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Útdráttur 

 

Tilgangur verkefnis var að kanna viðhorf foreldra fatlaðra barna til þjónustu 

frístundaheimila Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur og skoða hvort munur er 

á ánægju foreldra með þjónustuna eftir því hvort börnin eru á frístundaheimili við 

sérdeild/sérskóla eða á almennu frístundaheimili. Í því skyni var spurningakönnun 

send í tölvupósti til foreldra 79 barna sem hafa stuðningsaðila með sér á 

frístundaheimilinu. Auk þess voru viðtöl tekin við þrjá foreldra fatlaðra barna á 

frístundaheimilum. Niðurstöður gefa til kynna að foreldrar barna á 

frístundaheimilum við sérdeild/sérskóla séu ánægðari með þjónustuna en foreldrar 

barna á almennum frístundaheimilum. 
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Inngangur  

Mikilvægt er að skoðanir foreldra á þjónustu við börn þeirra komi fram eigi 

þjónustan að geta orðið í samræmi við þeirra óskir. Þetta skiptir einkar miklu máli 

þegar um er að ræða foreldra fatlaðra barna vegna sérstakra þarfa barnanna. 

Starfsmenn frístundaheimila þurfa, líkt og starfsmenn skóla, að afla sér þekkingar 

til að geta þróað betur þjónustu við fötluð börn. Þetta verkefni er mikilvægur liður 

í því að opna leið til að raddir foreldra megi heyrast skýrar, enda eru foreldrar 

mikilvægustu málsvarar barns síns.  

Í eigindlegu viðtali sem nemar tóku síðastliðið vor við móður drengs með 

þroskafrávik kemur fram að hann sækist eftir að komast á frístundaheimilið því 

bæði líki honum mjög vel að vera þar og að það sé hans helsti vettvangur fyrir 

félagsleg samskipti við jafnaldra. Full ástæða er til að fylgja þessu eftir og 

rannsaka nánar viðhorf foreldra til þátttöku barna á frístundaheimilum. 

Hér verða skoðuð viðhorf foreldra fatlaðra barna til þeirrar þjónustu sem 

fötluð börn fá á frístundaheimilum ÍTR með tilliti til samskipta við starfsfólk 

frístundaheimilanna, upplýsingaflæðis, þátttöku barnanna í starfinu og 

fagmennsku. Þá verður borin saman ánægja og/eða óánægja foreldranna með 

þjónustuna eftir því hvort börnin sækja almennt frístundaheimili eða 

frístundaheimili við sérskóla eða sérdeild. 

Í þeim tilgangi var sendur spurningalisti á rafrænu formi annars vegar til  

foreldra barna á almennum frístundaheimilum ÍTR sem hafa stuðningsaðila 

meðan á dvöl þeirra á frístundaheimilinu stendur og hins vegar til foreldra barna 

sem eru á frístundaheimili við sérskóla eða sérdeild. Eigindleg viðtöl voru tekin 

við foreldra þriggja barna í því skyni að dýpka spurningalistakönnunina. 

Tilgangurinn með því að bera saman ánægju/óánægju foreldra milli almennra 

frístundaheimila og frístundaheimila við sérdeild og sérskóla er sá að varpa ljósi á 

það hvort munur er á viðhorfum foreldra til gæða þjónustunnar eftir því hvort um 

blöndun eða aðgreinda þjónustu er að ræða. Þó er tilgangurinn með verkefninu sér 

í lagi sá að draga fram hvað foreldrum þykir jákvætt til að draga megi lærdóm af 

því og hvað það er sem þeim þykir neikvætt svo bregðast megi við því. Í 

verkefninu verður einnig fjallað um þróun í málefnum fatlaðs fólks, mikilvægi 

góðs foreldrasamstarfs og lýst skipulagi og þjónustu frístundaheimilanna og 
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jafnframt þeim stuðningi sem fötluðum börnum stendur til boða í daglegu starfi 

þeirra.  

Kaflaskiptingin er með þeim hætti að í fyrsta kafla er fjallað um umhverfi 

rannsóknar þ.e. frístundaheimilin, í öðrum kafla er litið á þróun í málefnum 

fatlaðs fólks og ólík sjónarhorn á fötlun, skóla án aðgreiningar, mikilvægi 

stuðningsaðilans og góðra samskipta við foreldra. Í þriðja kafla eru kynntar 

niðurstöður rannsóknarinnar og í fjórða og jafnframt síðasta kaflanum eru 

niðurstöður ræddar og dregnar ályktanir af þeim. 
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1. kafli: Um frístundaheimili ÍTR 

Í  kaflanum verður fjallað um umhverfi rannsóknarinnar og fjallað um ólík 

frístundaheimili svo og starfsfólk þeirra. Jafnframt verður gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum könnunar frá vorinu 2006 á fjölda barna á frístundaheimilum sem 

hafa greiningu og þá hverjar þær eru. Einnig verður litið á rannsóknir á 

foreldrasamstarfi og frístundaþjónustu án aðgreiningar. 

 

1.1 Saga og uppbygging frístundaheimila 

Sú starfsemi sem áður nefndist lengd viðvera í skólum eða heilsdagsskóli og 

heyrði undir menntasvið borgarinnar var færð yfir til Íþrótta- og tómstundaráðs 

Reykjavíkur (ÍTR) árið 2002 og heitir nú frístundaheimili. Borgarráðssamþykktir 

frá árunum 2000 og 2002 eru grundvöllur starfsemi þeirra. Íþrótta- og 

tómstundaráð leitaði aðallega ráðgjafar við að koma rekstrinum á fót til 

Norðurlandanna og var þá sérstaklega horft til Danmerkur vegna langrar reynslu 

og góðs árangurs Dana á því sviði, en þar hafa frístundaheimili verið starfandi í 

rúma öld. Þar í landi starfar eingöngu uppeldismenntað fólk við frístundaheimilin 

og þá aðallega uppeldis- og félagsfræðingar (Anna Lilja Þórisdóttir, 2006). 

Menntasvið Reykjavíkurborgar fer með stjórnsýslu allra almennra grunnskóla 

og þriggja sérskóla, en við fimm þessara skóla eru starfandi sérdeildir. Skóli án 

aðgreiningar er yfirlýst stefna Menntasviðs og í þeirri stefnu felst meðal annars að 

öll börn eiga rétt á að vera í almennum grunnskóla. Frístundaheimili ÍTR eru fyrir 

öll börn sem stunda nám í þeim skólum sem frístundaheimilin starfa við og þar af 

leiðandi frístundaheimili án aðgreiningar. Foreldrar hafa hins vegar val um 

sérskóla eða sérdeild sé fötlun barnsins þess eðlis að þau telji slíkt úrræði henta 

betur. Frístundaheimili eru nú starfrækt við 33 grunnskóla og þar geta börn úr 1.- 

4. bekk dvalið að skóladegi loknum. Yfirleitt eru frístundaheimilin staðsett í 

húsnæði skólanna og er samningur í gildi sem er samþykktur af skólastjóra 

viðkomandi skóla og forstöðumanni þeirrar frístundamiðstöðvar sem 

frístundaheimilið heyrir undir, um hvernig nýtingu á húsnæðinu skuli háttað 

(Íþrótta- og tómstundasvið, e.d.). Frístundaheimili ÍTR eru enn ung að árum og í 

mikilli mótun og stefna ÍTR gefur til kynna að miklar framfarir muni eiga sér stað 

á næstu árum. Á döfinni er meðal annars að skilgreina hvað felst í þjónustu án 

aðgreiningar (Íþrótta- og tómstundasvið, e.d.). Við þá stefnumótun hlýtur að vera 
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stuðst við þær rannsóknir sem fyrir liggja á þjónustunni sem nú er veitt og 

viðhorfum til hennar. 

