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Ágrip 

Verkefni það sem hér er lagt fram felur annars vegar í sér heimildarmyndina „Dagur barnsins“ 

og hins vegar skýrslu til stuðnings myndarinnar. Í heimildarmyndinni er tvíburasystrum í 

2.bekk í Breiðagerðisskóla fylgt eftir í gegnum dæmigerðan vinnudag þeirra. Þannig er fengin 

innsýn í umfang vinnudags þeirra og það fagstarf sem unnið er á vettvangi skóla, frístunda og 

íþrótta.  

Heimildarmyndin er byggð upp á viðtölum við foreldra og fagaðila á vettvangi en myndefnið 

sýnir það sem fram fer á hefðbundnum vinnudegi stúlknanna. Tilgangur verkefnisins er að 

öðlast innsýn í umfang vinnudags barna og kanna áherslur fagaðila í starfi með börnum. Tekið 

er tillit til þess hverjar kröfur foreldra eru á hvern og einn fagaðila. 

Skýrslan segir frá sögulegum bakgrunni og áherslum fagaðilanna þriggja. Einnig er greint frá 

samstarfi þessara aðila og rýnt er í starfið á hverjum vettvangi fyrir sig.  

Viðtöl við foreldra leiddu í ljós almenna ánægju með það fagstarf sem fram fer á hverjum 

vettvangi þó alltaf megi eitthvað betur fara. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að umfang 

vinnudags barna er mikið og dagskráin þétt.  
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Formáli 

Lokaverkefni okkar, til B.A. gráðu í tómstunda- og félagsmálafræðum á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands, er heimildarmyndin „Dagur barnsins“ en jafnframt er lögð fram þessi skýrsla 

um verkefnið. Í myndinni er sjónum beint að umfangi vinnudags barna ásamt því að kannað 

er hverjar áherslurnar eru í starfi með þeim með tilliti til krafa foreldra.  

Vægi verkefnisins er 10 einingar og leiðbeinandi er Árni Guðmundsson, lektor á tómstunda- 

og félagsmálafræðibraut.  

Við viljum þakka öllum sem að komu að verkefninu með einum eða öðrum hætti. Sérstakar 

þakkir fá viðmælendur okkar í myndinni. Foreldrar stúlknanna, Andrea Bergmann 

Halldórsdóttir og Magnús Meinhart Sigfússon, fá sérstakar þakkir fyrir þátttökuna. Önnu og 

Guðlaugu kennurum 2.bekkjar í Breiðagerðisskóla, Guðlaugi verkefnastjóri 

frístundaheimilisins Sólbúar og Ólafi íþróttafulltrúa Víkings viljum við þakka fyrir viðtöl. 

Starfsfólki Breiðagerðisskóla, Sólbúa og Víkings þökkum við fyrir þátttökuna sína í 

verkefninu. Frístundamiðstöðin Kringlumýri lánaði myndavél svo að hægt væri að 

framkvæma verkefnið og erum við þakklát fyrir það. Jafnframt viljum við þakka mökum 

okkar fyrir veittan stuðning, þolinmæði og skilning á meðan á verkefninu stóð. Síðast en ekki 

síst viljum við þakka systrunum Jóhönnu Andreu og Birgittu Ósk fyrir að sýna okkur mikla 

þolinmæði og fyrir að leyfa okkur að fá innsýn inn í vinnudaginn þeirra.  
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1. Inngangur 
 

Fyrir rúmi ári síðan fór af stað vinna hjá borgarstjórn Reykjavíkur í tengslum við sameiningu 

menntasviðs, leikskólasviðs og frístundahluta íþrótta- og tómstundasviðs borgarinnar. Í 

orðræðunni virtust ein helstu rökin með því að sameina áðurnefnd svið vera þörf á samfellu í 

degi barnsins en þó var skortur á rannsóknum til að styðja þessi rök. Í framhaldi af því 

kviknaði hugmyndin að þessu lokaverkefni. Okkur þótti þarft og heillandi að kanna þetta 

viðfangsefni og verkefnið getur vonandi varpað ljósi á umfang vinnudags barna.  

Aukin vitneskja um umfang vinnudags barna kann að hjálpa foreldrum með skipulagningu 

dags barna sinna og varpað ljósi á mikilvægi persónulegs frítíma þeirra. Auk þess skiptir það 

máli fyrir alla þá sem starfa með börnum að gera sér grein fyrir því að umfangsmikið starf fer 

fram á öðrum vettvangi en þeirra eigin og því mikilvægt fyrir fagaðila að sjá heildarmyndina. 

