma sem börnin fá í skólanum þar. Kostar þetta 

fyrirkomulag ekki meira? 

 Ekki hefur verið sýnt fram á að ,,sameiginleg innkaup“ verði til hagræðingar. Frekar ætti að 

fara ofan í rammasamninga borgarinnar við birgja o.þ.h. þegar sparnaður í innkaupum á að 

nást.  

 Hvernig verður staðið að útdeilingu fjármagns til frístundaheimilanna? Hver mun sjá um þá 

útdeilingu og hver verður ábyrgur fyrir fjármagninu? Mikill ávinningur hefur verið af því hjá 

ÍTR að verkefnisstjórar beri fjárhagslega ábyrgð á starfinu. Með því móti hefur náðst góð 

nýting á fjármagni sem nýtist beint í starfið með börnunum, s.s. síðdegishressing, leikföng og 

fleira sem börnin taka þátt í að velja. 

 Það er mat starfsfólks frístundamiðstöðva að fjárhagslegur ávinningur sé allt of lítill hvað 

varðar frístundastarfið miðað við það umrót sem breytingin mun hafa í för með sér.  

 

Hagræðing vegna breytinga á frístundastarfi vegna tillagna í grunnskóla. Sjá sundurliðun á 

fjármálakaflanum varðandi frístundaheimili ofl. mars 2011 í fylgiskjali 7. 

Áætlaður sparnaður vegna neðangreindra sparnaðartillagna í skýrslunni eru alls 110 milljónir á 

fjórum árum (sbr. bls. 9 í skýrslunni). 

 Með breytingu á aldursskiptingu í Fella- og Hólabrekkuskóla skapast tækifæri til hagræðingar 

í frístundastarfi sem nemur 5 m.kr. á ári. Þessi breyting yrði haustið 2012 og því er hagræðing 

árið 2012 kr. 1,9 milljónir en árin þar á eftir 5 milljónir/ár.  

o 5 millj. kr. hagræðing á ári verður til með því að sameina tvö frístundaheimili í eitt 

með einum yfirmanni.  Þessi sameining gefur af sér eitt 170 barna frístundaheimili 

með mikla stuðningsþörf. Það má leiða góðar líkur að því að full þörf væri fyrir 

aðstoðarmanni í fullt starf vegna stærðar og stuðningsþörf frístundaheimilisins. 

Hagræðinginn yrði þá umtalsvert minni en 5 millj. kr. 

 Sameining Borgaskóla og Engjaskóla skapar tækifæri til hagræðingar í frístundastarfi sem 

nemur 6 m.kr. á ári með sameiningu félagsmiðstöðva. Þessi breyting yrði haustið 2012 og því 

er hagræðing árið 2012 kr. 2,3 milljónir en árin þar á eftir 6 milljónir/ár. 

o Sparnaðurinn hugsanlega áætlaður of mikill því mikilvægt er að í stærri einingu þarf 

fleira starfsfólk á vaktir, meiri opnunartíma auk þess sem bjóða þarf upp á meiri 

fjölbreyttni í starfinu.  
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 Með því að gera Foldaskóla að safnskóla er hægt að sameina félagsmiðstöðvar fyrir unglinga 

í Foldaskóla, Húsaskóla og Hamraskóla og ná fram sparnaði sem nemur 12 m.kr. á ári. Þessi 

breyting yrði haustið 2012 og því er hagræðing árið 2012 kr. 4,5 milljónir en árin þar á eftir 12 

milljónir/ár. 

o Sparnaðurinn hugsanlega áætlaður of mikill því mikilvægt er að í stærri einingu þarf 

fleira starfsfólk á vaktir, meiri opnunartíma auk þess sem bjóða þarf upp á meiri 

fjölbreytni í starfinu.  

 Með flutningi frístundastarfs Breiðagerðisskóla inn í húsnæði skólans verður unnt að fjölga 

leikskólaplássum í hverfinu um 50-80. Núverandi húsnæði frístundastarfsins er kjörið fyrir 

starfsemi leikskóla. Hvert leikskólapláss kostar borgarsjóð um 3 milljónir í byggingu. Ef 

frístundaheimilið rúmast innan skólahúsnæðisins þá sparast 2011 kr. 3,3 milljónir og árin þar 

á eftir kr. 8,3 milljónir/ár. 

o Þessi sparnaður var háður því að 7. bekkur færi úr Breiðagerðisskóla í 

Réttarholtsskóla. Af þeirri breytingu verður ekki og því er ekki hægt að flytja 

frístundaheimilið inn í skólann. 

 Með flutningi frístundastarfs Grandaskóla inn í húsnæði skólans verður unnt að losa um 

húsnæði sem hægt er að nýta fyrir leikskólapláss og jafnvel þjónustu dagforeldra sem mikill 

skortur er á í vesturbænum. Ef frístundaheimilið rúmast innan skólahúsnæðisins þá sparast 

2011 kr. 260.000 og árin þar á eftir kr. 700.000/ár vegna skila á gæsluvallarhúsi. Ath. 

Menntasvið gæti skilað einni færanlegri skólastofu, kr. 1,8 milljónir/ár. 

o Eðlilegt er að flytja frístundaheimilið Undraland í skólahúsnæði ef  húsrúm leyfir. 

Mikilvægt að tryggja samnýtingu og ásættanlegt rými. 

 Ef frístundaheimilið við Hamraskóla rúmast innan skólahúsnæðisins þá sparast 2011 kr. 

240.000 og árin þar á eftir kr. 637.000/ár vegna skila á gæsluvallarhúsi. Ath. MSR gæti skilað 

einni færanlegri skólastofu, kr. 1,8 milljónir/ár. 

o Eðlilegt er að frístundaheimilið Simbað sæfari flytjist í skólahúsnæði ef gert verður 

ráð fyrir að unglingadeild Hamraskóla verði lögð niður og að unglingar fari í 

Foldaskóla. 

 Ef frístundaheimilið við Húsaskóla rúmast innan skólahúsnæðisins þá gæti MSR gæti skilað 

tveimur færanlegum skólastofum, kr. 3,6 milljónir/ár. 

o Eðlilegt er að frístundaheimilið Kastali flytjist í skólahúsnæði ef gert verður ráð fyrir 

að unglingadeild Húsaskóla verði lögð niður og að unglingar skólans fari í Foldaskóla. 

 Ef frístundaheimilið við Austurbæjarskóla rúmast innan skólahúsnæðisins þá sparast 2011 kr. 

300.000 og árin þar á eftir kr. 790.000/ár vegna skila á gæsluvallarhúsi.  

o Leitað hefur verið til skólastjórnenda vegna þessa og ljóst er að þessi hluti 

frístundaheimilisins (fyrir 3. og 4. bekk) Draumaland/Dalakofinn rúmast ekki innan 

skólans. 

Sparnaður sem snýr að þessum húsnæðismálum sem nefnd eru hér fyrir ofan er ekki háður 

sameinaðri yfirstjórn skóla og frístundaheimila, þ.e. að tillaga 1 verði samþykkt.  
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Sameiginlegir punktar vegna áhrifa sameininga á starfsemi 

félagsmiðstöðva 
 

Stærri starfseiningar kalla á endurskoðun launa 

 Fram hefur komið í umræðu að umfangsmeira starf mun skila sér í hærri launum 

stjórnenda í grunnskólum og leikskóla og það sama ætti að eiga við um stjórnendur í 

félagsmiðstöðvum ef af stækkun starfseininga verður vegna sameiningar grunnskóla. 

Húsnæðismál og uppfylling rýmisþarfa 

 Tillögur um frekari samnýtingu á húsnæði grunnskólanna undir leikskóla, frístundaheimili 

og fjölgun nemenda í hverjum grunnskóla á sama tíma veldur starfsfólki félagsmiðstöðva 

áhyggjum, einkum þar sem félagsmiðstöðvar hafa starfsemi sína innan veggja 

grunnskólans. Sums staðar vantar nú þegar verulega upp á að aðstaða fyrir þátttakendur 

í starfi félagsmiðstöðvanna sé börnum og unglingum boðleg og því vekja þessar tillögur 

áhyggjur um að ekki verði  hægt að uppfylla rýmisþarfir félagsmiðstöðva (sjá fylgskjal ). Ef 

þrengir að félagsmiðstöðvastarfinu innan húsnæðis grunnskólanna enn frekar þarf að 

finna starfseminni húsnæði utan skólanna, leigja annað húsnæði vegna starfsemi 

félagsmiðstöðvanna og hefur það í för með sér aukinn kostnað fyrir borgina. Slík þróun er 

staðreynd í nýrri hverfum borgarinnar eins og raunin hefur verið í Norðlingaholti og 

Grafarholti þar sem leigt hefur verið húsnæði fyrir félagsmiðstöðvar og frístundaheimili 

utan skólanna. 

Frístundastarf fyrir 5.-7. bekk 

 Stefna ÍTR hefur á undanförnum árum verið á þá leið að huga að 5.-10. bekk sem 

þjónustuhóp félagsmiðstöðva og yfirleitt hefur þessi þjónusta farið fram innan 

félagsmiðstöðvanna. Í þeim tilfellum sem á að setja unglinga í einu hverfi í safnskóla mun 

það slíta starf félagsmiðstöðvanna í sundur gæti orðið kostnaðarauki fyrir 

Reykjavíkurborg ef ætlunin er að halda þeirri lágmarksþjónustu sem verið hefur við 

þennan aldurshóp á heimaslóð.   

 Hætt er við að 10-12 ára börn muni ekki treysta sér til að sækja starf félagsmiðstöðvar 

sem fram fer í skólahúsnæði sem ætlað er 13-16 ára unglingum og óvíst að foreldrar yrðu 

rólegir að vita af börnum sínum í starfi þar.  

 Ef aukið fjármagn fæst til þess að sinna 10-12 ára starfi á heimaslóð utan veggja 

félagsmiðstöðva sem staðsett er í safnskóla er hætta á að frístundaráðgjafar verði alla 

jafna gestir í húsnæði skólans í slíku starfi. Aðstaða, tól og tæki og annað sem fylgir 

grunnstarfi félagsmiðstöðvanna þarf því að flytja á milli staða eða fjárfesta í slíkum 

búnaði á hverjum stað þar sem frístundaráðgjafar starfa með börnum og unglingum.  

 Staðsetning þjónustu félagsmiðstöðvanna og fjöldi þjónustuþega hverrar 

félagsmiðstöðvar hefur áhrif á þann hóp sem sækir starfið. Ef sá hópur stækkar verulega 

sem skilgreindur er innan þjónustuhverfis félagsmiðstöðvarinnar þarf að fjölga starfsfólki, 

auka við opnunartíma og húsnæði sem félagsmiðstöðin hefur til umráða þarf að taka mið 

af þeim fjölda og stækka samfara því.  



22 
 

Unglingar í 8.-10. bekk  

 Fjölgun í þjónustuhópi félagsmiðstöðva getur haft kosti og galla, einhverjir unglingar munu 

njóta sín í stærri unglingahópi en einhverjir munu draga sig til hlés og sækja jafnvel ekki 

starfsemi félagsmiðstöðva.  

 Hætta er á að einhverjir unglingahópar víli fyrir sér að sækja starfsemi félagsmiðstöðva sem 

eru í töluverðri fjarlægð frá heimili sínu og utan skólahverfisins og þeir unglingar sem standa 

hvað höllustum fæti eru helsti markhópur félagsmiðstöðvastarfsins þegar kemur að því að 

efla félagslega virkni er líklegastur til að detta út fyrst af öllum.  

 Starfsfólk félagsmiðstöðva hefur jafnframt áhyggjur af stöðu 7. bekkinga sem ætlað er að 

sækja skóla með unglingum í 8. – 10. bekk. Huga þarf sérstaklega að aðlögun þessara barna í 

skólanum og mikilvægt að sérstakur stuðningur komi þeim til handa í gegnum 

félagsmiðstöðvastarfið. Því verður þörf á auknu fjármagni til að sinna þeim hópi á vegum 

félagsmiðstöðvanna. 

 

Tillögur sem snúa að hverfunum 
 

Árbær 

 
Sameining leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis 
Ártúnsskóli, leikskólinn Kvarnaborg og frístundaheimilið Skólasel verði sameinuð 
Lagt er til að grunnskólinn Ártúnsskóli (154 nemendur), leikskólinn Kvarnaborg (63 börn) og 
frístundaheimilið Skólasel (68 börn) verði sameinuð undir einni yfirstjórn. Sameiningin komi til 
framkvæmda á árinu 2011 og við undirbúning breytinganna hafi fræðslustjóri, sviðsstjóri 
Leikskólasviðs, skrifstofustjóri tómstundamála og skólastjórnendur náið samráð við foreldra, 
nemendur og starfsfólk. 

 Er fyrirhugað að einhverjar breytingar verði á ráðningu verkefnistjóra frístundaheimilis og 

starfslýsingu. Sama með frístundaráðgjafa.  

 Hver á staða verkefnistjóra að vera í skipuriti. Er viðkomandi undir skólastjóra, undir 

deildarstjóra, undir kennara, undir húsverði eða stjórnandi samhliða skólastjóra. 

 Á að ráða frístundastjóra í Ártúnskóla sbr. Dalskóli. Ef svo er hver er hagræðingin, ef ekki á 

deildarstjórinn í hverfinu að bera ábyrgð á faglegum stuðningi og hvatningu.  

Verkefnisstjórarnir vilja halda í jafningjastuðning og sameiginlega fræðslu fyrir 

starfsmenn/verkefnistjóra. Þörf er á að verkefnistjórar hafi regluleg tengsl við deildarstjóra 

barnastarfs og fái stuðning vegna mannauðsmála og faglega leiðsögn. 

 Áhyggjur af því að ef nýta á húsnæði Ártúnsskóla fyrir elstu börnin á leikskólanum 

Kvarnaborg að það verði þá þrengt að aðstöðu frístundaheimilisins Skólaseli. 

 Tryggja að fjármagn til frístundaheimilisins Skólasels sé til jafns við önnur. 

 Eru eldhúsin útbúin til að takast á við því að eldað sé fyrir fleiri? 

 Hafa ber í huga að frístundaheimilið Skólasel er ekki að vinna eftir Aðalnámskrá 

grunnskólanna og er ekki að vinna með námsaðferðir heldur námsferli. 

 Ekki er almenn mótstaða gegn hugmyndinni en mörgum spurningum er ósvarað. Mikilvægt 

að vandað sé til verks! Ekki er sjáanlegur mikill sparnaður af hugmyndinni. Engu að síður er 
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hægt að sjá að ,,þriðja leiðin“ gæti hentað hér. Um er að ræða mjög litlar einingar sem liggur 

vel við að sameina, lóðir skólans og leikskólans liggja saman. Allar þrjár einingarnar hafa átt í 

góðri samvinnu og samráði í gegnum árin. 

 

Breiðholt 
Ef að yfirstjórnir skóla og frístundaheimila sameinast, sbr. tillögu 1: 

 Hvað verður þá um athvörfin Æskufell og Perluna í Fella- og Breiðholtsskóla? Hvað verður um 

starf Hellisins frístundaklúbbs fyrir fötluð börn og unglinga? Það þarf að huga að þessu 

mikilvæga starfi sem lítur að hópi barna sem almennt er ekki félagslega sterkur. 

Frístundaklúbbarnir eru með þátttakendur úr fleirum en einum skóla. 

 

Fellaskóli og Hólabrekkuskóli verði yngri barna og eldri barna skólar 
Lagt er til að skoðað verði að Fellaskóli og Hólabrekkuskóli verði aldursskiptir, þannig að annar verði 
yngri barna skóli og hinn unglingaskóli. Undirbúningur breytinga fari fram skólaárið 2011-2012 og 
stefnumótandi tillaga komi til ákvörðunar fyrir upphaf skólaárs 2012-2013. Við undirbúning breytinga 
hafi fræðslustjóri og skólastjórnendur náið samráð við foreldra, nemendur og starfsfólk. 

 Það að hafa barnastarf í einum skóla og unglingastarf í öðrum getur leitt til betri blöndunar 

innan hverfis og í samfélaginu. Það gæti orðið flott unglingamenning í unglingaskólanum. 

 Veglengdir lengri. Eykur skutl þegar verið er að tala um að minnka skutl. Gætu þurft að ganga 

í 30 mín að morgni? 

 Þarf að hafa rútu fyrir börnin til að minnka skutl foreldra þannig að þeir sem búa langt frá 

skólanum tækju rútu? Aukinn kostnaður.  