 

1.2 Frístundaheimili við sérskóla og sérdeild 

Öskjuhlíðarskóli er sérskóli sem er skilgreindur fyrir börn með þroskahömlun og/ 

eða fjölfötlun og frístundaheimilið Vesturhlíð býður upp á tómstundastarf fyrir 

börnin úr Öskjuhlíðarskóla að loknum skóladegi. Langholtshöll er 

frístundaheimili fyrir börn sem stunda nám í sérdeild Langholtsskóla fyrir börn 

með einhverfu. Frístundaheimilin Vesturhlíð og Langholtshöll tilheyra Sérsveit 

Hins Hússins. Á heimasíðu Hins Hússins stendur að aðalmarkmið Sérsveitarinnar 

sé að styðja fatlað fólk til sjálfstæðis. Áhersla sé lögð á að efla sjálfstraust, 

sjálfstæði og samkennd með öðrum. Frístundaheimilið Vesturhlíð skiptist í þrjú 

hús; Gula húsið fyrir börn í 1. til 4. bekk, Rauða húsið fyrir börn í 5. til 7. bekk og 

Græna húsið fyrir unglinga í 8. til 10. bekk, hvert hús hefur sinn umsjónarmann 

(Íþrótta- og tómstundaráð, 2006).  

 

1.3 Almenn frístundaheimili 

Frístundaheimilin standa opin öllum börnum í 1. til 4. bekkjum grunnskóla. Helstu 

markmið þeirra eru að mæta þörf barna og foreldra þeirra fyrir heildstæða 

þjónustu, þroska félagslega færni barnanna og virðingu fyrir umhverfi þeirra og 

þeim sjálfum. Á frístundaheimilunum er reynt af fremsta megni að hafa starfshætti 

lýðræðislega til þess að börnin finni að þau geti haft áhrif á aðstæður sínar og 

umhverfi. Tilgangurinn með því er að styrkja sjálfsmynd þeirra og sjálfstæði, efla 

virkni og ábyrgðarkennd. Íþrótta- og tómstundaráð leggur áherslu á samstarf við 

foreldra barnanna því meginforsenda þess að börnunum líði vel er að 

aðstandendur og starfsmenn eigi góð samskipti (Íþrótta- og tómstundasvið, e.d.). 

  Dagskrá frístundaheimilanna einkennist af jafnvægi milli frjáls leiks og 

skipulagðrar dagskrár. Dæmi um hvernig dagskrá er háttað hjá 6 ára börnum er að 

dagskráin hefst á útivist eða vali, svo tekur við síðdegishressing, að henni lokinni 

er hópastarf til kl. 16:00, en þá fara fyrstu börnin að tínast heim. Fyrir þau sem eru 

lengur er ávaxtastund, frjáls leikur og útivera og svo frágangur og róleg stund.  

Dagskráin hjá 7 til 9 ára börnum er svipuð en þar að auki er klúbbastarf. Með 

valinu er tilgangurinn að styrkja frumkvæði og sjálfstæði barnanna og með 



 

 

7 

hópastarfinu að vinna með áhugasvið þeirra. Fjölbreytni er höfð í valinu til þess 

að öll börnin finni eitthvað við sitt hæfi. Þá á að huga að ytri aðstæðum við 

skipulag svo allir finni eitthvað sem hentar þeim. Klúbbastarfið hefur þann tilgang 

að börnin finni sameiginlegt áhugamál og að þátttakendur í hverjum klúbbi fyrir 

sig eigi samskipti sín á milli sem byggjast á sameiginlegu áhugasviði. Þar á 

starfsfólk að hjálpa þeim að upplifa og rannsaka ýmis viðfangsefni (Íþrótta- og 

tómstundasvið, e.d.). 

Barnaráð eru starfandi og er tilgangur þeirra að rædd séu ýmis málefni sem 

koma börnunum við. Á fundunum er starfsmaður fundarstjóri og sér til þess að 

börnin komi skoðunum á framfæri og að aðrir hlýði á og beri virðingu fyrir því 

sem hvert og eitt þeirra vill tjá sig um. Þarna taka börnin til að mynda þátt í að 

semja dagskrá vikunnar, reglur og bera upp óskir um dótakaup. Börnin hafa 

þannig áhrif það sem fram fer á frístundaheimilinu (Íþrótta- og tómstundasvið, 

e.d.). 

 

1.4 Stuðningsfulltrúar og annað starfsfólk frístundaheimila 

Ekki eru gerðar kröfur til þess að starfsfólk sem sinnir stuðningi við fötluð börn á 

frístundaheimilunum hafi til þess gerða menntun, hvorki á frístundaheimilum við 

almenna grunnskóla né á frístundaheimilum við sérskóla eða sérdeild. Starfsfólkið 

er ýmist nefnt starfsfólk með stuðning eða stuðningsfulltrúar. Það er ekki til 

starfslýsing fyrir starfsfólk sem sinnir stuðningi við einstök börn á almennum 

frístundaheimilum en við frístundaheimilið við sérskólann er til starfslýsing. Í 

henni kemur fram að stuðningsaðilinn þurfi að hafa í huga að sníða dagskrá að 

þörfum barnanna og hafa þarfir þeirra ávallt í huga. Jafnframt eigi að hafa í huga 

að um frítíma barnanna sé að ræða. Starfsmaðurinn á að efla sjálfstæði barnanna 

og taka þátt í því sem barnið tekur sér fyrir hendur hverju sinni. Hann á að sinna 

því barni sem hann er ráðinn til eða hópi barna sem þurfa á aðstoð að halda 

(Vesturhlíð, e.d.). 

Umsjónarmennirnir á frístundaheimilunum við sérskólann og sérdeildina sem 

hér um ræðir eru í þroskaþjálfanámi, einn þroskaþjálfi er starfandi á 

frístundaheimilinu við sérskólann og tveir stuðningsfulltrúar starfa á 

frístundaheimilinu sem vinna einnig í sérskólanum fyrri part dags. Umsjónarmenn 

frístundaheimilisins við sérskólann og sérdeildina eru duglegir við að leita 
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ráðgjafar til ráðgjafarþroskaþjálfa ÍTR. Annað starfsfólk frístundaheimilanna 

vinnur hlutastarf eftir hádegi. Þá starfa þar tveir stuðningsfulltrúar sem vinna 

einnig í Öskjuhlíðarskóla fyrri part dags. Umsjónarmennirnir vinna 

undirbúningsvinnu í Hinu Húsinu fyrir hádegi, á sömu skrifstofu og 

ráðgjafarþroskaþjálfi ÍTR og hafa því greiðan aðgang að ráðgjöf. Aftur á móti er 

ekki um mikla samvinnu að ræða á milli frístundaheimilisins og skólans. Þó eru 

haldnir samráðsfundir með kennurum, umsjónarmanni og foreldrum. Þjónustan er 

einstaklingsmiðuð og einn starfsmaður er fyrir hvert barn eða hámark tvö börn 

(Heiður Baldursdóttir munnleg heimild, 23. apríl 2007). 