Með því er hægt að stuðla að góðum samfelldum degi barna þar sem fagaðilar taka tillit til 

starfs hvers annars með hagsmuni barnanna að leiðarljósi.  

Verkefnið er tvíþætt, annars vegar er um að ræða heimildarmyndina „Dagur barnsins“ og hins 

vegar skýrslu til stuðnings þess sem fram kemur í myndinni. Heimildarmyndin sýnir frá 

hefðbundnum vinnudegi tvíburasystra í 2.bekk í Breiðagerðisskóla. Þar kemur fram hvernig 

dagurinn skiptist á milli skóla, frístundaheimilis og íþrótta. Einnig má sjá viðtöl við foreldra 

um væntingar þeirra til starfsins sem fram fer á hverjum vettvangi fyrir sig ásamt viðtölum við 

fagaðila.  

Í skýrslunni er skoðað hvaða fagaðilar það eru sem koma að degi systranna og gerð er grein 

fyrir sögu þeirra og áherslum. Jafnframt er skoðað samstarf þessara aðila og hvernig reynt er 

að stuðla að aukinni samfellu í vinnudegi barnanna. 

2. Skólinn 

2.1 Um Breiðagerðisskóla 

Starfsemi Breiðagerðisskóla hófst árið 1954 en þá var skólinn útibú frá Laugarnesskóla. Fyrst 

var kennt í Háagerði í húsnæði sem síðar varð leikskólinn Staðarborg en hýsir nú 1.-2. bekk í 

frístundaheimilinu Sólbúar. Vesturálma Breiðagerðisskóla var fyrst tekin í notkun árið 1956 

en það ár hóf skólinn formlega starfsemi sína. Ári síðar var miðbyggingin tekin í notkun, að 

undanskildu íþróttahúsinu sem var opnað um 1960. Austurálman var tekin í notkun árið 1961. 
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Árið 1964 var byggð sundlaug við austurálmuna og tvær kennslustofur á hæðina fyrir ofan 

hana. 

Skólahverfið náði á þessum tíma yfir Bústaða- og Smáíbúðahverfi, Blesugróf, Fossvogsbletti, 

Hvassaleiti og Kringlumýrarbletti, allt vestur að húsi Veðurstofu Íslands. Þá samanstóð 

hverfið einkum af býlum og sumarbústöðum ásamt einbýlis- og fjölbýlishúsum  

(Breiðagerðisskóli, 2008).  Það má því sjá að skólinn hefur verið í stöðugri þróun á þeim 58 

árum sem hann hefur verið starfræktur og breyttist hann sérstaklega hratt á fyrstu árunum. 

Undanfarin ár hefur skólinn þó tekist á við annars konar þróun og breytingu, það er samvinnu 

og samstarf við frístundaheimilin. Með tilkomu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í 

stað Menntasviðs, Leikskólasviðs og frístundahluta Íþrótta- og tómstundasviðs eru spennandi 

tímar framundan hvað varðar aukna samvinnu og samstarf þessara starfseininga. Athyglisvert 

verður að sjá hvaða áhrif þessi sameining mun hafa á þróun skóla- og frístundastarfs barna og 

unglinga í borginni. 

2.2 Skólalög 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr.66 frá árinu 1995 er öllum einstaklingum á aldrinum 6 -

16 ára skylt að ganga í grunnskóla. Það er því á ábyrgð sveitarfélaganna að bjóða upp á 

grunnskólakennslu fyrir þennan aldur. Í 2. grein laganna eru hlutverk skólans útskýrð en þar 

segir meðal annars að skólinn eigi að undirbúa nemendur sína fyrir þátttöku í lýðræðislegu 

samfélagi og til þess að stuðla að því þurfi skólinn að starfa undir háttarlagi umburðarlyndis, 

kristilegs siðgæðis og lýðræðislegs samstarfs. Það er ekki eingöngu bóklegt nám sem skólinn 

á að mennta nemendur í, heldur á hann að stuðla að þroska og heilbrigði nemenda, efla 

sjálfstæði og samvinnuhæfni þeirra ásamt því að veita þekkingu og sögu þjóðfélagsins og 

auka skilning á því. 