 Umferð í hverfinu er mjög mikil, þyrfti að gera úttekt á afleiðingum þess með slysahættu í 

huga. 

 Frístundaheimilið yrði mjög stórt. Um er að ræða í það minnsta 170 börn og þar inni erum við 

einnig með athvarf sem og deild fyrir börn með einhverfu. Þetta gæti orðið afar þungt og 

erfitt í rekstri. Nú þegar er frístundaheimili Fellaskóla frekar „þungt“ vegna fjölda barna sem 

ekki hafa íslensku að móðurmáli. Blöndunin er jákvæð en það yrðu að vera fleiri en einn 

stjórnandi eða aðstoðarmaður á staðnum og fjárhaglegur ávinningur því lítill sem enginn. Er 

til húsnæði fyrir svo stórt frístundaheimili í öðrum hvorum skólanum? Þetta þarf að ígrunda 

vandlega og húsnæðið þarf að vera sómasamlegt fyrir þennan fjölda barna.   

 Hvernig verður skiptingin á milli barnaskóla og unglingaskóla? Hvoru megin verður 

miðstigið? Frístundamiðstöðin Miðberg hefur verið að halda úti starfi fyrir 5. – 7. 

Bekk. Ef 7. bekkingar verða færðir með eldri bekkingum (8. – 10. bekk) þá þarf að 

gera ráð fyrir að einhver auka kostnaður verði við það, hvað varðar opunartíma, 

starfsmannamál og alla þjónustu við þennan árgang. 
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Grafarvogur 
 

Korpuskóli og Víkurskóli verði sameinaðir 
Lagt er til að Korpuskóli (173 nemendur) og Víkurskóli (331 nemandi) verði sameinaðir undir eina 
yfirstjórn haustið 2011 og að nemendur í 8. – 10. bekk úr Staðarhverfi sæki áfram nám í Víkurskóla. 
Við undirbúning breytinga hafi fræðslustjóri og skólastjórnendur náið samráð við foreldra, nemendur 
og starfsfólk. 
 
Borgaskóli og Engjaskóli verði sameinaðir 
Lagt er til að Borgaskóli (296 nemendur) og Engjaskóli (297 nemendur) verði sameinaðir undir eina 
yfirstjórn haustið 2011. Í framhaldi verði skólastjórnendum falið að vinna að auknu samstarfi eða 
sameiningu unglingadeilda skólanna. Undirbúningur hefjist skólaárið 2011 – 2012 og stefnumótandi 
ákvörðun komi til framkvæmda við upphaf skólaársins 2012-2013. Við undirbúning breytinga hafi 
fræðslustjóri og skólastjórnendur náið samráð við foreldra, nemendur og starfsfólk. 
 

Almennt 

Tillaga hópsins snýr að því að sameina Borga- og Engjaskóla annars vegar og Korpu- og Víkurskóla 
hins vegar. Yfirstjórn þessara skóla verður þá sameinuð haustið 2011 en hið almenna skólastarf 
haustið 2012. Börnum hefur fækkað undanfarið bæði í Borga- og Engjaskóla en núna eru 113 
unglingar í Borgaskóla og 102 í Engjaskóla. Í unglingadeild í Víkur- og Korpuskóla eru nú 137 unglingar 
og eru þeir nú þegar undir sama þaki í Víkurskóla og því myndi sameining þessara skóla að öllum 
líkindum  ekki hafa í för með sér miklar breytingar á fyrirkomulagi félagsmiðstöðvastarfsins sem nú 
þegar er til staðar. Samkvæmt könnun sem Rannsókn og greining gerði í nóvember 2010 virðist 
hærra hlutfall unglinga í minni unglingadeildum stunda félagsmiðstöðvastarf heldur en í skólum sem 
eru safnskólar fyrir unglingadeildir.  

Kostir sameiningar 

Sé horft í félagslegar aðstæður þeirra nemenda sem eru í Borga- og Engjaskóla þá gæti reynst jákvætt 
fyrir þá sem eru félagslega veikari að hafa fjölmennara skólasamfélag. Ekki er þó vitað til að 
rannsóknir hafi sýnt fram á slíkan ávinning. Við sameiningu gæti skapast svigrúm til að vera með 
fjölmennari og breiðari hóp starfsfólks, aukinn opnunartíma og þannig skapast möguleiki á að mæta 
betur þörfum mismunandi hópa. Litlar sem engar breytingar yrðu umfram þær sem þegar eru orðnar 
í Víkur- og Korpuskóla. 

Gallar sameiningar 

Fyrst og fremst má velta fyrir sér áhrifum slíkra breytinga á einstaklinga með félagsleg frávik. Þeir sem 
eru utanveltu og félagslega einangraðir gætu átt erfiðara með að sækja skólann og frístundastarfið 
sökum  stærri starfseiningarinnar og fjölmennis. Hugsanlega getur verið erfiðara fyrir 
frístundaráðgjafa að ná til þessara einstaklinga en þessi þáttur hefur ekki verið skoðaður eða 
rannsakaður sérstaklega og því erfitt að álykta þar um. Einnig má velta fyrir sér hvort flóknara gæti 
orðið að vinna með félagsleg vandamál og áhættuhegðun vegna fjölmennari unglingadeildar.  

Aðstaða fyrir félagsmiðstöðvastarfið er takmörkuð bæði í Borga- og Engjaskóla í dag.  Því er ljóst að 
félagsmiðstöð með rúmlega 200 unglinga rúmast í hvorugum þessara skóla að óbreyttu.  

Hvað þarf að hafa í huga 

Ef af sameiningu Engja- og Borgaskóla verður þarf að gæta að nokkrum þáttum. Það þarf í fyrsta lagi 
að finna hentugt húsnæði fyrir félagsmiðstöðina. Ef unglingadeildin yrði sameinuð í öðrum hvorum 
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skólanna er útlit fyrir að í viðkomandi skóla væri ekki lengur pláss fyrir félagsmiðstöð inni í skólanum 
ef rýmisþarfir félagsmiðstöðva eru lagðar til grundvallar. Það skýtur því talsvert skökku við að 
mögulega yrði þá pláss fyrir félagsmiðstöð í þeim skóla sem ekki hýsir unglingadeildina. Fjölgun þeirra 
unglinga sem félagsmiðstöð þjónustar kallar á aukna opnun frá því sem nú er til að auka möguleika á 
fjölbreytni í starfi. Þannig þyrfti að endurskipuleggja starfsmannamál félagsmiðstöðvastarfsins, hækka 
stöðugildi o.s.frv.  

Aðstaða félagsmiðstöðvarinnar Púgyn í Víkur-  og Korpuskóla er ekki góð í dag og ekki í samræmi við 
rýmisþarfir félagsmiðstöðva. Huga þarf sérstaklega að því hvernig þjónusta eigi börn í 5. – 7. bekk 
þessum tveimur skólum, bjóða þyrfti upp á félagsmiðstöðvarstarfsemi  í báðum skólunum.  

Varðandi frístundaheimilin þá mun sameining unglingadeildar Engja- og Borgaskóla hugsanlega hafa 
áhrif á aðstöðu frístundaheimilanna. Ef gert er ráð fyrir að unglingadeild verði í Engjaskóla þá vakna 
spurningar hvort nægjanlegt rými verði fyrir frístundaheimilið. Mikilvægt er að tekið verði tillit til 
rýmisþarfa frístundaheimilisins áður en tekin er ákvörðun um breytingar.  

 

Foldaskóli verði heildstæður safnskóli á unglingastigi fyrir nemendur úr Húsaskóla og 
Hamraskóla 
Lagt er til að Foldaskóli verði heildstæður safnskóli fyrir suðurhluta Grafarvogs sem taki við 
unglingum úr 8.-10. bekk Húsaskóla og Hamraskóla. Undirbúningur hefjist skólaárið 2011-2012 og 
stefnumarkandi ákvörðun komi til framkvæmda skólaárið 2012-2013. Við undirbúning breytinga hafi 
fræðslustjóri og skólastjórnendur náið samráð við foreldra, nemendur og starfsfólk. Samhliða þessum 
breytingum yrði rekstur Húsaskóla og Hamraskóla skoðaður með tilliti til betri nýtingar á húsnæði og 
hugsanlegrar sameiningar í stjórnun, eða sameininga við leikskóla í nágrenninu. 
 

Almennt  

Tillaga nefndarinnar miðar að því að leggja niður unglingadeildir í Húsa- og Hamraskóla og senda 
unglingana alla í Foldaskóla. Verði tillagan samþykkt þá verður þetta að veruleika haustið 2012. 
Unglingadeildir Húsa- og Hamraskóla eru ekki mjög fjölmennar en í vetur eru 74 unglingar í 
Hamraskóla og 96 í Húsaskóla. Í vetur eru 113 unglingar í Foldaskóla. Kannanir m.a. Rannsóknar og 
Greiningar hafa sýnt fram á mjög mikla þátttöku í félagsmiðstöðvarstarfi í þessum skólum og 
vísbendingar eru um að meiri þátttaka sé í smærri einingum heldur en í þeim stærri.  

Kostir 

Aðstaða Fjörgynjar í Foldaskóla er aftur á móti til fyrirmyndar og rúmast félagsmiðstöðvastarf fyrir 

unglinga úr þessum þremur skólum vel í núverandi húsakynnum. Við sameiningu gæti skapast 

svigrúm til að vera með fjölmennari og breiðari hóp starfsfólks, aukinn opnunartíma og þannig 

möguleiki á að mæta þörfum mismunandi hópa. Félagslega einangraðir unglingar gætu öðlast 

uppreisn æru. 

Gallar 

Velt er upp þeirri spurningu hvaða áhrif þessar breytingar hafa á einstaklinga með félagsleg frávik. 
Hugsanlega gætu einstaklingar sem eru utanveltu og félagslega einangraðir átt erfiðara með að sækja 
félagsmiðstöðvarstarfið ef starfseiningin er orðin mjög fjölmenn. Þessir einstaklingar gætu týnst en 
þessi þáttur hefur ekki verið rannsakaður og því erfitt að alhæfa um slíkt. Einnig vakna spurningar 
hvort félagslegum vandamálum komi til með að fjölga í kjölfar sameiningar og  flóknara geti verið að 
vinna með slík mál.  
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Hvað þarf að hafa í huga 

Erfiðara gæti verið að samnýta húsnæði félagsmiðstöðvar með frístundaheimilinu, eins og nú er gert, 
ef fjölgun yrði í unglingadeildinni í Foldaskóla. Aukinn opnunartími og dagopnanir félagsmiðstöðvar 
myndu kalla á meiri nýtingu á húsnæði og aðstöðu og þannig yrði minna svigrúm til samnýtingar. Að 
sama skapi þyrfti að endurskipuleggja starfsmannamál félagsmiðstöðvarinnar, hækka stöðugildi 
o.s.frv. Huga þarf sérstaklega að þjónustu við börn í 5. – 7. bekk í þessum þremur skólum en 
félagsmiðstöðvar hafa verið að leggja síaukna áherslu á þjónustu við þennan aldurshóp. Reynslan 
sýnir að nálægð við þjónustuþega skiptir miklu máli þegar starf fyrir þennan aldurshóp er annars 
vegar og því mikilvægt að veita honum þjónustu í sínu nærumhverfi. 

Ef unglingadeildir Hamra- og Húsaskóla verða sameinaðar unglingadeild Foldaskóla skapast rými í  
skólunum tveimur. Við þessar breytingar skapast möguleiki að flytja starfsemi þessara 
frístundaheimila inn í skólanna. Mikilvægt er að tekið verði tillit til rýmisþarfa frístundaheimilanna og 
að þeim verði sköpuð viðunandi aðstaða.  

Til umhugsunar varðandi Grafarvoginn 

 Það hefur sýnt sig að hlutfall þeirra sem stunda félagsmiðstöðvar reglulega er í öllum tilvikum 
hærra í þeim skólum sem  hér um ræðir en í fjölmennari unglingaskólum  í borginni.  Þjónusta 
í nærumhverfi unglinganna virðist þannig skila góðri þátttöku í starfinu og því má álykta sem 
svo að vegalengd frá heimili unglinga og í félagsmiðstöðina geti verið áhrifavaldur varðandi 
þátttöku þeirra í starfinu.  

 Í ljósi reynslunnar er þjónusta í nærumhverfinu sérstaklega mikilvæg þegar verið  er að vinna 
með börnum í 5. – 7. bekk í félagsmiðstöðvunum. Huga þarf sérstaklega að útfærslu 
þjónustunnar við þennan aldurshóp ef af sameiningu skóla verður og í kjölfarið sameiningu  
félagsmiðstöðva. 

 Skoða þarf sérstaklega hvernig hægt er að uppfylla rýmisþarfir félagsmiðstöðva innan 
sameinaðra skóla en útlit er fyrir að það gæti orðið sérstakleg erfitt vegna hugmynda um 
sameininga í norðurhluta Grafarvogs.  Nú þegar er aðstaða félagsmiðstöðvarinnar Púgyn í 
Víkur- og Korpuskóla slæm og óljóst um aðstöðu félagsmiðstöðvar ef af sameiningu Engja- og 
Borgaskóla yrði. 

 Fjölmennari unglingahópur hefur marga kosti fyrir starfsemi félagsmiðstöðva en samhliða 
vakna áhyggjur varðandi minni hlutfallsega þátttöku.  Skoða þarf hvort unglingar sem 
sérstaklega þurfa á félagslegum stuðningi að halda „týnist“ og/eða fái ekki þjónustu við hæfi. 

 Nálægð við þátttakendur og fámennari starfseiningar hefur gert starfsfólki félagsmiðstöðva 
auðveldara um vik að fást við félagsleg vandamál og áhættuhegðun unglinga í góðu samstarfi 
við skóla og foreldra. Nálægð við stjórnendur skóla hefur verið gríðarlega mikill kostur þar 
sem félagsmiðstöðvar hafa þjónustað einn skóla. Það má velta fyrir sér hvaða þýðingu 
fyrirhugaðar breytingar gætu haft á vinnslu slíkra mála. 

 Hafa ber í huga að unglingamenningin er mismunandi eftir hverfum  innan Grafarvogs. 
Breytingar og/eða sameiningar getur valdið umróti í unglingahópnum og erfitt getur reynst 
að átta sig á því hvernig unglingamenningin og viðhorf í hópnum þróast í framhaldinu. Þannig 
gæti þurft að leggja sérstaka áherslu á félagslega þáttinn og vinnu með hann. 

 Óljóst er hvernig staðið yrði að endurskipulagningu á þjónustu félagsmiðstöðva í 
sameinuðum skólum, s.s. hvað varðar opnunartíma, starfsmannamál, stöðugildi og þjónustu 
við börn í 5. – 7. bekk. Vegna þessa er óljóst hvort og hver fjárhagslegur ávinningur af þessum 
breytingum yrðu fyrir ÍTR og þá borgina í heild. Að sama skapi er óljóst hvaða áhrif 
fyrirhugaðar breytingar gætu haft á það fagstarf sem fram fer í félagsmiðstöðvum. 
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Laugardalur/Háaleiti 
 
Tillaga 2: Sameining Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla 
Lagt er til að yfirstjórn Hvassaleitisskóla og Álftamýrarskóla verði sameinuð. Tillagan komi til 
framkvæmda í upphafi skólaárs 2011-2012. Í framhaldi verði nýjum skólastjórnendum falið að vinna 
að flutningi nemenda á unglingastigi í Hvassaleitisskóla fyrir skólaárið 2012-2013 og gætu þeir valið 
um skólavist í Réttarholtsskóla eða Álftamýrarskóla. Við undirbúning breytinganna hafi fræðslustjóri 
og skólastjórnendur náið samráð við foreldra, nemendur og starfsfólk. 

 Hafa ber í huga hvaða áhrif það hefur á ungling sem er í Hvassaleitisskóla frá 1.-7. bekk og 
er svo færður í Álftamýrarskóla, einstaklingurinn mun ekki sitja við sama borð og þeir sem 
hafa verið í Álftamýrarskóla frá upphafi. Unglingum þykir erfitt að þvera hverfi og þarna 
eru þau í raun að koma í nýjan skóla á erfiðum unglingsárum í litlum fylkingum. 
Bekkjarstærðir í Hvassaleitisskóla eru um 20 nemendur í hverjum bekk og reiknað er með 
að hugsanlega fari helmingur í Álftamýrarskóla og helmingur í Réttarholtsskóla. Það þyrfti 
að skoða hvaða áhrif það hefði á unglinginn að skipta svona um aðstæður og kljúfa þann 
hóp sem hefur verið samferða í gegnum fyrstu sjö bekki Hvassaleitisskóla.  