Á hverju frístundaheimili Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur er starfandi 

umsjónarmaður sem er yfirmaður þess og ábyrgðarmaður. Gerðar eru kröfur um 

að hann hafi háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærilega menntun eða 

reynslu. Hvert hverfi á sinn deildarstjóra sem sér um samræmingu og hefur 

faglegt eftirlit með starfinu sem fram fer á þeim frístundaheimilum sem heyra 

undir hann. Umsjónarmenn eru ráðnir í 100% stöður en allar aðrar stöður eru 

hlutastöður eftir hádegi, en sú tilhögun kann að skýra að hluta til hvers vegna 

erfitt reynist að fá fólk til starfa. Ef fjöldi barna á frístundaheimili fer yfir 100 er 

þó ráðinn aðstoðarmaður í 100 % stöðugildi. Frá og með hausti 2006 var jafnframt 

ráðinn ráðgjafarþroskaþjálfi ÍTR sem hefur það hlutverk að veita fræðslu og 

ráðgjöf vegna barna með sérþarfir á almennum frístundaheimilum ÍTR. Almennt 

starfsfólk frístundaheimilanna er kallað frístundaleiðbeinendur. Í starfsáætlun 

Íþrótta- og tómstundasviðs (2007) kemur fram að markmiðið sé að ráða 

fagmenntað starfsfólk í þau störf sem krefjast menntunar og að viðræður muni 

fara fram við framhaldsskóla og menntamálaráðuneyti um nám fyrir 

frístundaleiðbeinendur. Umsjónarmenn frístundaheimila sitja samráðsfundi með 

stjórnendum skóla þar sem tekin eru fyrir málefni er varða þjónustu við börn með 

sérþarfir, samstarf vegna óhefðbundinna skóladaga og fleira. 

Öllum nýjum starfsmönnum ber að sækja grunnfræðslunámskeið þar sem 

þeir fá fræðslu um þroska barna á aldrinum 6 til 9 ára, samstarf við foreldra, 

hlutverk sitt í starfi, öryggismál og skyndihjálparnámskeið (Íþrótta- og 

tómstundasvið, e.d.). Fagfólk í frítímaþjónustu á sínar siðareglur sem því ber að 

fara eftir. Þær skiptast í frumskyldur, ábyrgðar- og hæfnisskyldur og skyldur 

gagnvart starfssystkinum. Ein af frumskyldum starfsins er meðal annars sú að geti 
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einstaklingur ekki gætt hagsmuna sinna sjálfur, beri fagfólki að gæta þess að réttur 

hans sé virtur. Ekki eigi að nota störfin eða fagþekkingu til að kúga, undiroka eða 

notfæra sér á nokkurn hátt skjólstæðinga sína. Ein af ábyrgðar- og 

hæfnisskyldunum er að fagfólkið ber ábyrgð á eigin hæfni og störfum þeim sem 

það vinnur í samræmi við það, samkvæmt lögum sem gilda um hvert starfsheiti. 

Fagfólk á að vinna störfin með faglega heildarsýn að markmiði og byggja þau á 

niðurstöðum rannsókna, fræðilegum kenningum og á þverfaglegum grunni. Það á 

að fylgjast með nýjungum í starfi, viðhalda þekkingu og endurnýja hana (Félag 

fagfólks í frítímaþjónustu, e.d.)  

 

1.5 Um ólíkar þarfir barna á frístundaheimilum 

Vorið 2006 gerðu Helga Rut Sigurðardóttir og Rannveig S. Ragnarsdóttir, 

lokaverkefni til B.A.- prófs af þroskaþjálfabraut við KHÍ sem greinir frá þátttöku 

barna með sérþarfir á frístundaheimilum ÍTR. Þær gerðu rafræna könnun  sem var 

lögð fyrir umsjónarmenn frístundaheimilanna. Meðal annars báðu þær 

umsjónarmennina að tilgreina hversu mörg börn voru með greiningu og þá hvaða 

greiningu. 

Þegar spurt var hvort börn með stuðning tækju þátt í daglegri dagskrá 

frístundaheimilisins svöruðu 25 umsjónarmenn að börnin tækju alltaf þátt, enginn 

umsjónarmannanna sagði að börnin tækju aldrei þátt og 5 umsjónarmenn sögðu að 

börnin tækju stundum þátt. Viðkomandi umsjónarmenn sögðu flestir að umrædd 

börn tækju þátt í daglegu starfi en það færi eftir eðli fötlunarinnar hversu mikinn. 

Þá kemur fram að sum barnanna eru stundum tekin út úr hópnum og að þannig sé 

unnið markvisst með félagsfærni þeirra. Einnig kom fram að afar fá fjölfötluð 

börn sæki frístundaheimilin og það sé helst vegna slæms aðgengis fyrir fatlaða í 

skólahúsnæði.  

Alls voru 2100 börn á frístundaheimilum ÍTR þegar könnunin var gerð og þar 

af voru 146 börn með greiningu. Langflest þeirra voru með þroskafrávikið 

ADHD, eða samtals 85 börn. Börn með einhverfu voru 22 talsins, misþroska börn 

voru 22, fjölfötluð börn voru 7, börn með Asperger 5 en börn með aðrar fatlanir 

eða þroskafrávik en spurt var um í könnuninni voru 23 talsins (Helga Rut 

Sigurðardóttir og Rannveig S. Ragnarsdóttir, 2006). 
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1.6 Samskipti milli frístundaheimila og foreldra 

Upplýsingar til foreldra um starfsemi hvers frístundaheimilis eru á heimasíðum 

þeirra en berast einnig með tösku- og tölvupósti. Þá eru haldin opin hús og 

skemmtanir a.m.k. einu sinni á önn fyrir foreldra og börnin. Óformlegt samstarf á  

sér stað með daglegum samskiptum þegar börnin eru sótt eða foreldrar hringja til 

að koma upplýsingum á framfæri. 

Árið 2005 töldu 85% foreldra börn sín ánægð með dvölina á 

frístundaheimilum (Íþrótta- og tómstundasvið, 2007). Sumarkannanir (ekki 

einskorðaðar við frístundaheimili) sem ÍTR sendir út annað hvert ár voru með 

svarhlutfallið 59% árið 2004 og 57% árið 2006 (Ragnhildur Helgadóttir munnleg 

heimild, 23. apríl 2007). Ánægja foreldra í reglulegum símakönnunum ÍTR á 

meðal úrtaks foreldra allra barna á frístundaheimilum vekur til umhugsunar um 

hvort foreldrar séu almennt ef til vill bara þakklátir fyrir að barnið hafi yfirleitt 

pláss á frístundaheimili. Fátítt er að foreldrar komi á framfæri sérstökum kröfum 

til þjónustunnar og svörun í reglulegum viðhorfskönnunum ÍTR er dræm. Þrátt 

fyrir áherslu ÍTR á samstarf við foreldrana virðist áhuginn ekki vera gagnkvæmur 

nema að litlu leyti.  