 

Í 26. grein segir að í 1. - 4.bekk skuli kennslustundir hvers nemanda á viku telja að lágmarki 

þrjátíu eða 1200 mínútur. Meðallengd kennslustundar er því um fjörutíu mínútur. Frímínútur 

skuli vera að lágmarki fimmtán mínútur á móti hverjum hundrað mínútum í kennslustundum 

og matarhlé skal vera að lágmarki þrjátíu mínútur. Það er í höndum menntamálaráðherra að 

sjá til þess að sveitarfélögin fari eftir þessum lögum og einnig er það í hans hlutverki að setja 

grunnskólum aðalnámskrá. Í henni eru tilgreind uppeldisleg hlutverk skólans sem og 

meginmarkmið náms og kennslu. Þær greinar sem bókleg kennsla fer fram í eru eftirfarandi: 
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a. íslenska, 

b. stærðfræði, 

c. erlend tungumál, þ.e. enska og danska (eða annað Norðurlandamál), 

d. listir og verkmenntir, 

e. náttúrufræði, umhverfis- og tæknimennt, 

f. heimilisfræði, 

g. skólaíþróttir, 

h.  samfélagsgreinar, 

i. kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. 

(Lög um grunnskóla, 1995) 

 

Í aðalnámskrá eru inntak og skipulag þessara greina nánar útskýrð ásamt því að gerð er 

nokkuð ítarleg grein fyrir uppeldishlutverki og meginstefnu grunnskólanna: 

 

  Í starfi skólans skal leggja áherslu á: 

— að efla sjálfsvitund og félagsvitund nemenda, 

— að stuðla að líkamlegri og andlegri velferð, heilbrigðum lífsháttum og ábyrgri umgengni 

við líf og umhverfi, 

— þjálfun í íslensku í öllum námsgreinum og leikræna og listræna tjáningu, 

— hæfni nemenda til að skilja orsakasamhengi og draga rökréttar ályktanir, 

— að nýta leiki barna sem náms- og þroskaleið, 

— að námið nýtist nemendum í daglegu lífi, frekara námi og starfi,      

Í öllu skólastarfi skal tekið mið af mismunandi persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða 

áhugasviðum nemenda.  

(Lög um grunnskóla, 1995).  

 

Út frá þessu sjá kennarar í hverjum skóla svo um að útbúa skólanámskrá ár hvert og ber 

skólastjóri hvers skóla ábyrgð á því. Í henni skal koma fram kennsluskipan, skólatími, 

markmið og inntak náms, skóladagatal og fleira sem við kemur starfsemi skólans.  

2.3 Áherslur Breiðagerðisskóla 

Í stefnukorti Breiðagerðisskóla er hlutverk skólans skilgreint: 

 

Hlutverk Breiðagerðisskóla er að búa nemendum metnaðarfullt og menntandi námsumhverfi 

með fjölbreyttum starfsháttum og samvinnu þar sem hver nemandi fær að njóta sín og líður 

vel. (Breiðagerðisskóli, 2011). 
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Úr þessu má lesa að skólinn skilgreinir hlutverk sitt ekki einungis sem menntandi heldur 

leggur áherslu á vellíðan barna skólans og vill tileinka sér fjölbreytta starfshætti svo að hægt 

sé að ná til sem flestra nemenda og nýta mismunandi hæfileika nemenda. Í stefnukorti 

Breiðagerðisskóla er framtíðarsýn skólans einnig skilgreind: 

 

Allir nemendur hafi jöfn tækifæri til náms og njóti hæfileika sinna í leik og starfi. Nemendur 

skólans eru meðvitaður um nám sitt og vita að þeir geta haft áhrif á starfið í skólanum. Þeir 

vinna að fjölbreyttum verkefnum í samvinnu við aðra og þeim líður vel í skólanum. Við 

viljum sjá alla foreldra þátttakendur í námi barna sinna og þá um leið í skólastarfinu. 

Breiðagerðisskóli verður eftirsóttur skóli og vinnustaður þar sem metnaðarfullt, víðsýnt og 

lífsglatt fólk vinnur. (Breiðagerðisskóli, 2011). 

 

Þessi framtíðarsýn er mjög göfug og ber þess merki að skólinn leggi áherslu á lýðræðisleg 

vinnubrögð og jákvæðni ásamt því að allir eigi að njóta jafnra tækifæra óháð kyni, kynþætti 

eða fötlun. Greinileg áhersla er lögð á að nemendur séu meðvitaðir um að þeir geti haft áhrif á 

umhverfi sitt og skóla ásamt því að kallað er eftir aukinni þátttöku foreldra í skólastarfinu. Á 

heimasíðu Breiðagerðisskóla kemur einnig fram að litið sé á árganginn sem eina heild og lögð 

er áhersla á félagslega blöndun innan hvers árgangs fyrir sig og milli mismunandi árganga. Í 

skólanum er mikill metnaður lagður í list- og verkgreinakennslu og skipar sú kennsla stóran 

sess í skólastarfinu. Einnig er mikið lagt upp úr því að hafa verk nemenda sýnileg þeim sem 

sækja skólann heim (Breiðagerðisskóli, 2008).  