 
 
Tillaga 23: Sameining Fossvogsskóla, Kvistaborgar og Neðstalands 
Lagt er til að grunnskólinn Fossvogsskóli, leikskólinn Kvistaborg og frístundaheimilið Neðstaland verði 
sameinuð. Barnafjöldi eftir sameiningu yrði 63 börn á leikskólaaldri og 306 börn á grunnskólaaldri. 
Sameiningin komi til framkvæmda á árinu 2011 og við undirbúning breytinganna hafi fræðslustjóri, 
sviðsstjóri Leikskólasviðs, skrifstofustjóri tómstundamála og skólastjórnendur náið samráð við 
foreldra, nemendur og starfsfólk. 
 

 Ef ætlunin er að nota „Dalskólamótelið“  sem fyrirmynd er öruggt að frístundastarfið  
verði dýrara en þegar það var undir stjórnun ÍTR. 

 Hætta er á árekstri milli fagstétta vegna eðlismunar á þjónustunni sem þessar fagstéttir 
veita. Má þar nefna að leikskólar og frístundaheimili veita þjónustu á skólafrísdögum (jól, 
páskar, sumarfrí) meðan skólarnir eru í fríi. Einnig er hætta á að ólíkir kjarasamningar 
hrindi af stað samanburði á störfum. 

 Allt of stuttur undirbúningstími er áætlaður fyrir svona viðamiklar breytingar. 
 
Fjárhagslegur ávinningur sem tengist sameiningum og breyttu skipulagi 
grunnskólastarfs 
Með flutningi frístundastarfs Breiðagerðisskóla inn í húsnæði skólans verður unnt að fjölga 
leikskólaplássum í hverfinu um 50-80. Núverandi húsnæði frístundastarfsins er kjörið fyrir starfsemi 
leikskóla. Hvert leikskólapláss kostar borgarsjóð um 3 m.kr. í byggingu. Ef frístundaheimilið rúmast 
innan skólahúsnæðisins þá sparast 2011 3,3 m.kr. og árin þar á eftir kr. 8,3 m.kr. á ári. 

 Ekki hefur verið staðfest að húsnæði sé fyrir hendi í Breiðagerðisskóla. Skólastjórinn 
fullyrti síðastliðið haust að ekki væri laust pláss fyrir 3.-4. bekkinga þ.e. 40 börn í húsnæði 
skólans þegar eftir því var leitað, hvað þá 140 börn. Miðað við það hlýtur þetta að vera 
einhver misskilningur. 
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Miðborg/Hlíðar 
Ef frístundaheimilið við Austurbæjarskóla rúmast innan skólahúsnæðisins þá sparast 2011 kr. 300.000 

og árin þar á eftir kr. 790.000/ár vegna skila á gæsluvallarhúsi.  

 Þar sem nefnt er að Leikvöllurinn við Njálsgötu 89 verði skilað og notaður fyrir 

dagmæður, þarf að koma fram að til að af því geti orðið þarf auka skólastofu við 

Austurbæjarskóla.  Til upplýsingar þá eru bæði þýsk/íslenskt félag foreldra sem og 

franskt/íslenskt félag foreldra sem eru með aðstöðu á Leikvellinum að Njálsgötu 89.  Á 

blaðsíðu 28 er verið að tala um að þetta ætti að gerast haustið 2011. Sparnaður 300.000 

kr. fyrir 2011 og 700.000 kr. á ári eftir það. 

  

Vesturbær 
Hagaskóli verði safnskóli á unglingastigi fyrir nemendur 7.- 10. bekkjar í Vesturbæ og nemendur 

færist í hann ári fyrr úr Melaskóla, Vesturbæjarskóla og Grandaskóla. 

Lagt er til að nemendur í 7. bekk í Melaskóla,Vesturbæjarskóla og Grandaskóla flytjist í 

Hagaskóla.Hann verði safnskóli fyrir nemendur í 7. – 10. bekk í stað 8.-10. bekkjar eins og nú er. 

Undirbúningur hefjist skólaárið 2011–2012 og stefnumarkandi ákvörðun komi til framkvæmda í 

upphafi skólaársins2012-2013. Við undirbúning breytinga hafi fræðslustjóri og skólastjórnendur náið 

samráð við foreldra, nemendur og starfsfólk. 

Almennt 

 Frístundastarf fyrir börn í 5.-7. bekk í Vesturbæ hefur verið á vegum 

frístundamiðstöðvarinnar Frostaskjóls undanfarin ár. 

 Starf í boði á heilsársgrunni. 

 Faglegt mat að hafa starf fyrir börn í 5.-6.bekk saman og starf fyrir börn í 7. bekk sér, þar 

sem börn í 7. bekk hafa aðrar félagslegar þarfir en börn í 5.-6.bekk. 

 Starf fyrir börn í 5.-7. bekk fellur undir félagsmiðstöðvarstarf. Starfsmenn 

félagsmiðstöðvarinnar Frosta sjá um það. Þeir starfsmenn sjá einnig um starf fyrir 

unglinga í 8.-10. bekk í Hagaskóla. 

 Þetta starf hefur farið fram í frístundamiðstöðinni Frostaskjóli, Frostaskjóli 2, 107 

Reykjavík og mun áfram fara fram þar að einhverju leyti. 

 Tillagan var lögð fyrir Frostaráð 12 ára barna og tekur umsögin mið af því. 

 

Kostir 

 Hægt er að byrja fyrr að vinna með hópinn sem heild. Eitt af markmiðum 12 ára starfs 

Frostaskjóls hefur verið að þjappa hópinn saman áður en þau fara í Hagaskóla. Það 

verður auðveldara að nálgast hópinn sem heild þegar þau eru öll komin á einn stað. 

Starfsmenn hafa kynnt sér starfsemi fyrir börn í 7. bekk í Laugalækjarskóla og í 

Valhúsaskóla en þar eru 7. bekkirnir komnir inn í unglingadeildir.  

 Gefur tækifæri til að endurhugsa félagsmiðstöðvarstarfið uppá nýtt. 

 7. og 8. bekkur geta haft stuðning af hvor öðrum í stórum skóla sem Hagaskóli yrði og er 

nú þegar. 
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 Þessi aðgerð getur sett starf fyrir 5. – 7. bekk í fastari skorður, þessi aldursflokkur hefur 

lengi verið afgangsstærð í fjárhagsramma borgarinnar. 

 Ungmenni í Vesturbæ verða fyrr hluti af stærri heild. 

 Full nýting á skólahúsnæði Hagaskóla og ekki þörf á að byggja við yngri barna skólana í 

hverfinu. 

 Gefur okkur tækifæri á að rannsaka starfið okkar fyrir og eftir breytingar (ef af þeim 

verður). 

 Auknir möguleikar á hærri stöðugildum starfsmanna í félagsmiðstöð. 

 

Gallar 

 Gæta verður þess að 7. bekkur fái ekki þjónustu á kostnað unglingastarfs. 

 Það verður mjög þröngt í húsnæði skólans og gæta verður að taka tillit til rýmisþarfa 

félagsmiðstöðvarinnar. Skólinn er ekki hannaður með þessar rýmisþarfir í huga. 

 Ólík aldursviðmið sem setja gjá milli aldurstiga, s.s. reglur Evrópusambandsins, 

útivistarreglur o.s.frv. 

 Hagaskóli er mjög stór eining sem gæti verið ógnun fyrir vissan hóp barna, 

 Félagsmiðstöðin er núna hönnuð fyrir 8.-10. bekk og mikið af miðlægum uppákomum líkt 

og Skrekkur, Samfés-uppákomur og annað er ekki í boði fyrir þennan aldurshóp. 

 Verið að brjóta upp hefðir sem hefur alltaf vissa byrjunarörðugleika í för með sér. 

 

Hvað þarf að hafa í huga 

 Kallar á aðstöðu félagsmiðstöðvar fyrir 7. bekk. 

 Mikið viðhald þarf á kjallaranum í Hagaskóla þar sem framtíðaraðstaða 

félagsmiðstöðvarinnar er hugsuð. 

 Ef 7. bekkur fer úr Granda-, Vesturbæjar- og Melaskóla þá gæti myndast rými, húsnæði 

þar sem Frosti gæti verið með frístundastarf fyrir börn í 5.-6. bekk. Einnig gæti myndast 

rými fyrir aðra sem sjá um frítímastarf í Vesturbæ sem gætu þá komið með sitt starf inn í 

skólahúsnæðið. 

 Laun verkefnisstjóra verða að vera í takt við sviðin varðandi stækkandi einingu í umsjón, 

einnig þarf að skoða möguleika á fjölda verkefnastjóra og þátttakenda.  

 Setja þarf fjárhagsramma fyrir 5. – 7. bekk á heilsársgrundvelli til að mæta framtíðarsýn. 

 Hafa þarf starfsfólk, foreldra og ungmenni með í þessum breytingum. 

 Huga þarf að hljóðeinangrun til að vinnuaðstaða verði viðunandi.  

 

Sameiginleg yfirstjórn grunnskóla og frístundaheimila 

Almennt 

 Frístundamiðstöðin Frostaskjól tók yfir starfsemi heilsdagsskólans haustið 2002 í þeim 
grunnskólum í Vesturbæ sem eru með börn í 1. – 4. bekk.  

 Gæði þjónustunnar sem veitt hafði verið fram að því voru afar misjöfn og efnistökin ærið 
ólík.  

 Eftir fyrsta starfsárið var sest yfir mat á verkefninu og það markmið sett að stilla betur af 
þjónustuna sem börn voru að fá í þessum þremur frístundaheimilum og reyna að tryggja 
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það af fremsta megni að öll börn í Vesturbænum væru að fá sambærilega þjónustu frá 
sínu frístundaheimili og að hún væri jöfn að gæðum, án þess þó að ganga á frelsi hvers 
frístundaheimilis til að leggja sínar áherslur og skapa sína eigin sérstæðu menningu. Nú 
níu árum seinna getum við tryggt þátttakendum okkar sambærileg gæði í þjónustu.  

 

Hafa þarf í huga 

 Við stillum saman strengi út starfsárið og tryggjum að allir haldi sama kúrsi með því að 
vera reglulega með sameiginlega viðburði, sem hafa jafnframt mikið uppeldislegt og 
menntunarlegt gildi fyrir börnin.   

 Sem dæmi um fasta pósta í starfi frístundaheimilanna í Vesturbæ má nefna að barnamet, 
kassabílarallý, Unicef hlaup, Barnasáttmálavika, Mannréttindavika og jólamarkaður til 
styrktar Rauða Krossinum.  

 Öll frístundaheimilin notast við sama val- og skráningarkerfi fyrir börnin. 

 Öll frístunaheimilin bjóða upp á sömu fræðslu fyrir starfsmenn. 

 Notast er við sama verklag við skipulagningu á starfinu, bæði því sem snýr að innri 
þáttum sem og ytri og höfum í því skyni þróað ítarlegan gátlista til að styðja við það 
verkefni.  Sem dæmi um sama verklag má nefna að öll frístundaheimilin notast við sömu 
grunnhugmyndafræði þegar kemur að valstund, allir foreldrar fá senda vikulega 
mánudagspósta, barnalýðræði er virkt með sérstökum hugmyndakössum fyrir yngri 
börnin og sérstökum barnaráðsfundum með þeim eldri og öll frístundaheimilin vinna 
með sérstakt verkefni sem við köllum barnamet, sem höfðar til áhugahvatar og 
frumkvæðis barnanna, virkjar þau til sjálfstæðrar ákvarðanatöku og kennir þeim að 
notast við tæki lýðræðislegra vinnubragða í framkvæmd.  

 Öll þessi verkefni og áherslur hafa hlotið mjög góðan hljómgrunn hjá bæði börnum og 
foreldrum og vakið athygli langt út fyrir einstök frístundaheimili.  

 Sameiginleg verkefni og góður árangur eru í hættu ef yfirstjórn frístundaheimilanna flyst 
frá frístundamiðstöðinni.  

 

Undraland við Grandaskóla 

Með flutningi frístundastarfs Grandaskóla inn í húsnæði skólans verður unnt að losa um húsnæði sem 
hægt er að nýta fyrir leikskólapláss og jafnvel þjónustu dagforeldra sem mikill skortur er á í 
vesturbænum. Ef frístundaheimilið rúmast innan skólahúsnæðisins þá sparast á árinu 2011 260.000 
kr. og árin þar á eftir 700.000 kr. á ári vegna skila á gæsluvallarhúsi. Menntasvið gæti skilað einni 
færanlegri skólastofu, 1,8 m.kr. á ári (bls.28). 

 Fyrirhugað er að nýta færanlega skólastofu og gæsluvallarhús fyrir starfsemi Gullborgar.  
Þegar Undraland  missir hjartarými sitt ríkir óvissa um hvað kemur í staðinn.   

 Tryggja þarf að það húsnæði sem Grandaskóli lætur frístundaheimilinu Undralandi í té í 
stað þess sem við látum af hendi sé jafnt að stærð og gæðum.  Einnig þarf að skýra betur 
upp hvaða aðgang frístundastarfið á að hafa að sérgreinastofum og öðrum rýmum 
skólans sem styðja við gott og innihaldsríkt frístundastarf barnanna.      

 Flutningur 7. bekkjar í Hagaskóla eykur líkurnar á því að vel fari um frístundaheimilið. 
 

Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla 

 Starfssemi Skýjaborga fer fram í  lausri kennslustofu og í gömlu húsi á Vesturvallargötu. 
Gamla húsið átti að færa af lóðinni þegar nýbygging risi. Mikilvægt er að taka upp alla þá 
forsagnarvinnu ef forsendur eru breyttar. 
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 Mikil fjölgun barna í skólanum hefur þrengt mjög að frístundaheimilinu sem býr nú við 
afar þröngan kost.  

 Mikilvægt er að setja strax í athugun hvort að frístundaheimilið muni missa hjartarými sitt 
í haust eða haustið 2012. 

 Flutningur 7. bekkjar í Hagaskóla eykur líkurnar á því að vel fari um frístundaheimilið. 
 

Selið við Melaskóla 

 Selið við Melaskóla er með starfsemi sína í fjórum lausum kennslustofum á lóðinni. 

 Mikilvægt er að tryggja að það húsnæði haldist undir starfsemina. 

 Melaskóli er gamall skóli og mjög þrengir þar að þeim börnum sem nú eru. 

 Flutningur 7. bekkjar í Hagaskóla eykur líkurnar á því að vel fari um frístundaheimilið. 
 

Frostheimar safnfrístundaheimili fyrir börn í 3.-4. bekk í Vesturbæ 

 Frostheimar er safnfrístundaheimili fyrir börn úr öllum skólunum í Vesturbæ sem eru í 3. 
og 4. bekk. Frostheimar urðu til bæði vegna húsnæðisvanda skólanna í Vesturbæ og 
einnig vegna óska foreldra um samþættan vinnudag barna. Mikið samstarf var haft við 
hagsmunaaðila við undirbúning Frostheima og reglulega eru samráðsfundir frítímaaðila í 
hverfinu. KR hefur útbúið æfingatöflur sínar þannig að 3. og 4. bekkingar mæta aldrei 
seinna á æfingar en 17:10, Myndlistaskólinn býður upp á námskeið fyrir þennan 
aldurshóp kl. 15:30 og Doremí og Skólahljómsveitin munu haga einkatímum sínum þannig 
að börnin geti verið í Frostheimum á næsta ári og sótt einkatíma sína án vandkvæða. 

 Í Frostheimum kynnast börnin jafnöldrum úr öllu hverfinu og félagahópurinn stækkar.  
Einnig verða þau betur búin undir skólagöngu í Hagaskóla seinna meir eftir dvöl í 
safnfrístund.  Í safnfrístund er fjölþætt aðstaða til skapandi starfs, frjáls leiks, hreyfileikja, 
rólegheita og aðstaða er til staðar fyrir börn sem vilja sinna heimalærdómi á efri hæð 
hússins. Kaffihús barnanna er opið daglega, þar sem börnin fá holla og staðgóða 
síðdegishressingu gegn vægu gjaldi.  Það er einlæg trú okkar að safnfrístund sé gríðarlegt 
framfararskref í frítímaþjónustu í Vesturbæ og að börnin sem hana sækja njóti vissulega  
ákveðinna forréttinda.   

 Í janúar 2010 voru 104 börn skráð í Frostheimar og haustið 2010 varð um 100% aukning í 
eftirspurn en um 200 umsóknir bárust.  Nú þegar hafa ríflega 160 umsóknir borist fyrir 
skólaárið 2011/2012 og fyrirséð er að þær fari vel yfir 200 nú í haust ef litið er til þess 
hvernig skráningar hafa skilað sér undanfarin ár.  