 

1.7 Rannsókn á frítímaþjónustu án aðgreiningar 

Eins og fram hefur komið er meðal annars á döfinni hjá ÍTR að skilgreina hvað 

felst í þjónustu án aðgreiningar. Hér er dæmi um hvernig mögulegt væri að nýta 

fyrri rannsóknir og þekkingu sem þegar er til við að bæta þjónustuna enn frekar. 

Í rannsókn sem ber nafnið „Agency Readiness to Provide Inclusive 

Recreation and After-School Services for Children With Disabilities“ og var gerð 

til að kanna forsendur aðila  til að veita þjónustu án aðgreiningar, kemur meðal 

annars fram að skilningur sé enn mjög takmarkaður á því hvernig 

frístundamiðstöðvar- og heimili geti veitt góða þjónustu án aðgreiningar. Ýmis 

frítímaþjónusta standi eingöngu fötluðum einstaklingum til boða og þar af 

leiðandi sé aðgreiningu þeirra viðhaldið frá almennri frítímaþjónustu. Rannsóknin 

leiddi í ljós að nauðsynlegt er að þjálfa sérstaklega starfsfólk til að sinna fötluðum 

börnum í frítímanum (Scholl, Smith og Davison, 2005). Þarna var rannsökuð 

þjónusta sem er í Bandaríkjunum sem er nefnd „Together We Play“ (TWP). Þetta 

er nýjung í framlagi til frítímaþjónustu án aðgreiningar, sem meðal annars gegnir 
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því hlutverki að samhæfa ferlið við aðlögunina að þjónustu án aðgreiningar fyrir 

börn á aldrinum tveggja til átján ára við ýmsar stofnanir, foreldra og 

frítímaþjónustu. Markmið TWP er að gæta þess að fötluð börn jafnt sem ófötluð  

hafi tækifæri til njóta frítímaþjónustu, menntunar og félagsskapar með því að 

kynna fólki þau tilboð sem standa til boða. Þeir láta meðal annars fyrirtæki eða 

stofnanir sem bjóða þjónustu fá sérstakt líkan að því hvernig best er að veita 

þjónustu án aðgreiningar. Þeir þjálfa þá sem móta þjónustuna til að draga úr 

einangrun barna með stuðningsfulltrúa, tengja saman fjölskyldur og 

þjónustuveitendur og vinna til að mynda með spítölum, samtökum fatlaðra og 

opinberum stofnunum. Þessu til viðbótar eru þjálfaðir svonefndir 

„frístundafélagar“ sem veita börnum með sérstakar þarfir aðstoð við þátttöku í 

frístundum og skóladagvist (frístundaheimilum) eftir skóla. Foreldrar töldu að 

ávinningurinn væri: breiðari vinahópur, að börnin nytu félagslegar þátttöku sem 

þau hefðu ekki fengið tækifæri til áður, menntunar- og frístundatækifæra og um 

leið öðluðust þau aukið sjálfstraust, betra sjálfsmat og meira sjálfstæði (Scholl, 

Smith og Davison, 2005).  

 

1.8. Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið litið á uppbyggingu og mismunandi tegundir 

frístundaheimila, þá þjónustu sem stendur fötluðum börnum til boða þar og 

hvernig samstarfi við foreldra er háttað. Kynntar voru niðurstöður könnunar nema 

frá síðastliðnu vori á fjölda fatlaðra barna á frístundaheimilum og hverjar helstu 

fatlanir þeirra eru. Þá var kynnt rannsókn á frítímaþjónustu án aðgreiningar. 
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2. Kafli: Fötlunarfræði – Staða fatlaðra barna  

Nú verður litið á þróun í málefnum fatlaðs fólks og mismunandi sjónarhorn á 

fötlun, alþjóðlegar viljayfirlýsingar, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, nýjan 

sáttmála um réttindi fatlaðs fólks og stefnuna um skóla án aðgreiningar. Þá verður 

minnst á mikilvægi stuðningsaðilans og að lokum samskipti starfsfólks og 

foreldra.  

 

2.1 Þróun í málefnum fatlaðs fólks 

Fötlunarfræði eru ný fræðigrein sem á rætur að rekja til baráttuhreyfinga fatlaðs 

fólks og er uppreisn gegn áður viðteknum skilningi á fötlun. Þau eru krafa um 

fulla þátttöku í þjóðfélaginu. Þetta er þverfagleg fræðigrein sem á ekki bara að 

vera um fatlað fólk heldur fyrir það (Rannveig Traustadóttir, 2003). Í þeim er 

sjónum beint að umhverfinu ekki síður en einstaklingnum. Út frá þessu hafa nýjar 

hugmyndir þróast og þar með ný nálgun í aðferðafræði sem gefur aðra sýn á 

fötlun og á þær aðstæður sem fatlað fólk býr við. Þetta hefur orðið til þess að 

fatlað fólk  hefur fengið nýjan sjálfsskilning og að opinber stefnumótun tekur 

orðið mið af hinni nýju sýn (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Miklar þjóðfélagsbreytingar áttu sér stað á Vesturlöndum upp úr 1950. Nýjar 

hugmyndir komu fram sem fólu í sér að fatlað fólk ætti heimtingu á aðstoð frá 

samfélaginu. Hugmyndafræðin gekk út á að auka lífsgæði og bæta lífsskilyrði 

fatlaðra einstaklinga. Þessi hugmyndafræði er byggð á kenningum um blöndun 

(integrering) og eðlilegt líf (normalísering). Hugmyndin var sú að hverfa ætti frá 

stofnanavistun og skapa fötluðum einstaklingum möguleika til að lifa samskonar 

lífi og aðrir þegnar samfélagsins. Lífsskilyrði og umhverfi fatlaðs fólks áttu 

samkvæmt þessu að vera í takt við það sem fólk almennt býr við. Til þess að 

einstaklingurinn geti lifað sem eðlilegustu lífi þarf umhverfið að taka mið af 

þörfum hans miðað við fötlun og ryðja hindrunum úr vegi til að draga úr 

fötluninni (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Hugtakið eðlilegt líf (normalísering) var fyrst sett fram af Niels Eric Bank-

Mikkelsen árið 1959 í tengslum við fólk með þroskahömlun. Yngsta skilgreining 

hans er frá 1982 og er á þann veg að einstaklingar hafi jafnan rétt fyrir lögum og 

til að lifa lífinu á sambærilegan hátt og aðrir (Dóra S. Bjarnason, 1991). Bengt 

Nirje þróaði hugtakið  áfram og setti fram þá skilgreiningu að fólk með 
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þroskahömlun ætti að eiga kost á lífsmynstri sem líktist eins mikið og kostur væri  

því sem ófatlaðir byggju við (Nirje, 1980).  