2.4 Samstarf Breiðagerðisskóla og Sólbúa 

Breiðagerðisskóli og frístundaheimilið Sólbúar vinna nokkuð náið saman enda bera skólinn 

og frístundaheimilið hag sömu barnanna fyrir brjósti. Samstarfsfletir þessara aðila eru ýmsir 

en ber þá einkum að nefna samnýtingu húsnæðis og margvíslega teymisfundi þar sem málefni 

einstakra barna og velferð þeirra er rædd. Í slíkum teymum sitja oftast kennari, starfsmaður 

Sólbúa og foreldrar ásamt sérfræðingum sé þeirra þörf. Einnig er vert að nefna að 

frístundaheimilið býður upp á lengda viðveru, svokallaða heila daga, þegar skólinn er lokaður, 

svo sem á starfsdögum, á dögum foreldraviðtala, í jóla- og páskafríum og svo framvegis. 

Þessa daga geta foreldrar barna á frístundaheimilinu skráð börnin sín á heilan dag og er greitt 

sérstaklega fyrir þá þjónustu. Skólinn og frístundaheimilið standa einnig að sameiginlegum 

viðburðum eins og öskudagshátíðinni sem haldin er árlega í samvinnu við Víking, 
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frístundaheimilið Neðstaland í Fossvogsskóla, félagsmiðstöðina Bústaðir og foreldrafélög 

Breiðagerðisskóla og Fossvogsskóla. Allir þessir aðilar, ásamt Bústaðakirkju og 

íbúasamtökum Bústaðahverfis, standa einnig að sumarhátíð sem haldin er árlega í hverfinu á 

sumardaginn fyrsta. Síðast en ekki síst ber að nefna að á skertum skóladögum taka starfsmenn 

Sólbúa fyrr á móti börnum en venjan er og leggur skólinn þá fram starfskraft til 

frístundaheimilisins til þess að brúa þetta bil án þess að komi til aukins kostnaðar fyrir skóla 

eða frístundaheimili. Það er því ljóst að Breiðagerðisskóli og Sólbúar þurfa að vinna náið 

saman á mörgum vígstöðvum (Haraldur Sigurðsson, munnleg heimild 12. mars 2012). 

3. Frístundaheimilið 

3.1 Um Sólbúa 

Frístundaheimilið Sólbúar er eitt af sjö frístundaheimilum sem tilheyra Kringlumýri, 

frístundamiðstöð Laugardals og Háaleitis. Kringlumýri sér einnig um rekstur fimm 

félagsmiðstöðva og frítímastarfs fatlaðra en á því sviði eru þrjú frístundaheimili 

við Klettaskóla og frístundaklúbburinn Hofið (Kringlumýri.is, e.d.) 

 

Frístundaheimilið Sólbúar var stofnað árið 2004, en það ár tók ÍTR við rekstri 

frístundaheimila í Reykjavík. Áður höfðu skólarnir boðið upp á svokallaða heilsdagsskóla eða 

gæslu. Fyrsta veturinn voru Sólbúar í húsnæði skátaheimilis Garðbúa í Hólmgarði. Næsta 

vetur flutti frístundaheimilið starfsemi sína í Hæðargarð og hafa Sólbúar verið þar síðan. Árið 

2010 var skráning barna á frístundaheimilið orðin meiri en húsið gat borið og var þá tekin 

ákvörðun um að snúa aftur í skátaheimilið í Hólmgarði, en þó aðeins með börn í 3. og 4. bekk. 

Yngri krakkarnir voru áfram í gamla leikskólanum. Þetta vakti mikla lukku og skráning barna 

í 3. og 4. bekk jókst til muna. Veturinn 2011 - 2012 var leigusamningur Sólbúa á húsnæðinu í 

Hólmgarði ekki endurnýjaður. Þá færðist starfsemi 3. - 4. bekkjar inn í húsnæði 

Breiðagerðisskóla og var það í fyrsta skipti sem starfsemi Sólbúa hafði hjartarými innan 

veggja skólans. 