 

Hafa þarf í huga 

 Búið er að gera bindandi leigusamning við KR um húsnæðið að lágmarki þar til vor 2013. 

 Hvað verður um börnin í 3.-4.bekk eftir að þessi leigusamningur rennur út? 

 Það er ekki rými fyrir þau innan skólanna. Skólarnir eiga fullt í fangi með að rúma börn í 1. 
og 2. bekk innan sinna veggja. 

 Taka þarf framtíðarákvörðun með Frostheima. 
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Fylgiskjal 1 – Úr starfsskrá skrifstofu tómstundamála 

 
Leiðarljós ÍTR í frístundastarfi með börnum, unglingum og ungmennum: 
Börnum og ungmennum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi 
og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði 
og jafnræði. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem eiga undir högg að sækja 
vegna fötlunar eða félagslegra aðstæðna. Frístundastarf ÍTR er í eðli sínu forvarnarstarf þar 
sem unnið er með viðhorf og atferli barna og ungmenna í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í 
samfélaginu. 
 
Gildi frítímans 
Frítíminn er í nútímaþjóðfélagi vettvangur uppeldisstarfs þar sem áhersla er lögð á aukinn 
þroska og færni með fjölbreyttum viðfangsefnum og reynslunámi. Á vettvangi frítímans er 
lögð áhersla á að þjálfa samskiptafærni, auka félagsfærni, styrkja sjálfsmynd og efla 
samfélagslega virkni og þátttöku. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er kveðið á um rétt 
barna til tómstunda og skapandi starfs: 
31. gr. 1. Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og 
skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum. 2. 
Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi, og 
skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og 
tómstundaiðju. Í starfi frístundamiðstöðvanna er unnið mikilvægt forvarnarstarf og börnum 
og ungmennum skapaður jákvæður valkostur í frítímanum með fagfólki, öruggu umhverfi og 
innihaldsríku starfi.  
 
Lykilfærni í frítímanum 
Í frítímanum gefast ótal tækifæri til að vinna með þætti sem efla og styrkja einstaklinginn sem 
félagsveru og virkan þjóðfélagsþegn. Hjá ÍTR er lögð megináhersla á að vinna með 
samskiptafærni, félagsfærni, sjálfsmynd og samfélagslega virkni og þátttöku. Í 
nútímaþjóðfélagi vega þessir þættir sífellt þyngra og einstaklingar sem hafa góð tök á þessum 
þáttum standa vel að vígi á fullorðinsárum. Færni er erfitt að kenna með formlegum hætti. 
Frítíminn skipar stóran sess í lífi barna og ungmenna og er því góður vettvangur til að þjálfa 
samskipta- og félagsfærni, efla sjálfsmynd og samfélagslega virkni og þátttöku enn frekar. Í 
gegnum viðfangsefni í frítímanum gefst börnum og unglingum tækifæri til að spegla skoðanir 
sínar og viðhorf í jafningjahópi á sínum forsendum. Viðfangsefni í frítímanum henta sumum 
jafnvel betur en vettvangur skólanna til aukins þroska og færni og frítímastarfið gefur því færi 
á auknum möguleikum til lífsfyllingar.  
 
Sjá nánar í Starfsskrá skrifstofu tómstundamála á vef ÍTR – 
http://reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/itr/skjol/utgefidefni/Starfsskr___TR_20
07.pdf 
 

 

 

 

 

 

http://reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/itr/skjol/utgefidefni/Starfsskr___TR_2007.pdf
http://reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/itr/skjol/utgefidefni/Starfsskr___TR_2007.pdf
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Fylgiskjal 2 – Hlutverk frístundamiðstöðva ÍTR 

 

Hlutverk frístundamiðstöðva ÍTR 

LOKASKÝRSLA 3. MARS 2011 

Erindisbréf á ábyrgð skrifstofustjóra tómstundamála 

 Vegna verkefnis í Starfsáætlun ÍTR 2009 

Markmið: Skilgreina hlutverk frístundamiðstöðva til næstu fimm ára. 

Verkefni: Skilgreina hlutverk og þjónustustig frístundamiðstöðva ÍTR 

Vinnuhópur:  

Atli Steinn Árnason 

Jóhannes Guðlaugsson 

Helgi Eiríksson 

Haraldur Sigurðsson 

Selma Árnadóttir 

Guðrún Kaldal 

Vinnuhópurinn samanstendur af forstöðumönnum frístundamiðstöðva. Guðrún Snorradóttir leysti 

Selmu Árnadóttir af hluta af starfstíma hópsins. Einnig hafa eftirtaldið unnið með hópnum í þessari 

vinnu: Ragnhildur Helgadóttir, mannréttindafulltrúi ÍTR, Ragnheiður E. Stefánsdóttir, 

aðstoðarstarfsmannastjóri ÍTR, Sigrún Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri á skrifstofu tómstundamála 

og Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri tómstundamála. 

Vinna hópsins 

• Hópurinn hefur komið saman og unnið á þremur starfsdögum, í júní og nóvember 2009, apríl 

2010. Farið var í heimsókn í Hús frístímans á Sauðárkrók í mars 2010 og haldinn var 

starfsdagur vegna verkefnisins með öllum stjórnendum hjá frístundamiðstöðvum ÍTR á 

starfsdegi í maí 2010. 

• Til grundvallar liggja m.a. eftirfarandi gögn: 

– Meginstefna og starfsáherslur ÍTR 2005-2010 

– Samþykkt fyrir Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkurborgar 

– Starfsskrá skrifstofu tómstundamála – ÍTR 

– Starfsáætlanir ÍTR 2009 og 2010 

– Ritgerðir frá nemum Háskóla Íslands 

– Samantekt á vinnu forstöðumanna á starfsdögum 

– Samantekt Ragnhildar Helgadóttur, mannréttindafulltrúa hjá ÍTR, m.a. á 

hagsmunaaðilagreiningu, SVÓT- og Pestle-greiningu 
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Inngangur:  

 
Í þessari skýrslu birtist framtíðarsýn vinnuhópsins á hlutverki og þjónustustigi frístundamiðstöðva.  
 
Framtíðarsýnin er teiknuð upp á myndrænan hátt (sjá mynd 1) en gert er ráð fyrir einni slíkri 
frístundamiðstöð á hverju skilgreindu þjónustusvæði Reykjavíkurborgar. Þá er fjallað um 
hugmyndafræði frístundamiðstöðvanna, stjórnun þeirra, aðstöðu og hverfasamstarf. Hver 
starfsþáttur fyrir sig er útskýrður, listað upp hvað þurfi að breytast til að þessi framtíðarsýn verði að 
veruleika og að lokum verður greint frá því hvaða faglega og fjárhagslega ávinning vinnuhópurinn 
telur verða af þessum breytingum. 
 
Skoðuð voru tækifæri til breytinga á starfsemi frístundamiðstöðva bæði gagnvart verkefnum sem nú 
þegar heyra undir ÍTR og verkefnum sem nú eru unnin annars staðar í borgarkerfinu. Þau verkefni 
sem nú tilheyra öðrum sviðum en vinnuhópurinn telur að gætu tilheyrt eða verið í auknu samstarfi 
við starfsemi frístundamiðstöðvanna eru Vinnuskólinn (Umhverfis- og samgöngusvið), félagsstarf 
eldri borgara (Velferðarsvið) og menningarstarf í hverfum sem vinnuhópurinn sér fyrir sér að mætti 
efla í samstarfi við Menningar- og ferðamálasvið. Þær breytingar sem þetta hefði í för með sér innan 
ÍTR væru í stórum dráttum að endurskoða starfsemi sundlauga og starfsemi fyrir 16 ára og eldri í 
hverfum borgarinnar. Á myndinni hér fyrir neðan eru þau verkefni sem nú þegar eru hjá ÍTR í dökkum 
hringjum en verkefni sem nú eru annars staðar eru í ljósum hringjum. Þjónusta 
frístundamiðstöðvanna í dag byggir fyrst og fremst á starfi fyrir börn og unglinga á aldrinum 6-16 ára. 
Í nýrri framtíðarsýn er lögð meiri áhersla á heildstæða frístundaþjónustu fyrir allan aldur. 
 
Hér er um að ræða grunnhugmynd að nýrri framtíðarsýn fyrir frístundamiðstöðvar. Í kjölfarið á 
þessari  vinnu þarf að skoða þessa hugmynd með yfirstjórn ÍTR, stjórnmálamönnum, þjónustuþegum 
og vísindasamfélaginu. Hér er verið setja fram hugmynd um að samþætta betur frístundaþjónustuna í 
hverfunum, án þess að tekin sé afstaða til þess hvernig skipulagið er á sviðum borgarinnar. Ef ÍTR eða 
einhverjir starfsþættir þess verða sameinaðir öðru sviði/um er mjög mikilvægt að verkefnunum fylgi 
miðlæg stjórnun sem hefur það hlutverk að samræma starfsemi milli hverfa, veita aðhald og 
eftirfylgni og vera stefnumótandi í fagþróun í starfi á vettvangi frítímans. Auðvitað eru margar leiðir 
færar en hópurinn telur farsælast að halda áfram að byggja frítímaþjónustuna upp á hverfagrunni. 
Þannig verður sjálfkrafa til mikilvægt samstarf þeirra sem sinna þessari þjónustu innan hverfanna og 
yfirstjórn helst í lágmarki þar sem hún er sameinuð á einum stað í hverfinu.  
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Starfsumhverfi frístundamiðstöðva – framtíðarsýn (mynd 1): 

 
Frístundamiðstöðvar 
 
 
Hugmyndafræði  
 
Vettvangur frístundamiðstöðva er frítíminn. Það er sá tími sem eftir er þegar skyldum við skóla eða 
vinnu og heimili lýkur. Hlutverk frístundamiðstöðva er að bjóða hverfisbúum í Reykjavík á öllum aldri 
upp á hreyfingu, útivist, félags- og tómstundastarf sem hefur afþreyingar-, menntunar- og 
forvarnargildi. Í frítímanum á að vera gaman en frítíminn er einnig kjörinn til að takast á við þroskandi 
og krefjandi verkefni. Frístundamiðstöðvar vilja með starfi sínu stuðla að félagslegri velferð og að 
þjónustan sé farvegur óformlegrar menntunar, menningar, uppeldis og lýðræðislegrar þátttöku. 
Starfsemi frístundamiðstöðva miðar að því að stuðla að heilbrigði almennings með því að skapa 
vettvang fyrir fjölbreytta íþróttaiðkun, alhliða líkamsrækt, skemmtun, afþreyingu og slökun. Í öllu 
starfi á vegum frístundamiðstöðva er leitast við að efla sjálfsmynd einstaklinga sem þangað sækja 
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með því að gefa þeim tækifæri til að blómstra í því sem þeir eru góðir í og þjálfa upp nýja færni eftir 
áhugasviði hvers og eins. Sérstaklega er hugað að því að virkja til þátttöku einstaklinga sem eiga undir 
högg að sækja vegna fötlunar eða félagslegra aðstæðna og stuðla að því að þeir hafi jöfn tækifæri á 
við aðra. Starfsemi frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er að því að auka 
þekkingu og hafa áhrif á viðhorf og atferli hverfisbúa á þann veg að þeir kjósi sér heilbrigðan lífsstíl. 
Starfsskrá skrifstofu tómstundamála er kjölfesta alls starfs á vegum frístundamiðstöðvanna. 
Starfsskráin er í endurskoðun en í framtíðinni gæti hún heitið Starfsskrá frístundamiðstöðva. 
 
Hugmyndafræðin felur einnig í sér að frístundamiðstöðvar verði vettvangur fyrir aðra aðila sem bjóða 
upp á uppbyggilegt frístundastarf í viðkomandi hverfi. Allir þessir aðilar geti sótt um að nýta aðstöðu 
frístundamiðstöðva til að bjóða upp á starfsemi, smiðjur eða námskeið fyrir hverfisbúa.  
 
Vinnuhópurinn sér fyrir sér að frístundamiðstöð verði athvarf fólksins í hverfinu þar sem 
sköpunarkrafturinn fær að njóta sín, kaffihús og menningarviðburðir, námskeið, smiðjur, fræðsla og 
hverfishátíðir svo fátt eitt sé talið.  
 
 
 
Stjórnun  
 
Í hverri frístundamiðstöð starfi eftirfarandi stjórnendateymi: 
Forstöðumaður 

Stöðugildi sem nú þegar starfar á frístundamiðstöðvum. 
Rekstrarstjóri 

Stöðugildi sem nú þegar starfar á frístundamiðstöðvum. 
Deildarstjóri barnastarfs (6-9 ára) 

Stöðugildi sem nú þegar starfar á frístundamiðstöðvum. 
Deildarstjóri unglingastarfs (10-16 ára) 

Stöðugildi sem nú þegar starfar á frístundamiðstöðvum. 
Deildarstjóri fyrir 16 ára og eldri  

Hér gæti verið um að ræða stöðugildi sem nú þegar eru annars staðar í borgarkerfinu. 
Deildarstjóri í hreyfingu og útivist 

Hér gæti verið um að ræða stöðugildi sem nú þegar eru hjá skrifstofu íþróttamála hjá ÍTR. 
 
Ofangreindir stjórnendur bera ábyrgð á sínum málaflokkum í hverfinu. Saman mynda þeir 
stjórnendateymi frístundamiðstöðvarinnar sem ber ábyrgð á starfseminni í heild sinni, áætlanagerð 
og mótar stefnu til framtíðar. Rekstrarþjónustan starfar þvert á deildirnar. Hér fyrir neðan birtist 
hugsanlegt skipurit fyrir frístundamiðstöð.  
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Aðstaða  
 
Starfsemi frístundamiðstöðva fer fram víðsvegar í hverfum borgarinnar. Því má segja að starfsemin 
rúmist ekki í einu húsi, heldur þarf að vera hægt að nýta húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar í 
viðkomandi hverfi. Með þessu fyrirkomulagi skapast aukið hagræði og meiri samnýting.  
 
Mikilvægt er þó að frístundamiðstöðvar hafi einnig gott eigið húsnæði sem uppfyllir skilgreindar 
rýmisþarfir og kröfur sem gerðar eru til frístundastarfsemi. Vinnuhópurinn sér fyrir sér að í 
framtíðinni verði aðstaða frístundamiðstöðva þannig úr garði gerð að vettvangur skapist fyrir alla 
aldurshópa til að taka þátt í fjölbreyttu frístundastarfi, formlegu og óformlegu og bæði sé hægt að 
þjóna einstaklingum og hópum. Lögð verði áhersla á að koma til móts við mismandi áhugamál 
hverfisbúa og því þarf aðstaðan að vera fjölbreytt, allt frá minni rýmum í  stærri fjölnota sali. 
Eftirtalin rými eru m.a. æskileg fyrir starfsemina: Fjölnota salur, setustofa/sjónvarpsherbergi, 
leikherbergi, æfingaraðstaða fyrir hljómsveitir, hljóðver, tölvuver, smiðjuaðstaða og verkstæði og 
veitingasalur/kaffihús.  
 
Eitt af hlutverkum frístundamiðstöðva verði að hafa umsjón með, huga að, hafa yfirlit yfir og nýta 
útivistarsvæði í hverfunum í samstarfi við önnur svið borgarinnar. Að auki sér hópurinn fyrir sér að 
íþróttamannvirki borgarinnar séu gerð aðgengilegri fyrir almenning og fyrir sérverkefni á vegum 
frístundamiðstöðva. 
 
Sérstök áhersla verði lögð á að bjóða upp á fjölskylduvænt umhverfi þar sem allir ættu að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi.  
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Hverfasamstarf  
 
Kenningar um félagsauð og eflingu samstarfs í nærumhverfinu fellur mjög vel að hugmyndafræði 
frístundamiðstöðva. Til að efla félagsauð í hverfum er mikilvægt að þeir sem koma við sögu í 
umönnun, afþreyingu og fræðslu hverfisbúa vinni áfram vel saman. Það er mikill ávinningur af því að 
leggja saman krafta hinna ýmsu sérfræðinga til að ráðast í möguleg samstarfsverkefni með 
margvíslegum hugmyndum, hæfileikum og aðferðum.  
 