Skilgreining Wolfensberger árið 1972 á hugtakinu normalísering hlaut miklar 

undirtektir en hann tengdi það við heimspeki, félagsvísindi og fjölbreyttari 

mannskilning (Dóra S. Bjarnason, 1991). Farið var að nota hana sem tæki fyrir 

nánast hvaða þjónustu sem er. Wolfensberger hefur vakið fólk til umhugsunar um 

sýn þess á fólk með skerðingar og undirstrikað mikilvægi þess að skapa fólki með 

þroskahömlun hlutverk sem eru félagslega metin svo að viðhorf samfélagsins til 

þeirra breytist (Wolfensberger, 1998). 

Um hálf öld er því liðin frá því farið var að nota hugtökin blöndun 

(integrering) og eðlilegt líf (normalísering) og mikil þróun í málefnum fatlaðra 

hefur átt sér stað á þeim tíma. Fatlaðir einstaklingar búa nú í eigin húsnæði eða á 

sambýlum í stað þess að búa á sólarhringsstofnunum og fatlaðir nemendur sækja 

menntun sína í auknum mæli til almennra grunnskóla.  

 

2.2 Ólík sjónarhorn á fötlun 

Tvenns konar sýn á fötlun hefur aðallega verið ríkjandi undanfarna áratugi og 

önnur þeirra er læknisfræðilega sýnin, einnig nefnd læknisfræðilega líkanið, en 

hin er félagslega sýnin. Læknisfræðileg sýn á fötlun kemur einna best fram í 

flokkunarkerfi  Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá árinu 1980. Þar 

er skerðing einstaklingsins talin vera aðalorsök fötlunarinnar en ekki 

umhverfisþættir og hefur þetta verið gagnrýnt harðlega af samtökum fatlaðs fólks. 

Ein af ástæðum þessarar gagnrýni er að læknisfræðin lítur á fötlunina sem 

andlegan eða líkamlegan afbrigðileika og telur að skerðingin sé það sem veldur 

öllum vandanum. Læknisfræðilega greiningin kalli því á ævilanga meðferð og 

umönnun, þá oft á sérstökum stofnunum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 

endurskoðaði síðar flokkunina til að bregðast við gagnrýninni og setti fram kerfi 

sem nefnt er ICF, en í því koma hugtökin virkni og þátttaka vel fram og 

félagslegur þáttur birtist því vel. Þarna kemur líka fram að tekið sé mið af 

umhverfisþáttum og aðstæðum einstaklinga (Félagsmálaráðuneytið, 2006c). 

Breska félagslega líkanið brást við læknisfræðilegu sýninni en er samt sem 

áður nokkuð umdeilt líkan enda felur það í sér róttæka skilgreiningu á fötlun. 

Líkanið gengur út frá því að hindranir, svo sem fordómar, viðhorf, aðgengi og 
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aðrar félagslegar hindranir, skapi félagslega útilokun og leiði til undirokunar og 

misréttis hjá því fólki sem talið er búa við skerðingu. Upphaf breska félagslega 

líkansins má rekja til áttunda áratugar 20. aldar þegar samtök fatlaðs fólks börðust 

gegn innilokun á sólarhringsstofnunum, útskúfun af vinnumarkaði og fleiri þáttum 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Hið félagslega sjónarhorn hefur mætt miklum stuðningi hjá fötluðu fólki og 

fræðimönnum víðast hvar en þó hefur gagnrýni á skilgreiningu líkansins á 

fötlunum farið vaxandi. Félagslega líkanið leggur áherslu á að það séu 

samfélagslegar hindranir sem eigi stærstan þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. 

Nokkur líkön hafa þróast út fá breska félagslega líkaninu. Þau ganga mismunandi 

langt í skilgreiningum sínum og flest ganga bæði út frá félagslegum og 

læknisfræðilegum sjónarmiðum. Sú gagnrýni sem breska félagslega líkanið hefur 

sætt hefur aðallega komið innan frá, það er að segja frá þeim sem starfa innan 

fötlunarfræða og vilja þróa félagsleg sjónarhorn á fötlun. Gagnrýnin felst meðal 

annars í því, annars vegar, að líkanið er ekki talið falla vel að fólki með 

þroskahömlun, heyrnarskerðingu og geðfötlun og, hins vegar, að sú skoðun að 

félagslegar hindranir séu uppspretta allra hamlana sé allt of þröngur skilningur á 

fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Nokkur sjónarhorn hafa þróast út frá breska félagslega líkaninu sem eiga það 

sameiginlegt að hafa félagslega sýn á fötlun, en endurskoða forsendur breska 

líkansins. Á Norðurlöndunum er sá skilningur á fötlun helst ríkjandi sem leggur 

áherslu á tengsl fötlunar og umhverfis. Þessi nálgun er nefnd tengslalíkanið eða 

misræmislíkanið og gefur til kynna að misræmi sé á milli samfélags og 

einstaklings vegna þess að umhverfið geri ekki ráð fyrir „óvenjulegu“ fólki. 

Þannig telst aðstæðubundið hvort skerðingin á færni verði að fötlun; fötlun sé sem 

sagt afstæð og verði til í samspili umhverfis og einstaklings 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006b). 

Sé horft á fötlun út frá gamla læknisfræðilega sjónarhorninu er ekki óeðlilegt 

að ætla að bestu úrræðin til að takast á við fötlun feli í sér aðgreiningu fatlaðra 

einstaklinga frá öðrum. Samkvæmt því ættu fötluð börn að njóta bestrar þjónustu 

á frístundaheimilum við sérdeildir og sérskóla. Sé fötlun hins vegar alfarið 

félagslegt fyrirbæri, eins og hið róttæka breska félagslega líkan gefur til kynna, 

má ætla að árangursríkasta aðferðin til að koma til móts við fötluð börn sé að 
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ryðja öllum hindrunum úr vegi þeirra. Ef fötlun er alfarið félagslegt fyrirbæri ætti 

slíkt að duga. Áhersla norræna tengslalíkansins á samspil umhverfis og 

einstaklings, þar sem aðstæður ráða hvort færnisskerðing sé fötlun, kallar aftur á 

móti á hvort tveggja; að hindrunum sé rutt úr vegi og að fötluð börn fái sérstakan 

stuðning. Þannig samræmist stefnan um skóla án aðgreiningar afar vel þeim 

skilningi sem norræna tengslalíkanið veitir á fötlun.  

 

2.3 Alþjóðlegir sáttmálar og viljayfirlýsingar um réttindi fatlaðs fólks 

Stefnan um skóla án aðgreiningar byggir á Salamanca yfirlýsingu 

Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) frá árinu 1994. Þetta 

er rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir þar sem lögð er 

áhersla á að hver einstaklingur eigi rétt til menntunar og er vísað í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 því til stuðnings. Í 

yfirlýsingunni er lögð mikil áhersla á að þeir sem fatlaðir eru skuli eiga sömu 

tækifæri til menntunar og aðrir og að taka eigi mið af þörfum þeirra. Í henni er 

skorað á stjórnvöld allra landa að hafa það að meginreglu að öll börn stundi nám í 

almennum grunnskóla nema „knýjandi ástæður séu til annars“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1994).  