 

Í Sólbúum eru 152 börn á skrá í 1. - 4. bekk en skiptingin er þannig að 96 börn eru í 1. og 2. 

bekk og 56 börn í 3. og 4. bekk. Stöðug aukning hefur verið á fjölda barna milli ára frá því að 

ÍTR tók við rekstri frístundaheimilanna, en sem dæmi voru í heildina aðeins 85 börn í 

Sólbúum árið 2007. 
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Þegar frí er í skólanum á virkum dögum er opið í Sólbúum frá klukkan 8:00 um morguninn og 

til klukkan 17:15 að undanskildu vetrarfríi Breiðagerðisskóla, en þá er lokað í Sólbúum. Þessa 

daga er auglýst sérstaklega eftir skráningu þeirra barna sem vilja mæta og greiddar eru 

sérstaklega 1.500 krónur fyrir morguninn, frá klukkan 8:00-13.30.  Skila þarf inn sérstökum 

eyðublöðum vegna þeirrar skráningar (Kringlumyri.is, e.d.) 

3.2 Dagskrá Sólbúa 

Hefðbundinn dagur í frístundaheimilinu Sólbúar hefst strax að skóla loknum en honum lýkur 

klukkan 13:45. Þá fara börnin í 1. bekk úr skólanum og í húsnæði Sólbúa og fá sér að borða. 

Börn í 2. - 4. bekk fara hins vegar í matsal skólans og borða þar. Gert er ráð fyrir því að 

síðdegishressingin taki um 45 mínútur en sumir eru fljótari að borða en aðrir. Að hressingu 

lokinni fara börnin í 2. bekk yfir í húsnæði Sólbúa og skila af sér skólatöskum áður en þau 

fara í útiveru til klukkan 15:00. Þegar klukkan er orðin 15:00 er blásið í flautu sem er merki 

um að skráning í klúbba hefjist. Þá mynda börnin röð við andyri Sólbúa og setja nafn sitt fyrir 

neðan þann klúbb sem þau hafa áhuga á að fara í. Það er undir börnunum sjálfum komið hvort 

þau taka þátt í klúbbastarfi eða leiki sér frjálst en frjáls leikur, rétt eins og klúbbastarfið, er 

mikilvægur þáttur í frítímastarfinu. Klúbbar eru oftast í um það bil klukkustund. Eftir klukkan 

16:15 ættu allir klúbbar að vera búnir og þá er frjáls stund þar sem hin ýmsu rými 

frístundaheimilisins eru opin og börnunum gefst kostur á leika sér og sækja sér örvun á 

margvíslegum grundvelli. Á þessum tíma er börnunum farið að fækka því foreldrar koma að 

sækja börnin sín upp úr klukkan 16:00 og tínast börnin út eitt af öðru á milli klukkan 16:00 og 

17:00. Frístundaheimilið lokar svo klukkan 17:15 og þá eiga öll börn að vera farin heim. 

3.3 Áherslur í frístundastarfi 

Áherslur í frístundastarfi eru margvíslegar og misjafnar eftir hverju frístundaheimili fyrir sig. 

Öll frístundaheimili Reykjavíkurborgar vinna þó eftir sama leiðarljósi og sömu 

verklagsreglum. Með því eru gæði þjónustunnar tryggð þó svo að hvert frístundaheimili hafi 

sína eiginleika, kosti og galla. 

Í foreldrahandbók frístundaheimila ÍTR segir: 

 

Leiðarljós frístundaheimila er að hvert barn fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem 

einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Lögð er áhersla á að efla félagsþroska hvers barns og 

virðingu þess fyrir sjálfu sér, öðrum og umhverfi sínu. (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2007). 
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Þar kemur einnig fram að það sé áhersluþáttur í starfi frístundaheimila að ,,efla sjálfstæði og 

sjálfsmynd barns og gera því kleift að kynnast eigin möguleikum“ (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2007). 

 

Það má því segja að frístundaheimilin eigi að sjá um grunnþarfir barna; öryggi, næringu og 

heilbrigt umhverfi ásamt því að hjálpa börnum að styrkja sjálfsmynd, finna sig innan 

jafningjahópsins og gefa börnum tækifæri á að prufa margvíslega hluti til að víkka 

sjóndeildarhring þeirra.  