Næstu skref í hverfasamstarfi telur vinnuhópurinn vera að formgera betur samstarf um málefni 
einstaklinga, s.s. þátttöku frístundaráðgjafa í nemendaverndarráðum og öðrum þverfaglegum 
teymum í hverfunum. Frístundaráðgjafar geta haft allt aðra sýn á málefni einstaklinganna heldur en 
skóli eða velferðarþjónusta, þeir eru að vinna með einstaklingana á vettvangi frítímans þar sem 
félagsleg staða þeirra kemur vel í ljós.  
 
Vinnuhópurinn telur einnig mikilvægt að virkja hverfisbúa enn frekar í stefnumótun, skipulagningu og 
framkvæmd verkefna innan hverfisins. Þetta væri meðal annars mögulegt með því að gefa 
hverfisbúum tækifæri á að sækja um styrki til slíkra verkefna og bjóða einstaklingum upp á að vera 
virkir þátttakendur í starfi við þeirra hæfi. 
 
 
 

Útskýringar á starfsþáttum: 
  
 
Frístundaheimili  
 
Gert er ráð fyrir frístundaheimilum við alla skóla sem eru með börn í 1.-4. bekk. Hlutverk 
frístundaheimila er að bjóða upp á fjölbreytt frístundastarf þegar hefðbundnum skóladegi 6-9 ára 
barna lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í 
umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu.  
 
Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir 
sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Markmið frístundaheimila er að bjóða upp á starf þar sem börn 
eiga innihaldsríkan frítíma að loknum skóladegi og í skólafríum. Þetta kallar á gott samstarf við 
foreldra barnanna, skólana, íþrótta- og æskulýðsfélög og aðra sem koma að umönnun og fræðslu 
barnanna yfir daginn. Frístundaheimilin vinna, í samstarfi við þessa aðila, að því að efla sjálfstraust og 
félagslega hæfni barnanna, kenna þeim að fylgjast með tímanum og ferðast á milli staða. Í þessu 
skyni leitast frístundaheimili við að nota lýðræðislega starfshætti og efla hæfni barnanna til að móta 
sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður.    
 
Þjónusta við börn með sérþarfir er skipulögð í hverju frístundaheimili fyrir sig í samvinnu við foreldra, 
skóla og aðra fagaðila sem tengjast börnunum. 
 
 
 
Félagsmiðstöðvar  
 
Gert er ráð fyrir að félagsmiðstöðvastarf standi öllum börnum og unglingum á aldrinum 10-16 ára til 
boða. Félagsmiðstöðvar eru ýmist staðsettar innan skólahúsnæðis eða í sérhúsnæði. Skilgreina þarf 
hvaða félagsmiðstöð börnin og unglingar í hverjum skóla tilheyra. Í flestum tilfellum verður um að 
ræða eina félagsmiðstöð við hvern skóla sem þjónustar börn á mið- og unglingastigi. 
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Hlutverk félagsmiðstöðva er tvíþætt. Annars vegar er hlutverk þeirra að bjóða börnum og unglingum 
á aldrinum 10-16 ára upp á frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri 
þeirra og þroska. Hins vegar er hlutverk þeirra að bjóða upp á aðstöðu til afþreyingar og samveru 
með jafnöldrum í öruggu umhverfi. Áhersla er lögð á virka þátttöku og einkum að virkja þá með til 
þátttöku sem standa höllum fæti vegna fötlunar eða félagslegra aðstæðna. Viðfangsefni 
félagsmiðstöðva byggja alltaf á því að virkja börnin og unglingana með til þátttöku og framkvæmda í 
starfinu. Hópastarf og almennt opið starf eru þar kjölfestan.  
markilu vera ?(3)? starfsmenn á hverri vaopnunumunglingastarfi 
Gert er ráð fyrir að þjónustutími félagsmiðstöðva sé tvískiptur. Annars vegar er um að ræða viðveru 
frístundaráðgjafa á skólatíma barna og unglinga og hins vegar almennan opnunartíma í starfi 
félagsmiðstöðva. Opnunartími skiptist í dagopnun og kvöldopnun.  
 
 
Félagsmiðstöðvastarf fyrir 10-16 ára börn og unglinga með fötlun, sem í dag kallast 
frístundaklúbbar, verði áfram starfrækt í þremur hverfum borgarinnar. Þessar félagsmiðstöðvar bjóða 
upp á frístundaþjónustu eftir að skóladegi lýkur og í skólafríum. Starfsemi félagsmiðstöðvastarfs fyrir 
10-16 ára börn og unglinga með fötlun skal samþætta eins og hægt er við annað 
félagsmiðstöðvastarf. 
 
  

(Vinnuskólinn) 
 
Vinnuhópurinn sér fyrir sér tækifæri hagræðingar með endurskoðun á fyrirkomulagi 
Vinnuskólans. Ef til vill má ná fram heildstæðara starfi með því að frístundamiðstöðvarnar 
hafi umsjón með starfemi fyrir unglingana á sumrin. Frístundamiðstöðvarnar þyrftu þó að fá 
verkefnum úthlutað frá Umhverfis- og samgöngusviði og jafnvel öðrum aðilum.   

 
 
 
Frístundastarf fyrir 16 ára og eldri 
 
Starf fyrir 16 -24 ára  
 
Vinnuhópurinn telur skorta vettvang fyrir fjölbreyttara frístundastarf fyrir þennan aldurshóp í 
hverfum borgarinnar. Grundvallarmarkmið starfsins væri að svara þörfum ungmenna í hverfum 
borgarinnar. Ungmenna sem vantar athvarf til iðkunar heilbrigðs frístundastarfs og vettvang til að 
koma skapandi hugsunum á framfæri utan skóla eftir að þau klára grunnskóla og skilja við 
félagsmiðstöðvarnar. Þetta athvarf stuðlar að atvinnusköpun og frumkvöðlahugsun og ungmennin 
hafa tækifæri til þess að blómstra á eigin forsendum, athvarf í sínu heimahverfi þar sem þeim líður 
vel og þau þekkja til. Athvarfið getur gegnt hlutverki virknimiðstöðvar fyrir þau ungmenni sem ekki 
eru í skóla eða vinnu. Forvarnargildi athvarfsins er mikið og tekur við því hlutverki sem 
félagsmiðstöðvar gegndu áður í lífi þeirra.  
 

(Félagsstarf eldri borgara) 
 
Hugmyndir eru uppi um að færa hluta félagsstarfs fyrir aldraða frá VEL til ÍTR. Um er að ræða 
þann hluta sem skilgreina má sem almennt félagsstarf fyrir eldri borgarar og fer fram í 
félagsmiðstöðvum aldraðra víða um Reykjavíkurborg. Með því að setja félags- og 
tómstundastarf aldraðra undir sama hatt og annað frístundastarf borgarinnar gefst tækifæri 
til að brúa bilið milli kynslóða og gera frítímastarfið heildstætt í hverfum borgarinnar. 
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Samnýting húsnæðis til frítímastarfs mun þannig aukast ásamt því að verið er að virkja þann 
mannauð enn betur sem hefur sérhæft sig í að vinna á vettvangi frítímans. 
 
 
(Menningarstarf) 
 
Með því að sameina frístundamiðstöðvar og menningarstarf sem fer fram á 
menningarmiðstöðvum og bókasöfnum í hverfum má auka flæðið á milli þessara eininga 
þannig að gestir húsanna og íbúar hverfanna upplifi starfsemina sem eina samhangandi heild 
sem ætlað er að sinna fólki  á öllum aldri.  Með sameiginlegum rekstri væri eflaust hægt að ná 
fram hagræðingu og betri nýtingu húsnæðis í eigu borgarinnar. Sem dæmi um þetta má 
nefna hugmyndir um sameiningu frístundamiðstöðvarinnar Miðbergs og 
menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs. Forstöðumenn í öðrum hverfum sjá fyrir sér mikil 
tækifæri í auknu samstarfi við bókasöfn borgarinnar og annað menningarstarf í hverfum, þá 
sérstaklega hvað varðar barnamenningu, alþýðumenningu og fjölmenningu.  

 
 
Heyfing og útivist  
 
Frístundamiðstöðvar vilja í starfssemi sinni leggja  enn frekari áherslu á að stuðla að aukinni útvist og 
hreyfingu meðal borgarbúa. Því er lagt til að „Hreyfing og útivist“ verði nýr starfsþáttur í starfi 
frístundamiðstöðva. Fjölmörg tækifæri liggja í hverfum borgarinnar t.d. með því að efla útivistarsvæði 
og stuðla að aukinni fjölbreytni hvað varðar aðstöðu og búnað í hverfunum. Því er mikilvægt að móta 
stefnu til framtíðar þar sem greind eru tækifæri í vetrar- og sumarútivist í borginni. Tækifærin liggja 
meðal annars í því að efla og bæta útivistarsvæði í kringum skíðabrekkur borgarinnar og bygga upp 
starfsemi þar bæði á veturna og á sumrin. Þá er enn frekar hægt að efla starfsemi á öðrum 
útivistarsvæðum m.a. í Nauthólsvík, í Gufunesi og víðar. Frístundamiðstöðvar geta einnig haft umsjón 
með skautasvellum á Reykjavíkurtjörn eða á Rauðavatni auk lagningar á gönguskíðabrautum innan 
hverfanna þegar tækifæri gefast. Einnig má skoða samstarf við Náttúruskólann og samnýtingu og 
samvinnu varðandi grenndarskógana. 
 
Til að ná fram aukinni þjónustu varðandi hreyfingu og útivist er lagt til að skoðuð verði frekari 
samþætting á starfsemi ÍTR í hverfum borgarinnar m.a. með  því að endurskoða fyrirkomulag á rekstri 
og starfsmannahaldi sundlauga hjá ÍTR og samtvinna þann rekstur starfsemi frístundamiðstöðva. Með 
því móti getur skapast meiri yfirsýn,  heildstæðari þjónusta og meira samstarf milli þessara aðila en er 
í dag. Hlutverk stjórnenda sundlauga væri hægt að efla og tengja við stjórnendateymi 
frístundamistöðva. Auk þjónustu sundlauga gætu viðkomandi stjórnendur unnið að öðrum 
heilsutengdum viðfangsefnum innan hverfanna og þannig stuðlað að aukinni þátttöku borgarbúa í 
útivist og hreyfingu í nánu samstarfi við félagasamtök og aðrar stofnanir. 
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Ávinningur af breytingum: 
 

 Hugmyndafræðilegur ávinningur:  
 Heildstæð frístundaþjónusta fyrir hverfisbúa á öllum aldri, allt árið um kring. 
 Kraftar fagfólks á vettvangi frítímans sameinaðir. Samvinna stærri hóps ýtir undir 

þróun í faginu og gerir starf frístundamiðstöðva faglegra. 
 Auknir möguleikar á því að starfsfólk í frítímaþjónustu gegni fullu starfi. 
 Leið  til að brjóta niður múra milli kynslóðanna. 
 Allir aldurshópar njóti aukins þjónustutíma. 
 Aðrir hópar fá aukið aðgengi að húsnæði og búnaði. 

 
 Fjárhagslegur ávinningur 

 Betri nýting á húsnæði með aukinni samnýtingu. 
 Samnýting á starfsfólki. Stærri starfsmannahópur hefur í för með sér að auðveldara 

er að fá fólk í afleysingar, minni yfirvinnukostnaður. 
 Hægt yrði að ná fram hagstæðari innkaupum með því að samræma innkaup, t.d. á 

pappír, ritföngum, föndurefni, kaffi o.s.frv. 
 Minni yfirbygging. 
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Fylgiskjal 3 – Tillögur og greinargerðir varðandi rekstur 

frístundamiðstöðva frá 2000 og 2002 
Hinn 7. apríl árið 2000 lagði starfshópurinn eftirfarandi tillögur og skýrslu fyrir borgarráð. 

 

TÓMSTUNDATILBOÐ TIL BARNA OG UNGLINGA 

SKÝRSLA VERKEFNISSTJÓRNAR 

 

Tillaga til Borgarráðs Reykjavíkur 

Lagt  er til að gerð verði tveggja ára tilraun með nýtt fyrirkomulag skóla- 

og  tómstundastarfs  í  1.-4.  bekk  grunnskóla.   Tilraunin  nái til allra 

einsetinna   skóla   í   einu   hverfi   borgarinnar  og  er  lagt  til  að 

Breiðholtshverfi  verði  fyrir  valinu.   Þeir  skólar sem þar um ræðir eru 

Breiðholtsskóli, Fellaskóli, Seljaskóli og Ölduselsskóli. 

 

Markmið 

Markmið tilraunarinnar verði eftirfarandi: 

1.  Að greina betur að en nú er skólastarf og tómstundastarf. 

2.  Að auka samræmingu og samþættingu tómstundastarfs í hverfinu. 

3.  Að jafna aðstöðu til náms með því að bjóða öllum nemendum 2.-4. bekjar 

    heimanámsaðstoð án endurgjalds. 

4.  Að  lengja skóladag yngstu barnanna þannig að þjónusta skólans bjóðist 

    þeim í sjö stundir á dag. 

5.  Að tryggja öllum sex ára börnum forskólanám án endurgjalds í tónlist. 

6.  Að öllum 6 ára börnum bjóðist þátttaka án endurgjalds í íþróttaiðkun á 

    vegum íþróttafélagsins í hverfinu. 

 

Borgarráð   Reykjavíkur   samþykkti   hinn  21.  september  s.l.  að  skipa 

verkefnisstjórn  til að gera úttekt á og til að samræma tómstundatilboð til 

barna  og  unglinga  í  skólum  og hverfum borgarinnar.  Verkefnisstjórnina 

skipa Helgi Hjörvar formaður, Kjartan Magnússon og Sigrún Elsa Smáradóttir. 

Auk þess sátu fundi nefndarinnar af hálfu Fræðslumiðstöðvar Arthur Morthens 

og  Guðmundur  Þór  Ásmundsson,  en  af hálfu ÍTR Soffía Pálsdóttir, Ingvar 

Sverrisson  og  Logi  Sigurfinnsson.   Verkefnisnefndin hefur haldið alls 8 

fundi,  auk  viðræðna  við  skólafólk  og  starfsfólk  ÍTR  og  hefur aflað 

margvíslegra upplýsingaum starfsemi skóladagvistar. 

 

Í  greinargerð  með  tillögu  um  skipun  verkefnisstjórnarinnar sagði m.a. 

"Miklar breytingar hafa að undanförnu átt sér stað bæði hjá ÍTR og skólunum 

hvað varðar skipulagningu frístundastarfs. 

Í  nokkrum  hverfum borgarinnar hefur ÍTR sett upp miðstöð, sem skipuleggur 

þjónustu m.a. við skólana í viðkomandi hverfi. 

Með einsetningu  grunnskólanna breytist mikið vinnudagur nemenda.  Öll börn 

og  unglingar  eru  í  skólanum  til  14.00  á  daginn  og  síðan tekur við 

fjölbreytt  tómstundastarf  eða  dvöl  í  lengdri  viðveru  í   í skólunum. 

Mikilvægt  er að reyna að samþætta þessa þjónustu og einn aðili hafi umsjón 

með  frístundatilboðum  barna  og  unglinga  í  hverju hverfi.  Einnig væri 

nauðsynlegt  að  auka  samstarf  við  aðra  aðila s.s. íþróttafélög, skáta, 

KFUM-K, kirkjuna og tónlistarskóla". 

 

Leiðir 

Lagt  er  til að nemendum 1.-4. bekkjar gefist kostur á þjónustu frá morgni 

til  klukkan  þrjú síðdegis af hálfu skólans, ÍTR taki við 6 ára börnum kl. 
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14  og  fylgi  þeim  í tónlistarskólann og íþróttaskólann.  Miðað sé við að 

skólinn  opni  kl. 7.30, en kennsla hefjist milli kl. 8 og 8.50.  Skólarnir 

fái  til  viðbótarráðstöfunar 60 mínútur með kennara á hverja deild í 2.-4. 

bekk  og  geta valið hvort þeir nýta allan tímann til heimanámsaðstoðar eða 

hluta  (allt  að  20  mín) til morgunstundar.  Að viðbættri hádegisstund og 

40-60   mínútna   heimanámsaðstoð   og/eða  20  mínútna  morgunstund  ljúki 

skóladeginum  milli  kl.  14.40  og 15, en ljúki skóla fyrir kl. 15 bjóðist 

börnum   síðdegisstund   til  kl.  15.   Tilboð  um  heimanámsaðstoð  verði 

valfrjálst,  en  gert  er  ráð  fyrir  75-100%  nýtingu  og er það forsenda 

tímamagns   á   deild.    Við   mat  á  kostnaði  er  reiknað  með  því  að 

heimanámsaðstoð sé greidd sem kennsluyfirvinna en morgunstund með kennara á 

sömu forsendum og gæsla. 