Þar sem hún er yfirlýsing, en ekki sáttmáli sem einstök ríki staðfesta, þá hefur 

Salamanca yfirlýsingin ekki í för með sér beinar skuldbindingar fyrir aðildarríki 

UNESCO. Fremur er um að ræða sameiginlega viljayfirlýsingu en bindandi 

löggjöf. Yfirlýsingin hvílir hins vegar á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna frá 

1989 sem eru bindandi alþjóðalög fyrir þau ríki sem hafa staðfest hann. Ísland er í 

þeirra hópi, en ríkisstjórn Íslands staðfesti Barnasáttmálann árið 1992. Hann felur 

í sér full mannréttindi fyrir öll börn. Í 23. grein hans stendur meðal annars að 

aðildarríki viðurkenni að andlega eða líkamlega fatlað barn skuli njóta fulls og 

sómasamlegs lífs, aðstæður eigi að tryggja virðingu, stuðla að sjálfsbjörg og virkri 

þátttöku barnsins samfélaginu. Rétt fatlaðs barns til sérstakrar umönnunar skuli 

viðurkenna og veita barni og umönnunaraðilum þess þá aðstoð sem sótt er um og 

hentar barni og foreldrum. Stuðla á að sem mestri félagslegri aðlögun og þroska 

barns meðal annars með menntun og tómstundaiðju (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.).  
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Réttarstaða fatlaðra barna var svo tryggð enn frekar með nýjum sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna frá 25. ágúst 2006, en hann hefur það  hlutverk að vernda og 

efla réttindi og virðingu fatlaðra einstaklinga. Meginatriði samningsins eru þau að 

tryggja beri jafnrétti fatlaðs fólks gagnvart öðrum þjóðfélagshópum og jafnrétti til 

menntunar og fræðslu. Þá skuli jafnframt tryggja réttinn til fullnægjandi lífsgæða 

og félagslegrar verndar, þátttöku í tómstundum, íþróttum og menningarlífi og 

fjarlægja beri hindranir að mannvirkjum og samgöngutækjum 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006a). Þennan sáttmála hafa Íslendingar einnig 

undirritað.  

Það liggur því skýrt fyrir að alþjóðlegir sáttmálar og viljayfirlýsingar mælast 

til þess að fötluð börn stundi nám í skóla án aðgreiningar, stundi tómstundastarf, 

taki virkan þátt í samfélaginu og að alltaf sé stuðlað að sem mestri félagslegri 

aðlögun barnanna svo og sjálfsbjörg þeirra.  

 

2.4 Hinn nýi skóli – skóli án aðgreiningar 

Í framhaldi af þessu skipaði fræðsluráð Reykjavíkur nefnd árið 2000 til að móta 

tillögur um sérkennslu og sérúrræði innan ramma grunnskólalaga, aðalnámskrár, 

reglugerðar um sérkennslu og Salamanca yfirlýsingarinnar um skóla án 

aðgreiningar. Nefndin lagði fram stefnumörkun og meginmarkmið hennar er að 

stuðla að sem bestri þjónustu við nemendur með sérþarfir í grunnskólum 

Reykjavíkur. Stefnan var samþykkt árið 2002 og innleiðingu átti að vera lokið 

árið 2004. Í henni kemur fram að uppfylla beri markmið laga og aðalnámskrár um 

kennslu í samræmi við eðli og þarfir nemenda. Atriði í stefnumörkuninni eru 

meðal annars þau að skóli sé án aðgreiningar, allir skólar hafi sérkennsluver, 

mögulegt sé að stofna sérhæfðar sérdeildir og stuðningsfulltrúar styðji kennara. Þá 

kemur þar einnig fram að samstarf eigi að vera við ÍTR um tómstundir fatlaðra 

nemenda og nemenda með miklar sérkennsluþarfir (Sigrún Magnúsdóttir, Sigrún 

Elsa Smáradóttir og Bryndís Þórðardóttir, 2002).  

Skóli án aðgreiningar merkir að ekki eigi að aðgreina fatlaða nemendur frá 

ófötluðum nemendum, allir eigi jafnan rétt til menntunar við hæfi hvers og eins. Í 

lögum og reglugerðum um grunnskóla er gert ráð fyrir að öll börn eigi aðgang að 

sínum heimaskóla og að grunnskólar skuli mennta alla nemendur í samræmi við 
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þarfir þeirra og á árangursríkan hátt (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 

2002). 

Í riti UNESCO sem ber heitið Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to 

Education for All (2005), kemur fram að á síðari árum hafi borið á gagnrýni á 

aðgreinda kennslu fatlaðra og ófatlaðra barna bæði vegna mannréttindasjónarmiða 

og vegna  efasemda um gagnsemi sérkennslu. Sérkennsla hafi þróast yfir í 

samskipan (e. mainstreaming) gegnum ferli sem nefnt er blöndun (e. integration). 

Ein helsta ögrunin sem fólst í blöndun var að samskipaninni höfðu ekki fylgt 

breytingar í skólastofnunum í almenna kerfinu, svo sem í námskrám og 

kennsluaðferðum. Þetta er talin vera aðalhindrunin í að koma á skóla án 

aðgreiningar (e. inclusion). Þetta hefur leitt til nýrrar skilgreiningar á hugtakinu 

sérþarfir (UNESCO, 2005). Því er haldið fram að umbóta sé þörf í skólum og að 

uppeldismenntun þurfi að bæta með tilliti til fjölbreytileika nemenda, þannig að 

þeir sem koma að menntun nemendanna sjái einstaklingsmun ekki sem vandamál 

sem þarf að laga, heldur sem tækifæri til að auðga nám (UNESCO, 2005). 

Á Íslandi hefur skóli án aðgreiningar mætt nokkurri mótspyrnu. Í grein sem 

Arthur Morthens og Gretar Marinósson birtu árið 2002 kemur fram að á Íslandi 

hafi úrræði fyrir nemendur með sérþarfir alltaf verið fábrotnari en á hinum 

Norðurlöndunum. Þrátt fyrir það hafi hér á landi verið komið á fót margskonar 

aðgreindum úrræðum og litið sé á skóla án aðgreiningar sem ógn við tilvist þeirra. 

Margir kennarar og sérfræðingar standi í vegi fyrir framkvæmdinni þó svo þeir 

séu almennt hlynntir stefnunni sem slíkri. Þar af leiðandi veiti þeir oft mótspyrnu 

við inntöku fatlaðra nemenda. Í könnun sem Fræðslumiðstöð lét gera árið 2002 

kom fram að tæplega 60% starfsfólks grunnskóla líst illa eða frekar illa á stefnu 

Reykjavíkurborgar um skóla án aðgreiningar (Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson, 2002). Athyglisvert væri að kanna aftur viðhorf starfsmanna skóla en 

jafnframt starfsfólks frístundaheimila til stefnunnar og þá einnig til 

tómstundastarfs án aðgreiningar.  

Sem fyrr segir kveður Barnasáttmálinn á um rétt barna til virkrar þátttöku í 

samfélaginu, þar á meðal til tómstundaiðkunar, og mælist fyrir um að stuðlað sé 

að sem mestri félagslegri þátttöku þeirra og sjálfstæði. Markmiðin í starfi með 

börnum á frístundaheimilum samræmast þessu því mjög vel, en þau eru að efla 

sjálfstæði, virkni, ábyrgð, félagsþroska og sjálfsmynd þeirra. Þá er einnig 
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mikilvægt markmið að stefna að því að aðstaða verði með þeim hætti að mögulegt 

verði að veita þjónustu á faglegum grunni þar sem tekið er mið af þörfum þeirra 

barna sem þar dvelja (Íþrótta- og tómstundasvið, 2007). 