 

Frístundaheimilið Sólbúar vinnur eftir þessum gildum og er það einkum gert í gegnum 

áðurnefnt klúbbastarf. Um er að ræða eins konar valkerfi þar sem börnin fá tækifæri til þess 

að velja sér klúbba sem fela í sér verkefni eða viðfangsefni af mismunandi toga til þess að 

sem flestir finni eitthvað við sitt hæfi. Þannig geta ærslabelgir farið í íþróttaklúbb meðan þeir 

sem vilja gott næði geta farið í listaklúbb eða söguklúbb. Hugmyndir að klúbbum koma ýmist 

frá starfsmönnum eða börnum en starfsmennirnir sjá þó um útfærslur og hafa umsjón með 

klúbbum. Sum börn eiga erfiðara uppdráttar félagslega og hefur þá verið brugðið á það ráð að 

hanna klúbba í kringum áhugsvið þeirra til þess að draga fleiri að og reyna þannig að styrkja 

félagslega stöðu þeirra barna innan hópsins á óformlegan hátt (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2007).  

 

Í foreldrahandbók frístundaheimila ÍTR (2007) segir einnig:  

 

Við lítum svo á að barnið þroskist og læri með því að taka virkan þátt í daglegu starfi 

frístundaheimilisins: í útivistinni, í frjálsa leiknum og í skipulögðu hópastarfi. Við teljum að 

börn læri best með því að framkvæma (reynslunám) og að allir séu góðir í einhverju - enginn í 

öllu. 

 

Auk klúbbastarfs hefur frjálsi leikurinn mikið vægi. Gildi frjálsa leiksins felst í því að börn fá 

tækifæri til þess að prufa sig áfram með margs konar skapandi aðferðir við nýtingu 

hversdagslegra hluta, börnin hafa frelsi til þess að láta reyna á að fara óhefðbundnar leiðir við 

nýtingu umhverfis og efniviðar. Þetta gefur börnum ákveðið vald yfir eigin reynslu og 

tækifæri til þess að ná fullum tökum á hæfileikum sínum (Wardle, 1996). Einn af kostum 

frjálsa leiksins eru að í honum eru engar fyrirfram ákveðnar reglur. Það sem í heimi 

fullorðinna er kassi eða spýta getur orðið að faratæki, töfrasprota eða hverju sem börnunum 
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dettur í hug. Þau fá tækifæri til þess að búa til reglur leiksins sjálf eftir því hvernig hann 

þróast.  

Innan veggja Sólbúa hafa verið skapaðar aðstæður sem eiga að henta vel í frjálsan leik. Þar 

eru mismunandi áhersluþættir í hverju rými fyrir sig og er það gert til þess að auka líkurnar á 

því að börnin finni eitthvað við sitt hæfi. Á efri hæðinni má finna eitt rými sem er helgað 

dúkku- og hlutverkaleikjum, annað sem er hannað fyrir spil og enn eitt sem er ætlað undir 

kubba og leikfangaleiki. Á neðri hæðinni er svo boltaland, hasarherbergi og listasmiðja. Suma 

daga eru einhver þessara rýma nýtt undir klúbbastarf, en þó eru alltaf einhver af þeim opin 

fyrir frjálsan leik. Auk þessara svæða nýtir frístundaheimilið einnig rými innan skólans undir 

klúbba. Dæmi um þau rými sem nýtt eru af frístundaheimilinu innan skólans má nefna 

íþróttahúsið, bókasafn, tölvustofu, matreiðslustofu og tónmenntastofu. Samvinna milli skólans 

og frístundaheimilisins um samnýtingu húsnæðis hefur verið mjög góð og hefur 

frístundaheimilið fengið aðgang að flestum þeim rýmum sem óskað hefur verið eftir. Einnig 

hefur skólinn nýtt sér húsnæði frístundaheimilsins undir óhefðbundna kennslu undanfarin ár 

og sem dæmi má nefna tónlistarkennslu, óhefðbundið hópastarf ásamt því að útisvæði Sólbúa 

hefur verið notað undir útikennslu (Guðlaugur Jón Árnason munnleg heimild, 2.mars 2012).  

3.4 Samstarf Sólbúa og Víkings 

Alla daga vikunar kemur rúta á vegum Víkings í Sólbúa og sækir þau börn sem eru að fara á 

handbolta-, fótbolta- og karateæfingar. Í þessa rútu fara svo einnig starfsmenn frá Sólbúum 

sem fylgja börnunum á æfingar og taka á móti þeim að æfingu lokinni, sinna þeim, gefa þeim 

ávexti og bjóða upp á einfalda dagskrá í aðstöðu sem frístundaheimilið hefur í Víkinni. Þessir 

dagar hefjast rétt eins og aðrir dagar en munurinn er þó sá að í stað þess að fara í klúbba fara 

börnin í rútu milli 14:30 og 15:00. Æfingarnar byrja ýmist klukkan 15:00 eða 16:00. Á meðan 

á æfingu stendur hafa starfsmenn Sólbúa umsjón með börnunum sem ekki eru á æfingu. 

