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Viðhorf foreldra til frístundastarfs veturinn 2011-2012 

Í viðhorfskönnun til foreldra grunnskólanemenda sem lögð var fyrir í febrúar 2012 voru nokkrar 

spurningar sem snéru að frístundaheimilum, 10-12 ára starfi og félagsmiðstöðvum.  Markmiðið með 

þessum spurningum var að safna helstu lykiltölum og kortleggja stöðuna en umfangsmeiri könnun á 

frístundastarfi er fyrirhuguð á haustönn 2012. 

Helstu niðurstöður um frístundaheimili voru þær að töluvert fleiri foreldrar nýttu sér þjónustuna 

heldur en árið 2010 eða 70% foreldra í könnuninni samanborið við 58% árið 2010.  Þeir sem ekki nýta 

sér þjónustuna þurftu yfirleitt ekki á henni að halda en þó voru heldur fleiri sem sögðu kostnað vera 

eina af ástæðum fyrir því heldur en árið 2010.  Ánægja foreldra með frístundaheimili var mikil og nær 

óbreytt frá árinu 2010. Tæp 90% foreldra telja barni sínu líða vel í frístundaheimilinu og 83% töldu 

dvöl þar hafa jákvæð áhrif á félagsfærni barnsins. 

Ekki hefur áður verið spurt um 10-12 ára starf í foreldrakönnuninni.  Meginniðurstaðan í þessum hópi 

foreldra var sú að minnihluti taldi sig þekkja þá þjónustu sem er til staðar.  Um þriðjungur foreldra 

vildi sjá aukna þjónustu fyrir þennan aldurshóp og flestir töldu tímasetninguna 15-17 henta best fyrir 

starfið. 

Um 84% foreldra á unglingastigi sögðu barn sitt hafa sótt félagsmiðstöð á þessu skólaári.  70% 

unglinganna sóttu starfið vikulega eða mánaðarlega en hinir sjaldnar.  Þeir foreldrar sem sögðu 

barnið ekki hafa sótt félagsmiðstöð sögðu áhuga barnsins ráða mestu þar um.   Ánægja foreldra með 

líðan barnsins var mikil og um 94% foreldra töldu þátttökuna hafa jákvæð áhrif á félagsfærni 

barnsins. 



Frístundaheimili

Hefur barn þitt sótt frístundaheimili á þessum vetri?

Fjöldi Hlutfall

Já 920 70%

Nei 388 30%

Hvers vegna hefur þú ekki nýtt þjónustuna?

Fjöldi

Þarf ekki á henni að halda 280

Fékk ekki pláss fyrir barnið 7

Of dýrt 62

Óánægð(ur) með starfsemina 29

Óánægð(ur) með starfsfólkið 14

Óánægð(ur) með aðstöðuna 36

Annað 103

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með frístundaheimilið hvað varðar eftirfarandi:

Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur)

Líðan barnsins 88% 6% 6%

Eftirlit með barninu 75% 15% 10%

Samskipti starfsfólks við mig 81% 14% 5%

Samskipti starfsfólks við barnið 85% 12% 3%

Dagleg viðfangsefni 79% 14% 7%

Húsnæði/aðstöðuna 59% 22% 19%

Verð 43% 37% 21%

Upplýsingagjöf um starfið 63% 21% 16%

Áhrif á félagsfærni barnsins 83% 12% 5%

10-12 ára starf

883 foreldrar barna í 5.-7. bekk

Vel Hvorki né Illa

Hversu vel eða illa þekkir þú 10-12 ára starfið? 28% 28% 44%

Vikulega Mánaðarlega Sjaldnar/aldrei

Hversu oft hefur barnið tekið þátt í því? 13% 22% 66%

Örugg(ur) Hvorki né Óörugg(ur)

Hversu örugg(ur) ertu með barnið í starfinu? 63% 28% 9%

Já Nei Veit ekki

Viltu aukinn opnunartíma í fyrir 10-12 ára? 29% 17% 54%

Já Nei Veit ekki

Vil borga fyrir holla síðdegishressingu 33% 40% 27%

Vil borga fyrir aukna starfsemi 28% 46% 26%

15-17 16-18 17-19 Annar

Hvaða tími hentar best til þátttöku? 53% 17% 20% 10%



Félagsmiðstöðvar

Hefur barn þitt sótt félagsmiðstöð í vetur?

Fjöldi Hlutfall

Já 717 84%

Nei 139 16%

Vikulega Mánaðarlega Sjaldnar

Hversu oft hefur barnið tekið þátt í vetur? 37% 30% 33%

Hvers vegna hefur barnið ekki tekið þátt? Fjöldi

Hefur ekki áhuga 260

Tíminn hentar ekki 64

Of dýrt 5

Annað 114

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með félagsmiðstöðina hvað varðar eftirfarandi:

Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur)

Líðan barnsins 90% 9% 1%

Eftirlit með barninu 77% 22% 1%

Samskipti starfsfólks við mig 55% 44% 1%

Samskipti starfsfólks við barnið 79% 21% 0%

Dagleg viðfangsefni 71% 28% 1%

Húsnæði/aðstöðuna 61% 32% 8%

Verð 61% 37% 2%

Áhrif á félagsfærni barnsins 94% 6% 0%