 

2.5 Um mikilvægi stuðningsaðilans 

Í rannsókn sem skoðaði þátttöku fatlaðra barna í skólaumhverfinu kom í ljós að 

þátttaka fatlaðra barna ræðst helst af samspili þeirra og umhverfisins (Eriksson, 

2006). Holt (Eriksson, 2006) segir að það sjónarmið verði æ algengara að mennta 

eigi fötluð börn innan almennra skóla í stað sérskóla; það sé í raun langt síðan 

fötluð börn, þá aðallega börn með vægari skerðingar, byrjuðu að stunda hinn 

almenna grunnskóla. Þau eigi þó oft í erfiðleikum með að vera fullir þátttakendur í 

félagslegu tilliti, svo sem að eignast vini, vera viðurkenndir af jafnöldrum og að 

taka þátt í hópleikjum- og verkefnum. Þau leiki sér oftar ein, eru í hlutverki 

áhorfanda og er oftar hafnað af jafnöldrunum heldur en öðrum börnum. Þessi 

vandi er þó ekki eingöngu bundinn við almennu skólana heldur er hann einnig til 

staðar í sérskólum. Þar þurfa börn ekki síður stuðning í félagslegum aðstæðum. 

Margir nemendur sem voru í sérskóla en höfðu reynslu af almennum grunnskóla 

sögðust hafa orðið fyrir útilokun jafnaldranna í hinum almenna skóla en finnst 

þeir vera velkomnari í sérskólanum og eigi fleiri vini þar (Eriksson, 2006).  

Stuðningur er mikilvægur fyrir fötluð börn til að nám og leikur án 

aðgreiningar geti átt sér stað. Stuðningurinn sem veittur er getur hins vegar líka 

hamlað þátttöku barnsins og komið í veg fyrir að það myndi félagstengsl við 

önnur börn sé hann ekki miðaður að því að vera hvetjandi, því ekki er nóg að það 

sé bara stuðningur til staðar. Í rannsókn sem Hemmingsson (Eriksson, 2006) gerði 

kom fram að eigi stuðningsaðilinn að vera fær um að veita barninu það sem til 

þarf, þarf hann að njóta virðingar sem mikilvægur aðili að menntun barnsins innan 

þess hóps sem að henni kemur, geta miðlað til annarra hópa skólans og hafa 

nokkra þekkingu á lífssýn nemandans. Sé hann alltaf í nálægð við nemandann 

getur það komið í veg fyrir myndun tengsla við önnur börn og  kennara og þannig 

stuðlað að aðgreiningu fremur en þátttöku (Eriksson, 2006). Tilgangurinn með 

stuðningi við barnið ætti að vera sá að styðja við fulla þátttöku þess, efla 

sjálfstæði, félagsþroska, virkni, ábyrgð og sjálfsmynd. Það ætti því að stuðla að 

sem mestum félagslegum samskiptum barnsins gegnum leik við jafnaldra, meðal 
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annars, en leikir eru taldir mikilvægir hjá börnum til að eignast vini, viðhalda 

vináttu og tilheyra hópi. Slíkt getur reynst börnum með samhæfingarvanda erfitt 

og takmarkar tækifæri til þátttöku. Þrátt fyrir að stuðningur sé til staðar þá virðist 

hann yfirleitt miðast við bóknám og þá á kostnað mikilvægra félagstengsla 

(Brodin og Lindstrand, 2006). 

Aðgengi fyrir fötluð börn á skólalóðum er oft mjög lélegt, meðal annars  

vegna þess að ekki er gert ráð fyrir nauðsynlegum hjálpartækjum sem sum börn 

verða að hafa með sér. Í þessari sömu rannsókn kom einnig fram að flestir 

leikvellir eru byggðir með þarfir ófatlaðra barna í huga og það dregur mjög úr 

þeim tækifærum sem fötluð börn hafa til að leika sér í frjálsum leik (Brodin og 

Lindstrand, 2006).  

Sjö forsendur eru taldar nauðsynlegar fyrir félagstengsl fatlaðra barna: að 

nemendur séu algjörlega óaðgreindir; nemendur hafi alltaf það sem þarf til að tjá 

sig; að þeir hafi stuðning sem hvetur til sjálfstæðis; að börnin sjálf séu 

þátttakendur í að finna út hvernig er hægt að auka líkur á félagstengslunum; að 

þau fái aðgang að viðfangsefnum sem hæfa aldri þeirra; að koma á samskiptum 

milli skóla og heimilis í þeim tilgangi að auðvelda vináttutengsl og þátttöku í 

félagslegum viðburðum; og að stofnunin verður að bera virðingu fyrir 

fjölbreytileika einstaklinganna (Jorgensen, Schuh og Nisbet, 2006). 

 

2.6 Samskipti starfsfólks og foreldra 

Almennt er talið að náið samstarf þeirra aðila sem sinna börnum hvort heldur er í 

skóla eða frístundum skipti máli. Rannsóknir á samstarfi foreldra og fagfólks 

styðja þá kenningu og leiða í ljós að gott samstarf milli þessara aðila skiptir 

verulegu máli (Heward, 2006). Ein slík rannsókn byggð á djúpviðtölum og 

rýnihópum 137 foreldra fatlaðra og ófatlaðra barna og 53 fagmanna leiddi í ljós að 

góð samvinna er líklegri til að takast sé fagmennska höfð að leiðarljósi, en á 

fagmennskunni hvíla svo: samskipti, skuldbinding, jafnrétti, traust, færni og 

virðing. Gagnkvæm samskipti eru hér lykilatriði og án heiðarlegra og opinna 

samskipta næst ekki hámarksárangur. Foreldrarnir í þeirri rannsókn sögðu að þeir 

þyrftu á tíðum samskiptum að halda, en það væri ekki nóg, þau þyrftu að vera 

opin og heiðarleg, þannig að engum upplýsingum væri haldið frá þeim eða þær  

fegraðar. Bæði fagfólkið og foreldrarnir sögðu að hlusta ætti á hinn aðilann án 
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fordóma. Einn faðir sagði að hlusta ætti á foreldrana vegna þess að enginn þekkti 

barnið betur en þeir. Honum fyndist að sumir fagaðilar væru með fyrirfram gefnar 

hugmyndir um allt og ef hann ætti að segja þeim eitthvað myndi það vera: hlustið 

á mig. Þátttakendur í þeirri rannsókn minntust mjög oft á hversu lýjandi er að 

þurfa endalaust að berjast fyrir þjónustu og að takast á við niðurlægjandi 

athugasemdir þjónustuveitenda og bresti í samskiptunum í kjölfarið (Blue-

Banning, Summers, Frankland og Nelson, 2004).  