Klukkan 16:00 lýkur fyrri hópurinn sinni æfingu og seinni hópurinn mætir á sína. 

Starfsmennirnir hafa einnig umsjón með börnunum að æfingatíma loknum þar til þau eru sótt. 

Þetta samstarf milli Sólbúa og Víkings hefur verið í gangi í fjögur ár og er mikil ánægja með 

það meðal starfsmanna Sólbúa, starfsmanna Víkings og foreldra barnanna (Guðlaugur Jón 

Árnason munnleg heimild, 2.mars 2012).  



 

 

14 

 

4. Íþróttafélagið 

4.1 Um Víking 

Knattspyrnufélagið Víkingur var stofnað 21. apríl árið 1908 í kjallaranum að Túngötu 12 í 

Reykjavík, þar sem Emil Thoroddsen átti heima. Á stofnfundinn mættu 32 drengir. 

Aðalhvatamenn og í fyrstu stjórn voru fyrirliði hópsins og fyrsti Víkingurinn, Axel Andrésson 

þá 12 ára gamall, formaður, Emil Thoroddsen 9 ára, ritari og Davíð Jóhannesson, 11 ára, 

gjaldkeri. Aðrir stofnendurnir voru Páll 8 ára bróðir Axels, og Þórður Albertsson, 9 ára. [...] 

Fyrsti gjaldkerinn særði túeyringa og fimmeyringa upp úr vösum félagsmanna þar til hafðist 

að mestu fyrir fyrsta boltanum en Egill Jacobsen kaupmaður er talinn hafa hjálpað til með það 

sem upp á vantaði.  (Víkingur, e.d.).  

 

Stofnun knattspyrnufélagsins Víkingur er sérstæð að því leyti að hér er ekki fullorðið fólk að 

setja á fót stofnun heldur er það að frumkvæði 12 ára gamals drengs og félaga hans. Þetta 

sýnir að börn geta komið hugmyndum sínum í framkvæmd og að þau geta haft áhrif á 

umhverfi sitt að sínu eigin frumkvæði. Þessir drengir hafa eflaust ekki gert sér grein fyrir því 

að Víkingur ætti eftir að verða eins stórt félag og raun ber vitni, en ,,tilgangurinn með stofnun 

Víkings var að spila fótbolta og fjármagna kaup á bolta” (Víkingur. e.d.). Knattspyrna var 

aðalviðfangsefni Víkings fyrstu árin en á aðalfundi félagsins árið 1934 var samþykkt tillaga 

um að skipta félaginu í þrjár deildir. Knattspyrnudeildin hélt sínum sessi en í viðbót var bætt 

inn skíðadeild og deild handknattleiks og frjálsra íþrótta. ,,Árið 1938 hófust æfingar í 

handbolta hjá Víkingi. Víkingur sá svo um framkvæmd fyrsta Íslandsmótsins í handknattleik 

árið 1940“ (Víkingur, e.d.). Handboltaiðkun innan Víkings er því rótgróin og á sér langa sögu. 

Hjá Víkingi er einnig hægt að iðka karate en sú íþróttagrein er hins vegar frekar ung á Íslandi 

en Karatesamband Íslands til að mynda ekki stofnað fyrr en árið 1985 (Karatesamband 

Íslands. e.d.).  

5. Lok dags 

Vinnudegi barnsins lýkur eftir viðveru í skóla og frístundaheimili og jafnvel eftir íþróttir eða 

tómstundir þar á eftir. Misjafnt er á hvaða tíma vinnudegi þeirra lýkur en algengast er að 

börnin séu sótt eða gangi af stað heim úr Sólbúum milli klukkan 16:00 og 17:00 en börnin 

sem eru á æfingum í Víkinni eru oftar sótt seinna, eða um klukkan 16:30 og 17:15. Sum börn 

eru sótt á meðan önnur taka sjálf ábyrgð á því að ganga heim. Það er alfarið ákvörðun foreldra 

hvort að börnin þeirra séu sótt eða gangi sjálf heim og það er þeirra að meta hvort að barnið sé 
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tilbúið að taka þá ábyrgð sem felst í því að fara sjálfur heim og þá einnig að muna eftir öllu 

sem þarf að taka með sér, svo sem skólatösku, útifötum og öðru þess háttar. Hlutverk 

starfsmannsins er því ekki að tína til allt sem barnið þarf að hafa með sér á leiðinni heim 

heldur að virkja barnið til þess að muna eftir eigum sínum sjálft, en það felur í sér reglulegar 