 

Þar  sem  heimanám 6 ára barna felst fyrst og fremst í lestri er ekki talið 

rétt að veita þá aðstoð í skólanum.  Mikilvægt er að foreldrar sjálfir taki 

þátt  í því að kenna og þjálfa börn sín í lestri.  Því er lagt til að 6 ára 

börn  njóti  annars konar tilboða meðan 2.-4. bekkur stundar heimanám.  Þau 

tilboð  verði  íþróttaskóli,  tónlistarnám  og tómstundatilboð frá ÍTR.  Um 

væri að ræða tónlistarnám forskóla tvo daga vikunnar.  Um fyrirkomulag þess 

vísast í borgarráð þann 13. apríl 1999.  Með þeim breytingum þó að kennslan 

sé endurgjaldslaust veitt og tilraun með tónlistarkennslu nái jafnframt til 

Fellaskóla. 

 

Gengið verði til samninga við Íþróttafélag Reykjavíkur/Leikni um að félögin 

veiti  6  ára  börnum tilsögn í helstu íþróttum tvo daga vikunnar milli kl. 

14-15  frá  skólabyrjun  til  skólaloka.   Megináhersla íþróttaskólans er á 

hreyfiþroska  barna  og  að þau fái kynningu á mismunandi íþróttagreinum og 

hafi viðkynningu á íþróttafélögum hverfisins. 

Fimmta  daginn mun ÍTR bjóða 6 ára börnunum upp á fjölbreytt starf.  Börnin 

fá  að  kynnast  ólíkum  viðfangsefnum  í  gegnum leik.  Fengist verður við 

föndur, myndlist, vettvangsferðir svo eitthvað sé nefnt. 

 

Með  þessu  fyrirkomulagi  gæti  stundarskrá 1.-4. bekkjar litið svona út á 

hausti komanda: 

Mánud.    Þriðjud.           Miðvikud.   Fimmtud.  Föstud. 

7.30-8.10               morgunstund 

8.10-8.50               kennslustund 

8.50-9.30               kennslustund 

09.30-9.50               frímínútur 

09.50-10.30             kennslustund 

10.30-10.40             frímínútur 

10.40-11.20             kennslustund 

12.00-12.30             hádegisstund 

12.30-12.50             útivera ? frímínútur 

12.50-13.30             kennslustund 

13.30-13.40             frímínútur 

13.40-14.40             heimanámsaðstoð (tónlistarforskóli, íþróttaskóli) 

14.40-15.00         síðdegishressing ? útivera - gæsla 

 

Hafa verður í huga að hver skóli sem þátt tekur í tilrauninni er einstakur. 

Þeim  verður  því að ætla svigrúm til að útfæra þá þjónustu sem hér er lögð 

til með mismunandi hætti og ólíkum áherslum. 

Að  skóladegi  loknum  kl.  3  síðdegis  verði  börnum  í  1.-4. bekk boðið 
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tómstundastarf  á  vegum ÍTR innan skólans.  Hver skóli gerir starfssamning 

við ÍTR þar að lútandi og er tillaga skólastjóra að slíkum samningi hjálögð 

sem  sýnishorn (fskj. 1).  Fyrir tómstundastarf innheimti ÍTR þjónustugjöld 

er   standi   undir   kostnaði   vegna  þess,  öðrum  en  húsnæðiskostnaði. 

Tómstundatilboð  séu í boði til kl. 5 síðdegis.  Óbreytt fyrirkomulag verði 

á tómstundastarfi fyrir efri bekki, en þeir skólar sem hér eiga í hlut hafa 

eða  munu  allir  gera  samstarfssamninga við ÍTR um tómstundarstarf 5.-10. 

bekkjar.   Þannig  verður  þá  allt  tómstundastarf  fyrir grunnskólabörn í 

Breiðholti  innan og utan skóla á vegum ÍTR og skapast með því margvíslegir 

möguleikar   á   samþættingu,  samnýtingu  og  heildstæðri  stefnumörkun  í 

tómstundamálum í hverfinu. 

 

Í  jóla-  og  páskaleyfum  hafa 50-60 börn úr skólunum fjórum fengið gæslu. 

Gert er ráð fyrir að ÍTR veiti þá þjónustu á einum stað en hver skóli leggi 

til  starfsmann  er  fylgi  börnunum.   Á  starfsdögum skóla hefur í þremur 

skólanna  verið  rekin  gæsla  þrjá  af fimm starfsdögum.  Því er beint til 

skólanna   og  ÍTR  að  leitað  verði  leiða  til  að  samræma  þjónustu  á 

starfsdögum. 

 

Tómstundatilboð  til 1.-4. bekkjar færi fram kl. 3-5 síðdegis.  Börnin munu 

fást  við  fjölbreytt  viðfangsefni,  áhersla  lögð á skapandi og þroskandi 

starf inni sem úti.  Samstarf og samþætting verður á öllu starfi fyrir börn 

og  ungmenni  í Breiðholtshverfi s.s. íþróttastarf, skátastarf, kirkjustarf 

o.fl.  og mun það starf fléttast við tómstundatilboð f. 1.-4. bekk á þessum 

starfstíma.  Hver starfsmaður hefur umsjón með 12 börnum að meðaltali og er 

lögð  áhersla á að þau börn sem hafa stuðningsaðila í skólanum  að sá aðili 

fylgi þeim í tómstundatilboðið.  Um þann stuðning gildi hjálagðar reglur um 

sérstuðning  við  alvarlega fötluð börn í skóladagvist frá 25. febrúar s.l. 

(fskj.  2).   Mikilvægt  er  að  húsnæði  fyrir  þessa  starfsemi  uppfylli 

möguleika til sveigjanleika s.s. að skipta börnunum upp í smærri hópa og að 

heimilislegt og hlýlegt andrúmsloft ráði ríkjum. 

 

ÍTR mun skipa starfshóp til að skipuleggja innra starf tómstundatilboðanna. 

 

Þá er gert ráð fyrir að þeim börnum er býðst forskólanám í tónlist veturinn 

2000-2001  gefist kostur á að kaupa framhaldsnám veturinnn 2001-2002 þannig 

að  það  geti  farið  fram á sama tíma og það tómstundastarf sem ÍTR býður. 

Einnig verði í boði íþróttaskóli fyrir 2.-4. bekk svo sem verið hefur. 

 

Kostnaður 

Kostnaður  við  tilboð  um tónlistarnám er áætlaður í skýrslu starfshóps um 

tónlistarnám  sem  áður  er  vísað  í.  Þar er gert ráð fyrir að kosti eina 

milljón  króna að koma upp nauðsynlegri aðstöðu til tónlistarnáms í hverjum 

skóla.   Ekki er gert ráð fyrir þeim kostnaði sérstaklega þar sem borgarráð 

hefur  þegar  tekið ákvörðun um að ráðast í hann í þremur þessara skóla, en 

búnað  í  Fellaskóla þyrfti að kosta af áhaldakaupum.  Í skýrslunni er gert 

ráð  fyrir  að  kostnaður  við kennslu hvers barns sé á misseri kr. 15.000. 

Sex  ára  börn í skólunum fjórum verða um 250 næsta haust og yrði kostnaður 

við  kennslu þeirra því að hámarki kr. 3.750.000 og er gert ráð fyrir að sá 

kostnaður komi af framlögum til tónlistarskóla. 

 

Kostnaður  ÍTR  vegna  tilraunar  í Breiðholti með Íþróttaskóla er áætlaður 

1.300.000 á haustönn sbr. hjálagða kostnaðaráætlun (fskj. 3).  Ef öllum sex 
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ára  börnum  í  borginni  yrði  boðin  sambærileg  þjónusta  í framhaldi af 

tilrauninni  er  áætlaður  kostnaður  15  milljónir króna árlega.  Í ár er 

fjárstuðningur ÍTR við aðra íþróttaskóla 2.5 milljónir króna.  Mikilvægt er 

að það starf sem þar er innt af hendi skerðist ekki við þessa tilraun. 

 

Kostnaður  við skóladagvist er lægri að meðaltali á hvert barn í Breiðholti 

en  borginni allri.  Helgast það fyrst og fremst af því að færri börn kaupa 

þjónustuna  í  Breiðholti en að jafnaði í borginni allri.  Þannig eru 16.1% 

6-9  ára  barna  í  skólunum  fjórum,  en  aðeins  0.7%  af  niðurgreiðslum 

skóladagvistar  runnu  til  þeirra  á  síðasta ári.  Það gerir að verkum að 

kostnaður  við  nýtt  fyrirkomulag  er  meiri í þessum skólum, þó kostnaður 

fyrir borgina sem heild yrði áþekkur því sem verið hefur. 

 

Þannig  var  kostnaður  borgarinnar  við  skóladagvist  þessara skóla á sl. 

hausti  kr.  530.000  en  er áætlaður haustið 2000 kr. 4.5 milljónir.  Skv. 

meðfylgjandi kostnaðaráætlun (fskj.4), sem gerð er út frá gefnum forsendum, 

yrði  kostnaður  við  nýtt  fyrirkomulag  haustið  2000 kr. 10.4 millj.  Þá 

bætist  við  að  hluti  kostnaðar  eru  samningsbundnar  launagreiðslur til 

skólastjóra   og   aðstoðarskólastjóra,   sem  greiða  verður  þrátt  fyrir 

breytinguna  en  þær  nema  um  1.8  millj.  á  haustmisseri.   Því  kallar 

breytingin   á   um  7.7  millj.  króna  aukafjárveitingu  til  skólanna  á 

haustmisseri, miðað við gefnar forsendur. 

 

Væri  þjónustu  fyrirkomið  í  öllum skólum borgarinnar með þessum hætti er 

áætlaður  kostnaður 160 milljónir króna.  Til samanburðar var niðurgreiðsla 

skóladagvistar  á  liðnu  ári  kr.  175  milljónir,  en  er  áætluð í ár 88 

milljónir  króna.  Því má segja að heildarkostnaður við breytinguna liggi á 

milli þess sem verið hefur og áætlað er. 

Um  kostnað  af  tómstundastarfi á vegum ÍTR gildir að þjónustugjöld standa 

undir  öðrum  kostnaði  en húsnæðiskostnaði, (rafmagn, hiti og leiga) og er 

ekki  gert  ráð  fyrir að skólarnir krefji ÍTR um greiðslu hans, ednda bera 

þeir hann nú þegar. 

 

Þjónustugjöld 

Við  núverandi fyrirkomulag kaupa foreldrar þjónustu skóladagvistar í allt 

að  4 stundir á dag.  Fyrir það greiða þeir kr. 170 á klukkustund.  Með því 

að  þjónusta  skólans,  7 stundir á dag, verður endurgjaldslaus greiða þeir 

foreldrar  sem  áður keyptu eina til tvær stundir  Skv. kostnaðaráætlun ÍTR 

verða  þjónustugjöld  milli  kl.  15  og  17 kr. 340 pr. klukkustund.  Þeir 

foreldrar sem keypt hafa þriggja stunda gæslu lækka því kostnað sinn um 170 

kr.  á dag, en þeir foreldrar er nýta fjórar stundir verða jafnsettir eftir 

breytinguna. 

 

Þjónustumat:   Á  tímabilinu  fari  fram  þjónustumat  í  skólunum  á vegum 

verkefnisstjórnarinnar.     Könnun    verði    gerð    meðal   starfsmanna, 

samstarfsaðila  og  foreldra.   Könnun  verði  gerð  vorið 2000 á núverandi 

stöðu.   Vorið  2001  og  vorið 2002 verði gerðar samanburðarkannanir.  Með 

þessu fæst yfirlit yfir þróun verkefnisins og gæði starfsins. 

 

                          Reykjavík 7. apríl 2000 

 

                          Helgi Hjörvar formaður 

     Kjartan Magnússon,   Sigrún Elsa Smáradóttir  



46 
 

Greinargerð um innleiðslu frístundaheimila við yngra stig grunnskóla í Reykjavík 

Tilraun um tómstundastarf í lengdri viðveru í Breiðholti mun ljúka 7. júní 2002.  Er þar með lokið 2 ára 
tímabili sem hófst í kjölfar samþykktar Borgarráðs þann 7. apríl 2000.  Verður skýrt frá reynslunni í 
stuttu máli að neðan.  Er vísað til viðhorfskönnunar, fjölda foreldrafunda, samtala við börnin og 
reynslu starfsmanna sem skráð hefur verið á fjölda starfsmannafunda.  
 

Verkefnið var skilgreint af stýrihópi með 6 meginmarkmiðum: 

1. Að greina betur að en nú er skólastarf og tómstundastarf. 
2. Að auka samræmingu og samþættingu tómstundastarfs í hverfinu 
3. Að jafna aðstöðu til náms með því að bjóða öllum nemendum 2.-4. bekkjar 

heimanámsaðstoð án endurgjalds. 
4. Að lengja skóladag yngstu barnanna þannig að þjónusta skólans bjóðist þeim í sjö 

stundir á dag. 
5. Að tryggja öllum sex ára börnum forskólanám án endurgjalds í tónlist 
6. Að öllum 6 ára börnum bjóðist þátttaka án endurgjalds í íþróttaiðkun á vegum 

íþróttafélagsins í hverfinu. 
Til að fylgja þessum markmiðum eftir voru gerðar breytingar á skóladagvist haust 2000 í fjórum 
grunnskólum Breiðholts, þ.e. Fellaskóla, Breiðholtsskóla, Seljaskóla og Ölduselsskóla.  Tómstundastarf 
í skóladagvist fluttist á hendur hverfismiðastöðvar ÍTR í Miðbergi.  Miðberg hefur jafnframt annast 
tómstundastarf fyrir 5.-10. bekk í Breiðholti.  Þannig hefur yfirumsjón á öllu tómstundastarfi í 
hverfinu verið færð á eina hendi og þar með samþætting á og samstarf við félagasamtök, 
tónlistarskóla ofl. í hverfinu.  Verður í ljósi reynslunnar að telja þennan ávinning breytinganna 
ótvíræðan. 
Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur (ÍTR) opnaði svokölluð Frístundaheimili í hverjum skóla haustið 
2000 og hafði til þess óverulegan undirbúningstíma.  Heita þau: Plútó, Bakkasel, Frissi Fríski og Denni 
Dæmalausi.  Auk þess var lítil reynsla af rekstri skóladagvistar hjá ÍTR.  Ýmsir agnúar reyndust því á 
framkvæmdinni fyrst í stað.  Upplýsingastreymi skorti til foreldra, starfsmanna skóla og vinna þurfti 
upp sterkari tengsl milli skólans, ÍTR, Íþróttaskólans og tónlistarskólanna.  Þá voru jafnframt nokkrir 
erfiðleikar við mönnun og kom þar þrennt til;  í fyrsta lagi þensla sem var á vinnumarkaði; í öðru lagi 
að minna var um að starfsfólk skólanna fengist í aukavinnu í skóladagvist en ráð var fyrir gert og í 
þriðja lagi að mikill fjöldi barna nýtti tilboð í stuttan tíma eða til kl. 15:00. 

Frístundaheimilin tókust á við verkefnið og tókst fljótlega að ráða fram úr flestum 
byrjunarörðugleikum.  Viðhorfskönnunin sem gerð var af fræðslu- og jafnréttissviði ÍTR vorið 2001 gaf 
jákvæða niðurstöðu þegar notendur þjónustunnar voru spurðir.  Þegar foreldrar voru spurðir hvort 
að þeir teldu að barn sitt væri ánægt á Frístundaheimilinu þá svöruðu 93 % að barnið sitt væri ánægt 
og frekar ánægt.  Börnin voru spurð sérstaklega og kom í ljós að 88 % barnanna svöruðu já við 
spurningunni um hvort að þeim fyndist gaman á Frístundaheimilinu. Þegar kannað var hvað 
börnunum þætti skemmtilegast að gera, kom í ljós eftirfarandi: 

Skipulagður og frjáls leikur úti  31%, skipulagður og frjáls leikur inni 35%, spila/lita 5%,  íþróttir og 
sund skoruðu 5 % og tónlistin fékk ekki marktæka mælingu (0 %),  annað 19% (ýmislegt sem börnin 
nefndu þar) og 5% svöruðu veit ekki.  Samstarfsaðilar voru spurðir um starfsemina.  65 % starfsmenn 
skóla voru mjög eða frekar ánægðir með starfsemi Frístundaheimilisins og þeir voru spurðir um 
hvernig starfsemin fellur að skólastarfinu þá svöruðu 50 % mjög eða frekar vel.  Eins og við mátti 
búast þá voru allir starfsmenn Frístundaheimilisins mjög eða frekar ánægðir með starfsemina.  Hér er 
einungis teknar niðurstöður valdra spurninga og því töluvert meira að finna í könnuninni.  Einnig voru 
athugasemdir skráðar.  Draga má þær ályktanir af könnuninni að almennt eru notendur ánægðir með 
þjónustuna og mikilvægar vísbendingar um starfið komu fram sem starfsmenn hafa tekið tillit til í 
þróun faglega starfsins.  Athyglisvert er hve lágt íþrótta- og tónlistarstarfið skorar miðað við hve stór 
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þáttur hvoru tveggja er í verkefninu.  Sjá má einnig úr könnuninni að leggja þarf aukna áherslu á 
samstarf og samþættingu t.d. við grunnskólana.  Fram kom í athugasemdum m.a. að foreldrar vildu 
meiri upplýsingar, markvissari dagskrá, betri aðstöðu, lægra þjónustugjald og lítill fyrirvari hefði verið 
á skráningar o.þ.h.  Í kjölfarið á niðurstöðu könnunarinnar var reynt að bregðast við.  Gefið er út 
mánaðarlega fréttabréf frá hverju heimili á rafrænu og ljósrituðu formi.  Einnig er heimasíða 
heimilanna orðin virk og má finna á www.fristundaheimili.is.  Dagskráin var gerð sýnilegri, óskað 
hefur verið eftir betri aðstöðu (t.d. við Breiðholtsskóla) og svokallaðir púlsar settir á.  Listsköpun, 
skátastarf o.m.fl. hefur verið kynnt af utanaðkomandi leiðbeinendum. 

Áætlanir ÍTR um eftirspurn eftir þjónustu Frístundaheimilanna gengu ekki eftir í öllum atriðum.  
Þannig varð til aukin eftirspurn eftir endurgjaldslausri þjónustu milli kl. 14:00 og 15:00 meiri en gert 
var ráð fyrir.  Eftirspurn eftir tilboði Frístundaheimilanna gegn þjónustugjaldi milli 15:00 og 17:00 
varð minni en gert var ráð fyrir.  Tekjuspá gekk því ekki eftir og verður að telja óraunhæft að veita 
þessa þjónustu á kostnaðarverði.  Þá var gefinn kostur á að greiða fyrir eina og eina klukkustund í 
þjónustu og mismunandi frá degi til dags.  Verður að telja eðlilegra að greitt sé fast mánaðargjald fyrir 
þjónustu til kl. 15:00, 16:00 eða 17:00.  Kostnaður minnkar ekki þó að barn vanti einn dag eða sé ekki 
allan tímann.  Starfsmenn eru ráðnir á föstum grunni og er lágmarksviðvera 3 klst.  Því er 
fastakostnaður í rekstri heimilanna ekki breytilegur.  Á fyrri vetri var Frístundaheimilið með þjónustu í 
vetrarfríi.  Niðurstaða umræðna um þá þjónustu leiddu til þess að hún var ekki boðin síðari veturinn, 
enda eigi vetrarfrí vera til þess að ýta undir samvistir foreldra og barna.  Þannig ynni slíkt tilboð 
Frístundaheimilisins gegn markmiðum vetrarfrísins. Frístundaheimilin störfuðu í jóla- og páskafríum 
og er mat starfsmanna að 60% barna hafi þörf á vistun í þessum fríum. Starf frístundaheimilanna í 
Breiðholti var sameinað að hluta í hagræðingarskyni um jól og páska. 
 

Fagleg uppbygging Frístundaheimilisins hefur verið töluverð.  Sótt hefur verið í smiðju sænskra og 
danskra frístundaheimila, horft hefur verið til bandarískra hugmynda og svo leitað víða fanga á 
Íslandi.  Niðurstaðan hefur verið fjölbreytt starfsemi sem tekur mið af hverjum og einum þátttakenda 
þar sem lögð er áhersla á að hlusta á og ræða við börnin.  Skipulag dagskrárinnar hefur tekið mið af 
líðan barnanna og þeim takti sem hentar eftir langan og strangan skóladag.  Fræðslustjóri ÍTR hefur 
staðið fyrir öflugri símenntun starfsmanna með mánaðarlegu innleggi s.s. skyndihjálp, kyngreindu 
starfi og fræðslu um einelti.  Farið hefur fram stefnumótunarvinna í starfsmannahópnum með 
utanaðkomandi ráðgjöf Þekkingarmiðlunar þar sem allir starfsmenn komu að því að leggja hugmyndir 
til stefnumótunar.  Það sem einkennir verkefnið er sterkur vilji og mikill metnaður starfsmanna til að 
þróa starfið áfram veginn.  Í hverju heimili má finna mikla reynslu og menntun á þessu sviði og hefur 
miðlægur umsjónarmaður verkefnisins handleitt hópinn með miklum ágætum.  Hefur það 
fyrirkomulag að reka 4 heimili af einum og sama aðila verið faglega til framdráttar.  Hægt hefur verið 
að deila reynslu og þekkingu í lærdómsferlinu.  Heilbrigð samkeppni hefur svo myndast gegnum 
sameiginlegan umræðuvettvang allra starfsmanna sem kyndir undir hugsjónastarfinu.  Viðvarandi 
vandamál birtast í hárri starfsmannaveltu en 22 starfsmenn í hlutastarfi standa að verkefninu á 
vegum Miðbergs.  Leita þarf leiða til að skapa meiri stöðugleika svo að fagleg þróun bíði ekki skaða af.  
Varðandi samþættingu og samstarfi heimilisins við aðra þætti svo sem tónlistarnám og íþróttaskóla 
þá er niðurstaðan sú að endurskipuleggja þarf áherslur í því skyni.  Taka þarf mið af því að börnin hafa 
tekið þátt í agaðri dagskrá skólans þegar þau koma í Frístundaheimilið. 
  

Íþróttaskólinn 

Mikilvægur þáttur verkefnisins var að tengja betur skólana, ÍTR og íþróttafélag hverfisins og gefa 
öllum sex ára börnum tækifæri til að sækja íþróttaskóla hjá íþróttafélagi hverfisins og kynnast þar 
ýmsum greinum íþrótta. Næst með því margt í einu m.a. að íþróttafélagið kæmist strax í tengsl við 
flest sex ára börn í hverfinu  Þau tengsl er mikilvægt að efla m.a. til að auka hreyfiþroska ungmenna, 

http://www.fristundaheimili.is/
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þátttöku í íþróttastarfi, hverfisvitund o.s.frv. Reynslan af tilboðinu hefur verið ágæt, þátttaka góð og 
hlutur íþróttafélagsins viðunandi að mestu. Þó hefur valdið erfiðleikum að forfallakennsla hefur ekki 
verið lögð til af hálfu íþróttafélagsins og því Frístundaheimilin oft staðið frammi fyrir vandamálum 
þegar íþróttakennarar forfallast. Tilboð þetta er hins vegar kostnaðarsamt og ef samið yrði við öll 
íþróttafélög borgarinnar um slíka þjónustu yrði heildarkostnaður 23.0 milljónir króna. 

 

Tónlistarkennsla 

Um árabil hefur það verið stefna borgaryfirvalda að forskólanám í tónlist verði í boði innan 
grunnskólans. Hér vísast m.a. til samþykktar um stefnumótun í málefnum tónlistarskóla sem 
samþykkt var í borgarráði 13. apríl 1999 og gerði ráð fyrir tilraun hér um sem ekki varð af. Í 

Breiðholtsverkefninu hefur öllum sex ára börnum boðist tónlistarkennsla endurgjaldslaust. Þátttaka í 
tónlistarnáminu hefur verið ágæt, en þátttaka og áhugi ekki alltaf farið saman. Í ljósi reynslunnar er 
rétt að gerðar verði grundvallarbreytingar á fyrirkomulagi tónlistartilboða. 

Eins og Frístundaheimilin tók það nokkurn tíma að skapa tónlistarskólunum fullnægjandi aðstæður til 
starfsemi sinnar innan skólanna. Skólarnir hafa þó sýnt verulega viðleitni til að mæta þeim þörfum og 
eru aðstæður nú viðunandi þó alltaf megi hlúa betur að. Húsnæðismálum er þó þannig háttað í 
Breiðholtsskóla að til greina kæmi að skapa Frístundaheimili og tónlistarskóla aðstöðu í lausum 
kennslustofum næsta haust. Þá hefur komið í ljós að um leið og því fylgja ótvíræðir kostir að bjóða 
þjónustuna í skólanum er mikilvægt að það sé gert í húsnæði sem ekki liggur of nærri 
Frístundaheimilinu þannig að skapa megi það andrúmsloft aga og einbeitingar sem nauðsynlegt er 
tónlistarnáminu. Þegar jafn ungum börnum og hér um ræðir er kennt svo seint að deginum er þreyta 
og einbeitingarskortur augljóslega talsvert vandamál. Þá var tilboðið endurgjaldslaust og börnin ekki 
á þeim aldri að þau veldu sjálf að sækja námið heldur foreldrar fyrir þau og í hluta tilfella einfaldlega 
vegna þess að önnur gæsla var ekki í boði á sama tíma. Þá virðast tólf nemenda hópar vera í það 
fjölmennasta og tíu nemendur hæfilegri stærð bekkjar. Að þessu virtu er það mat tónlistarskólanna 
að kennslan hafi verið gagnleg og jákvæð kynning á tónlist og hljóðfæranámi fyrir börnin en 
námsframvinda sé ekki sambærileg við námsárangur í forskólum tónlistarskólanna sjálfra. 

Heimanámsaðstoð 

Sú nýbreytni að veita öllum börnum í 2.-4. bekk aðstoð við heimanám endurgjaldslaust hefur gefið 
mjög góða raun. Vinnustundin sem er klukkustund daglega gefur bekkjarkennara tækifæri til að fylgja 
eftir hinni lögboðnu kennslu og þeim verkefnum sem lögð hafa verið fyrir, gefur svigrúm til stuðnings 
við þá nemendur sem eru á undan eða eftir í náminu og ákveðin sveigjanleika í starfinu öllu. Þá 
skapar hann lengri samfelldan vinnudag fyrir kennara yngstu aldurshópanna, en kennsla þeirra hefur 
ekki náð fullri stöðu fyrir kennara með stuttan starfsaldur. Í stað þess að aðeins um 15% nemenda fái 
aðstoð við heimanám, einsog áður var og þó með talsverðum tikostnaði, eru nú yfir 90% barnanna 
sem njóta slíkrar aðstoðar. Er hér um að ræða verulegt skref til aukins jafnréttis til náms og hefur ekki 
síst skilað góðum árangri þeim nemendum sem búa við lítinn stuðning heima fyrir. Ástæða er þó til 
að gefa skólunum meira svigrúm um ráðstöfun vinnustundarinnar og er ekki nauðsynlegt að hún sé 
við upphaf eða lok skóladags. Hana má skipuleggja inní stundatöflu og gefa á sama tíma nemendum 
heimild til að sækja þá tómstundatilboð s.s. tónlistarnám, íþróttaskóla, o.s.frv. 

Aukinn stuðningur við fatlaða nemendur 

Í ljósi reynslunnar frá frístundaheimilunum í Breiðholti og leikjanámskeiða ÍTR á sumrin er 
nauðsynlegt að styðja fötluð börn til þátttöku í frístundaheimilunum. Dæmi eru um að börn hafi ekki 
fengið þjónustu vegna skorts á stuðningi.  Miðað er við að ráða 1 stm. í hlutastarf til að sinna börnum 
með sérþarfir á hvert frístundaheimili. 
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Kostnaður 

Kostnaður við skóladagvist hefur á undanförnum árum verið frá 120 – 150 milljónir, en farið lækkandi 
og er áætlaður 108 milljónir á árinu 2002.  

Þær niðurgreiðslur hafa runnið í mjög mismiklum mæli til einstakra skóla og voru þannig nær engar til 
skólanna í Breiðholti þegar verkefnið hófst, en þeim mun meiri þar sem fleiri foreldrar eru í aðstöðu 
til að greiða þjónustugjöld. Einn meginkostur Breiðholtsmódelsins er að það jafnar mjög framlög 
borgarinnar milli skóla og nemenda.  

Kostnaður fyrir alla skóla borgarinnar á ársgrundvelli yrði sem hér segir: 
1.   Við vinnustund/heimanám í 2.- 4. bekk 150.0 milljónir króna 
2.   Við rekstur Frístundaheimila ÍTR 85.0 milljón króna 
3.   Við tilboð um íþróttaskóla 23.3 milljónir króna. 
4.   Við aukinn stuðning við fatlaða nemendur 31.0 milljón króna. 
5.   Kostnaður við tónlistartilboð kæmi af ramma tónlistarkennslu og ræðst af þátttöku. 
 
Þörf fyrir aukafjárveitingu til ÍTR á árinu 2002 er kr. 20.0 milljónir. 
 
Þörf fyrir aukafjárveitingu til Fræðslumiðstöðvar á árinu 2002 er kr. 4,5 milljónir. 
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Fylgiskjal 4 – Skilgreining á rýmisþörf frístundaheimila 

Rýmisþörf Frístundaheimila 

 

Forstofa: 

Í forstofu þarf að vera pláss fyrir skó, útiföt og skólatösku. Hvert barn hafi aðgang að snaga og hillu. 

Útskýring: 

 Í forstofu skal vera upplýsingatafla þar sem hægt er að setja upp skilaboð til foreldra.   

 Hurð inn í frístundaheimilið sem börnin geta opnað sjálf. 

 Aðstaða þarf að vera til að þurrka föt í, t.d. þurrkskáp. 
 

Forstofan er andlit frístundaheimilisins og oft fara foreldrar ekki lengra en þangað.  Mikilvægt er að 

hafa þetta í lagi til þess að hægt sé að  kenna börnum á frístundaheimilum góða umgengni.  Það að 

hlutir barnsins séu á ákveðnum stað styrkir rammann í umhverfi barnsins og veitir því  öryggi.  Börn, 

foreldrar og starfsfólk eiga  með þessu móti að geta gengið að þessum hlutum vísum. 

Hjarta frístundaheimilisins: 

Við nýja grunnskóla og eldri grunnskóla þar sem því verður við komið skal miða við að hjarta 

frístundaheimilisins sé u.þ.b. 1 m2 nettó vinnurými fyrir hvert barn, þó aldrei minna en  60 m2. 

Útskýring: 

 Hjarta er sá staður sem er alfarið í umsjón frístundaheimilisins.  Ef starfsfólk skólans vill nota 
rýmið á skólatíma, þá sé það gert í samráði við umsjónarmann frístundaheimilisins. 

 Hjartað þarf að vera hlýlegur staður þar sem börnunum þykir gott að vera. 

 Þar þarf að vera hægt að skilja eftir spil og tæki sem eru í eigu frístundaheimilisins og eru 
notuð í daglegu starfi. 

 Æskilegt að hægt sé að stúka rýmið aðeins af þ.a. hægt sé að vinna í litlum hópum. 

 Í hjartanu þurfa að vera borð, stólar og leiksvæði. 

 Í hjartanu þurfa börnin að geta valið sér fjölbreytt viðfangsefni. 

 Mikilvægt að hjartað sé tengt aðstöðu umsjónarmanns.   

 Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að öll starfsemi frístundaheimilis fari fram innan hjarta þess 
vegna fjölbreytileika starfsins. 

 Í hjarta frístundaheimilisins þarf að vera gott aðgengi fyrir fatlaða. 
 

Hjartað er staður sem börnin hafa í huga þegar talað er um frístundaheimilið.  Þar geta þau komið og 

fengið plástur og huggun ef eitthvað bjátar á.  Hjartað er sá staður sem frístundaheimilinu er stjórnað 

frá.  Börnin á frístundaheimilinu eiga að geta mótað umhverfið í hjartanu að einhverju leyti sjálf, með 

listaverkum og skrauti.  Þannig verður hjartað þeirra staður. 

 

Önnur vinnusvæði með börnunum 
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Vinnusvæði sem börn og starfsfólk frístundaheimilanna hafa aðgang að eftir skólatíma sé u.þ.b. 4m2 

nettó á barn hverju sinni.   

Útskýring: 

 Í reglugerð um lágmarksaðstöðu grunnskóla segir að miðað skuli við ,,...að húsnæði til 
stjórnunar, félagsstarfs og kennslu í öðrum greinum en íþróttum sé að jafnaði um 8 m2 nettó 
eða 10 m2 brúttó á hvern nemanda...”. Það ætti því alltaf að vera hægt að útvega 
frístundaheimili 4 m2 vinnusvæði fyrir börnin dag hvern. Fái frístundaheimili aðgang að 
íþróttasal skal það talið með í fermetrafjölda, enda mikill hagur af slíku rými fyrir 
frístundaheimili. 