áminningar, bæði munnlegar og á veggspjöldum. Það er því verkefni frístundaheimilisins að 

gera börnin sjálfstæðari og stuðla að því að þau geti bjargað sér á eigin spýtur þrátt fyrir að 

það sé ekki viðhorf frístundaheimilanna að börnunum sé best borgið með því að hugsa um sig 

sjálf á þessum aldri (Guðlaugur Jón Árnason munnleg heimild, 2. mars 2012). 

6. Niðurstöður og umræður 

Hefðbundinn vinnudagur stúlknanna í myndinni hefst klukkan 8:25 í skólanum. Strax að 

skóladegi loknum klukkan 13:45 hefst dvöl þeirra á frístundaheimilinu. Þær dvelja þar til 

klukkan 17:15 nema á þeim dögum sem þær stunda íþróttir. Þá daga fara þær í íþróttir um 

klukkan 15:00 og eru búnar klukkan 17:15. Það er því ljóst að vinnudagurinn þeirra er langur 

eða um níu klukkustundir. Þar fyrir utan liggja aðrar skyldur á borð við heimanám, matartíma, 

tiltekt og annað slíkt. Í ljósi þessa má velta fyrir sér hvort raunverulegur persónulegur frítíma 

barna á þessum aldri sé nægilega mikill en með persónulegum frítíma er átt við frítíma þar 

sem að barnið hefur fulla stjórn á því hvað það gerir og í hvaða aðstæðum. Vissulega er dvöl á 

frístundaheimilinu frítími en þar hafa börnin ekki eins mikið val um umhverfi og með 

hverjum þau eyða frítíma sínum.  

Að undanskildum þeim níu klukkustundum sem fara í vinnudag barnsins fara um það bil 30-

45 mínútur í heimanám. Heimanámið samanstendur aðallega af lestri og lesskilningi en til 

viðbótar er ýmist bætt stærðfræði eða skrift (Guðlaug Sigurðardóttir munnleg heimild, 

26.mars 2012). Skiptar skoðanir eru um nauðsyn heimanáms umfram lestur og það er álit 

okkar sem tómstundafræðinga að með jafn lítinn persónulegan frítíma og börn á þessum aldri 

virðast hafa vegi persónulegi frítíminn þyngra en aukið heimanám. Það er því okkar álit að 

einskorða eigi heimanám við lestur fyrstu árin í grunnskóla.  

Þrátt fyrir að fagstétt tómstundafræðinga sé ný af nálinni hér á landi þá er mikilvægt hún sé 

viðurkennd sem slík. Á hefðbundnum vinnudegi barna koma aðallega þrjár starfsstéttir að 

utanumhaldi dagsins. Í upphafi dags eru það kennarar sem taka á móti börnunum, því næst eru 

það frístundaleiðbeinendur og svo að lokum íþróttaþjálfarar að því gefnu að börnin taki þátt í 

íþrótta- og tómstundastarfi að skóladegi loknum. Leitast er við að hafa fagmenntað fólk í 
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skólanum og í íþróttunum og með tilkomu náms í tómstunda- og félagsmálafræði er aukin 

eftirspurn eftir fagmenntuðu fólki í störf á frístundaheimilin. Starfsstéttir kennara og 

íþróttaþjálfara eru rótgrónar fagstéttir og fólk er meðvitað um uppeldisleg gildi starfs þeirra. 

Nú eru frístundaheimilin nýbyrjuð að skjóta rótum sem fagaðili í uppeldisstarfi og fólk er 

farið að gera sér grein fyrir því að á frístundaheimilunum eigi sér stað faglegt starf en að þetta 

sé ekki eingöngu geymsla þar til að foreldrar geta sótt börnin sín. Það er því mikilvægt að í 

umræðunni um dag barnsins sé gerð grein fyrir því að það séu þrjár fagstéttir sem koma að 

vinnudegi barnsins, öll með ólíkar áherslur og markmið en öll mikilvæg og með hagsmuni 

barnsins að leiðarljósi.  
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