 Í lögum um leikskóla nr. 225/1995, 2. gr. segir að leik- og kennslurými leikskóla skuli vera 
a.m.k. 3 m2 fyrir hvert barn.  Börn á frístundaheimilum eru að jafnaði bæði stærri og 
kraftmeiri en börn á leikskólaaldri og þurfa því meira rými en börn í leikskóla.  Því er æskilegt 
að áætla að hvert barn þurfi að jafnaði 4 m2 fyrir leik og störf á frístundaheimilum.   

 Fermetrafjöldi hjartans er inni í þessum m2 á barn. 

 Með vinnusvæði er átt við rými eins og almennar kennslustofur og sérgreinastofur þar sem 
börnin geta verið að fást við ýmis tómstundatengd verkefni, svo sem lestur bóka, tölvur, 
smíði, matreiðslu, tónlist, föndur, dans eða íþróttir. 

 Æskilegt er að á hverju frístundaheimili sé aðgengi að sérrými sem hægt er að nýta í starf 
með börnum með sérþarfir sem þola illa að vera í stórum hópum, td. einhverf börn og börn 
með ofvirkni/athyglisbrest. 

 Getur verið mismunandi eftir dögum hvaða rými frístundaheimilið nýtir, en það þarf að vera 
skilgreint í samningi milli frístundaheimilis og skóla. 

 Hafa ber í huga að þessi rými séu aðgengileg fyrir fatlaða. 
 

Of lítið rými skerðir heyfimöguleikana og getur þar með staðið í vegi fyrir að barnið þroski hreyfifærni 

sína.  Hugmyndafræði frístundaheimilanna gengur út á að börnin geti þar fengið að kynnast 

margvíslegri frístundaiðkun, auk þess sem þar þarf að gefast kostur á að þroska félagsfærni í gegnum 

leik og starf.  Einnig þurfa börnin þar að geta valið að komast á rólegra svæði til að hvílast eftir 

skóladaginn.  Þess vegna verður aðstaða frístundaheimilanna að vera fjölbeytt. 

Útisvæði 

Frístundaheimili skulu hafa aðgang að leiksvæði skólans. 

Útskýring: 

 Starfsemi frístundaheimilanna gerir ráð fyrir því að hægt sé að nota skólalóðina og græn 
svæði þar í kring fyrir útileiki barnanna.   

 Ef það er langt í skólalóðina þarf að hugsa fyrir því að það sé gott aðgengi að útileiksvæði fyrir 
börnin.   

 Þar sem er mikil umferð eða stórar umferðargötur er mikilvægt að svæðið sé afmarkað með 
grindverki 
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Salerni/snyrtiaðstaða 

Frístundaheimilið hafi aðgang að salernum sbr.  eftirfarandi töflu skv. Reglugerð um hollustuhætti nr. 

941/2002:  

 

25 börn 2 salerni 

50 börn 3 salerni 

100 börn 4 salerni 

200 börn 6 salerni 

 

Einnig þarf frístundaheimili að hafa aðgang að hreinlætisaðstöðu fyrir fatlaða. 

 

Geymslur 

Frístundaheimilin þurfa að hafa aðgang að geymslu fyrir ýmis leiktæki og búnað, annars vegar fyrir 

útidót og hins vegar innidót. 

 

Matsalur 

Frístundaheimili fái  þjónustu frá eldhúsi skólans og aðgang að matsal eða annarri aðstöðu þar sem 

börnin geta neytt síðdegishressingar.  . 

 

Það þarf að vera hægt að skapa aðstæður sem stuðla að því að síðdegishressingin verði ánægjuleg 

fyrir börnin. 

 

Starfsmannaaðstaða samnýtt með skóla eins og kostur er. 

 Umsjónarmaður þarf að hafa skrifstofu, æskilegt að hún sé tengd ,,hjarta” 
frístundaheimilisins.  Skrifstofan þarf að vera þannig útbúin að þar sé hægt ræða viðkvæm 
mál, bæði við starfsfólk, börn og foreldra. 

 Fatahengi/skápur fyrir annað starfsfólk frístundaheimilanna til að geyma föt og aðra 
persónulega muni. 

 Starfsfólk hafi aðgang að hreinlætisaðstöðu sem sé sérstaklega ætluð starfsfólki skóla og/eða 
frístundaheimila.    
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Fylgiskjal 5 – Skilgreining á rýmisþörf félagsmiðstöðva 

Grunnaðstaða og tækjabúnaður félagsmiðstöðva 

Lagt fram í ÍTR ráði 30. mars 2007 

Þetta skjal er unnið af starfshópi sem settur var á laggirnar í kjölfar starfsáætlunar ÍTR 2006 sem 

vinna átti þarfagreiningu á grunnaðstöðu frístundaheimila, félagsmiðstöðva, frístundamiðstöðva og 

Hins Hússins. Um er að ræða gátlista sem mikilvægt er að hafa til hliðsjónar við hönnun nýrra 

félagsmiðstöðva og viðhald og endurnýjun á þeim félagsmiðstöðvum sem fyrir eru. 

Ef félagsmiðstöð er staðsett í skólabyggingu þá er æskilegt er að hún sé nálægt fjölnota sal, 

íþróttasal og öðrum stofum sem félagsmiðstöðin á að geta nýtt. Ef langt er í frístundamiðstöð þarf 

félagsmiðstöð að hafa meiri aðstöðu heldur en þar sem stutt er í frístundamiðstöð. Tæki og tól þurfa 

að geta breyst í samræmi við tíðarandann og unglingarnir sjálfir þurfa að geta haft áhrif á aðstöðu og 

tækjabúnað félagsmiðstöðva. 

Áætluð rýmisþörf félagsmiðstöðva (samantekt)  

Rými  m2 ,,lágmark” m2 ,,hámark” 

Andyri 10* 15* 

Starfsmannaherb./ 

skrifstofa 25* 30* 

Eldhús 10* 20* 

Setustofa + 

tómst.herb. 60* 70* 

Diskóbúr 6 8 

Fjölnota salur 200 200 

Bakherbergi 10 10 

Fundarherbergi / 

nemendaráðsherbergi 12 15 

Íþróttasalur 90 100 

Smiðjuherbergi 20 40 

Tölvuver 10 20 

Salerni / snyrting 4 12 

Geymslur 5 10 

Samtals 462 550 

* m2 sérrými f. félagsmiðstöðina í skólanum. Allt annað væri samnýtanlegt. 
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Upptalningiunni hér fyrir neðan er skipt í tvo hluta, þ.e. hjarta félagsmiðstöðvarinnar og 

samnýtanlegt rými með skóla. Ef félagsmiðstöð stendur sér þarf hún að innihalda allt það sem hér er 

tilgreint. 

 

RÝMI SEM FÉLAGSMIÐSTÖÐ ÞARF AÐ HAFA ÚT AF FYRIR SIG, Þ.E. HJARTA (Skólar/frístundaheimili 

geta þó fengið afnot af þessu rými í samráði við umsjónarmenn félagsmiðstöðvarinnar.) 

Andyri: 

10-15 fm. Sér aðgengi að félagsmiðstöð. 

Útskýring: 

 Þar þarf að vera fatahengi. 
 

Starfsmannaherbergi og skrifstofa 

25-30 fm 

Útskýring: 

 Starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar þarf að hafa skrifstofu, sem tengd er öðru rými sem 
félagsmiðstöðin hefur til afnota.  Skrifstofan þarf að vera þannig útbúin að þar sé hægt ræða 
viðkvæm mál, bæði við starfsfólk, unglinga og foreldra. 

Innanstokksmunir: 

 Skrifstofuhúsgögn. 

 Fatahengi/skápur fyrir starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar til að geyma föt og aðra persónulega 
muni. 

 Starfsfólk hafi aðgang að hreinlætisaðstöðu sem sé sérstaklega ætluð starfsfólki skóla og/eða 
félagsmiðstöðvar.   

Tæki og tól 

 Tölva, prentari, internetaðgangur og læstir skápar. 

 Peningakassi. 

 Ljósritunarvél. 

 Myndavél. 
Eldhús: 

10-20 fm. 

Útskýring: 

 Í félagsmiðstöð þarf að vera möguleiki á að vera með veitingasölu. 
Innanstokksmunir: 

 Læstir skápar. 
Tæki og tól: 
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 Vatnsvél sem er aðgengileg unglingunum. 
 

Setustofa 

30 – 40 fm.  

Útskýring: 

 Staður þar sem unglingarnir geta komið og spjallað við starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar og 
hvort annað 

 Afslöppun 
Innanstokksmunir: 

 Leðursófasett 

 Sófaborð 
Tæki og tól: 

 Sjónvarp 

 Video – DVD tæki 
 

Tómstundaherbergi / spilaherbergi 

30 fm. 

Útskýring: 

 Hefur ákveðið félagslegt gildi – leikur og samskipti 

 Afþreying og skemmtun fyrir unglingana 

 Möguleiki á námskeiðum og keppnum 
Innanstokksmunir: 

 Billjardborð 

 Fótboltaspil 

 Borðtennisborð 
Tæki og tól: 

 Margmiðlunartölva (ef stutt er í frístundamiðstöð nægir að hafa hana þar) 
 

2.  RÝMI SEM GETA VERIÐ SAMNÝTT MEÐ SKÓLA/FRÍSTUNDAHEIMILI 

Diskóbúr 

6-8 fm við fjölnota sal.    

Útskýring: 

 Þarf að vera staður sem ákveðinn hópur unglinga getur lært á og haft umsjón með. 
Innanstokksmunir: 
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 Borð og skápar fyrir græjur. 
Tæki og tól: 

 Mixer 12 – 16 rása. 

 Tvöfaldur geislaspilari. 

 Tölva. 

 2 stk. litlir hátalarar (monitorar). 

 Magnarar. 

 Hljóðkerfisvörn. 

 2 til 3 stk. micrafónar. 

 Tengibox við svið (XLR snákur frá búri að sviði 12 – 16 tenglar). 

 Ljósamixer. 

 Tækjaskápur. 

 Hljóðsnúrur. 
 

Fjölnota salur: 

Félagsmiðstöð hafi til umráða u.þ.b. 200 fm sal. 

Útskýring: 

 Í fjölnota sal þarf að vera hægt að dansa, fara í leiki, vera með sýningar, fræðslu o.s.frv. 
Innanstokksmunir: 

 Borð og stólar. 

 Svið eða færanlegir pallar. 
Tæki og tól 

 Hátalarar – toppar, 2-4 stk., fer eftir stærð salar. 

 Hátalara – botnar, 2 stk. 

 Spottljós á svið 

 Diskóljós 

 Dýnur 
 

Bakherbergi 

10 fm  

Útskýring: 

 Herbergi aftan við eða til hliðar við svið í fjölnota sal. Gæti nýst sem hópastarfsherbergi 
einnig. 

 Búningaaðstaða 
Innanstokksmunir: 

 Hillur, borð og stólar. 
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Fundarherbergi – nemendaráðsherbergi 

12-15 fm. 

Útskýring: 

 Herbergi sem gæti nýst bæði unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar og nemendaráði skólans, 
sem og öðru hópastarfi 

Innanstokksmunir: 

 Fundarborð og stólar 

 Læstir skápar 
 

Íþróttasalur 

90-100 fm 

Útskýring: 

 Æskilegt að félgasmiðstöð inni í skóla sé nálægt íþróttahúsi skólans. 
Innanstokksmunir 

 Hefðbundið; mörk, körfur, kaðlar... 

 Klifurveggur æskilegur 

 Spegill 
Tæki og tól 

 Boltar, dýnur, trampólín.... 
 

Smiðjuherbergi 

20-40 fm 

Útskýring: 

 Aðstaða fyrir sköpun og listir. 
Innanstokksmunir: 

 Borð og stólar sem gott er að vinna við. 
Tæki og tól: 

 Saumavélar / smíðabekkur / keramikofn 
 

Tölvuver 

 10-20 fm 

Útskýring: 
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 Nettengdar tölvur 
 

Salerni/snyrtiaðstaða 

Félagsmiðstöð hafi aðgang að salernum sbr.  eftirfarandi töflu skv. Reglugerð um hollustuhætti nr. 

941/2002:  

 

25 börn 2 salerni 

50 börn 3 salerni 

100 börn 4 salerni 

200 börn 6 salerni 

 

Einnig þarf félagsmiðstöð að hafa aðgang að sér hreinlætisaðstöðu fyrir fatlaða og sér fyrir starfsfólk. 

Geymslur 

5-10 fm. Geymslur fyrir borð, stóla, leiktæki, svið (ef færanlegt), borðtennisborð og önnur leiktæki. 

Útskýring: 

Innanstokksmunir: 

 Grindur á hjólum fyrir borð og stóla. 
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Fylgiskjal 6 – Verkefni rekstrarstjóra frístundamiðstöðva sem snúa að 

frístundaheimilum 
   
1. FJÁRMÁL OG REKSTUR  

 Hafa eftirlit með rekstri frístundaheimila þannig að fjármagnið nýtist sem best og að 
fjárhagsrammi standist.  

 Umsjón með áætlanagerð (tekjur, laun og annar kostnaður) og úthlutun 
fjárhagsramma til frístundaheimila.  

 Rekstrarstjóri úthlutar fjármagni í samræmi við fjárhagsramma frístundaheimila og 
stillir upp áætlunum í sérstök rekstrarskjöl sem auðveldar verkefnastjórum aðgengi 
og  vinnu við rekstur þeirra.  

 Eftirlit með því að útgjöld séu í samræmi við áætlanir.  

 Uppgjör (árshlutauppgjör, ársuppgjör, verkefnauppgjör, útkomuspár) Rekstrarstjóri 
vinnur öll uppgjör fyrir frístundaheimili hvort sem um er að ræða uppgjör ákveðinna, 
tímabundinna verkefna, árshlutauppgjör eða ársuppgjör og miðlar upplýsingum um 
uppgjör til forstöðumanns og deildarstjóra. 

 Innheimta, samskipti við innheimtufyrirtæki og skuldara. 

 Reikningagerð. 

 Skjalavarsla og geymsla bókhaldsgagna.  

 Millifærslur, afstemmingar og leiðréttingar. 

 Uppáskrift/samþykkt reikninga, utanumhald beiðna og innkaupakorta  

 Eftirlit með að afsláttar – og rammasamningum sé fylgt eftir og er tengiliður 
starfsstaðarins við Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 

 Samskipti við borgarbókhald, fjármálastjóra og aðra sem tengjast rekstri 
frístundaheimila.  

 Tjónamál og slys - Rekstrarstjóri er sérfræðingur starfsstaðarins er upp koma slysa og 
tjónamál, hvort sem um er að ræða slys á fólki eða önnur tjónamál.  

 Yfirumsjón með Vinnustund og vaktakerfi.  Öll umsýsla vegna launa og viðveru 
starfsmanna. 

 Yfirferð launalista og leiðréttingar launa.  

 Útreikningar launa og vakta,  sér um útreikning launa s.s. vaktaálag, starfshlutfall, 
uppstillingu vakta og annað sem viðkemur launaáætlunum. 

 Öll samskipti við miðlæga launadeild Reykjavíkurborgar. 

 Rekstrarstjóri er sérfræðingur í launamálum starfstaðarins, leiðbeinir og aðstoðar 
deildarstjóra, verkefnastjóra og aðra starfsmenn með ýmis erindi er varðar launa- og 
kjaramál.  

 Umsjón og umsýsla í Rafrænni Reykjavík. 

 Umsjón með GSM samningum, bílastæðakortum og akstri starfsmanna.  

 Ráðninganefnd - Rekstrarstjóri sér um öll samskipti og að útbúa gögn vegna 
ráðninganefndar.  

 Umsjón með eignaskráningu.  

 Rekstrarstjóri situr starfsmannafundi frístundaheimila, eftir þörfum og kynnir þar 
starfsmönnum skyldur og réttindi. 

  Situr fundi og tekur þátt í starfsdögum stjórnendateymis skrifstofu tómstundamála.  

 Situr  mánaðarlega rekstrarstjórafundi.  

 Tekur þátt í starfsáætlunargerð. 



60 
 

Fylgiskjal 7 – Sundurliðun á fjármálakaflanum varðandi frístundah. 

ofl. mars 2011 

 