Til þess að samskipti við foreldra fatlaðra barna þjóni tilgangi sínum, þ.e. 

stuði að sem bestri líðan, framförum og félagslegri aðlögun barns þá er 

nauðsynlegt að fagmennska sé höfð að leiðarljósi og hvíli á þeim þáttum sem 

komu fram í fyrrnefndri rannsókn. Foreldrar fatlaðra barna þurfa eðlilega að eiga 

meiri samskipti við starfsfólk frístundaheimila en aðrir foreldrar vegna sérþarfa 

barnanna. Þá þarf að hafa í huga að þeir eru jafnframt í mun fleiri hlutverkum. Þar 

má meðal annars nefna hlutverk ráðgjafa til skóla, ráðgjafa til annarrar þjónustu 

sem barnið þarfnast og samhæfingaraðila þjónustu. Þeir eiga því í samskiptum við 

mjög marga aðila og þess vegna ekki óeðlilegt að upplifun þeirra sé margháttuð 

og að þeir hafi jafnvel erfiða reynslu að baki. Þetta þarf starfsfólk ávallt að hafa í 

huga. Samskipti eru ekki undantekningalaust jákvæð og foreldrar og fagfólk á 

ekki alltaf góða samvinnu og deila jafnvel stundum um hvað þau telja að komi 

barninu best, en því miður stendur barnið aldrei uppi sem sigurvegari í slíkum 

deilum. Fagfólk getur ekki breytt því hvernig foreldrar eru, en þarf að vita hvað 

það er sem helst veldur því af þeirra eigin hálfu að brestir koma í samskiptin. 

Stundum er foreldrum kennt um ástand barnsins og talað niður til foreldra 

(Heward, 2006). Það ætti að vera mjög gagnlegt fyrir fagfólk í frítímaþjónustu að 

hafa ofangreind atriði í huga. Það ætti að auka líkur á að þeim markmiðum ÍTR 

verði náð að samstarf við foreldra barna á frístundaheimilum sé virkt og 

ánægjulegt og að aðstandendur og starfsmenn séu samstilltir og samtaka.  

2.7 Samantekt 

Það er því ljóst að stefnan um skóla án aðgreiningar byggir á Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, Salamanca yfirlýsingunni og stefnu fræðsluráðs um 

sérkennslu. Hún snýst um  félagslegt sjónarhorn á fötlun og sem aftur er afsprengi 

hugmyndafræðinnar um normlíseringu og blöndun. Þetta ætti að taka af allan vafa 
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um að börn hafi rétt á að sækja almenna grunnskóla og að fá þjónustu við sitt 

hæfi. Þá er einnig ljóst það skiptir miklu máli hvernig stuðningurinn er og að 

foreldrar láti skoðanir sínar í ljós til að þjónustan geti orðið í samræmi við þeirra 

óskir. Það skiptir jafnframt mjög miklu máli að fagfólk sé fært í samskiptum og 

hafi þekkingu til að mæta foreldrum af fagmennsku ekki síður en börnunum.  
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3. kafli: Rannsókn 

Rannsóknin var tvíþætt. Annars vegar var sendur spurningalisti á rafrænu formi til 

foreldra barna með skilgreinda fötlun, sem hafa stuðning með sér á 

frístundaheimili, um viðhorf þeirra til frístundaheimila ÍTR. Svarmöguleikar 

spurninganna voru með hefðbundnu formi þar sem valið var á milli nokkurra 

möguleika og einnig var þátttakendum gefinn kostur á að koma með athugasemdir 

á stöku stað. Hins vegar voru tekin eigindleg viðtöl við foreldra þriggja barna á 

frístundaheimilum. Eigindlegu viðtölin voru hálfopin, spyrjandinn hefur til 

hliðsjónar fyrirfram ákveðin atriði sem hann vill fá svör við, en framvinda viðtals 

er látin ráða því hvenær atriðin eru dregin fram. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða viðhorf foreldra fatlaðra barna til 

þjónustunnar sem börnin fá á frístundaheimilum Íþrótta- og tómstundaráðs 

Reykjavíkur. Niðurstöðurnar veita stjórnendum ÍTR  og frístundaheimilanna 

mikilvægar upplýsingar um viðhorf foreldra til þjónustunnar og hvernig þeir telja 

að bæta megi hana. 

Einnig verða settar fram helstu niðurstöður könnunarinnar bæði á myndrænu 

formi og í rituðu máli. Bornar verða saman niðurstöður frá almennum 

frístundaheimilum annars vegar og frístundaheimilum við sérdeild og sérskóla 

hins vegar, en samanburðurinn þjónar því markmiði að skoða hvort munur sé á 

viðhorfum foreldra eftir því á hvaða formi þjónustan er. Inn í kaflann fléttast 

skoðanir foreldra eins og þær birtust í eigindlegu viðtölunum og er það gert til að 

dýpka skilning lesandans og gefa betri innsýn í ólík viðhorf foreldra. 

 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Fá fötluð börn á frístundaheimilum þann stuðning sem þau þurfa að mati foreldra? 

Er munur á viðhorfum foreldra til þess hvernig stuðningurinn er eftir því 

hvort börnin eru á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla eða almennu 

frístundaheimili? 

 

3.2 Aðferðafræði og framkvæmd 

Til þess að draga fram viðhorf foreldra voru notaðar tvenns konar aðferðir, annars 

vegar megindleg spurningakönnun og hins vegar eigindleg viðtöl við foreldra. 

Spurningalistinn var sendur út með rafrænu formi til foreldra barnanna. Netföngin 
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voru fengin hjá umsjónarmönnum frístundaheimilanna. Notast var við forritið 

Outcome. Könnunin var unnin í samstarfi við ÍTR og sá Ragnhildur Helgadóttir, 

starfsmaður íþrótta- og tómstundaráðs, um framkvæmd hennar. Upphaflegt úrtak 

var foreldrar 79 barna, alls svöruðu foreldrar 40 barna sem gerir 50,6 % svörun. 

Eigindlegu viðtölin voru tekin til að dýpka svörin við spurningakönnuninni. 

Spurningalisti var hafður til hliðsjónar á meðan viðtölin fóru fram. Framvinda 

viðtalsins réð því hvenær spurningarnar voru notaðar. Viðtölin fóru fram á heimili 

foreldranna og tóku um 40 mínútur, en við hittum hvern viðmælanda einu sinni.  

Ekki má alhæfa út frá þessum niðurstöðum þar sem þær teljast ekki 

tölfræðilega marktækar þó þær gefi mikilvægar upplýsingar  um viðhorf foreldra 

til starfsins. Einnig gefa þessar niðurstöður upplýsingar um þekkingu eða 

þekkingarleysi foreldra á starfsemi frístundaheimilanna. 

 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í  spurningakönnuninni voru  foreldrar barna  sem hafa 

stuðningsaðila með sér á frístundaheimilum ÍTR. Úrtakið voru foreldrar 79 barna. 

Börnin með ADHD sem einu greininguna voru þó undanskilin til að afmarka 

verkefnið við foreldra barna með fötlun úr 1. – 3. fötlunarflokki. 

 Þátttakendur í eigindlegu viðtölunum voru: móðir barns á frístundaheimili 

við sérskóla, faðir barns á frístundaheimili við almennan skóla og móðir barns 

sem hefur reynslu bæði af frístundaheimili við almennan skóla og frístundaheimili 

við sérdeild. Þessir foreldrar voru valdir í samráði við ráðgjafaþroskaþjálfa ÍTR, 

haft var í huga að börn þeirra hefðu sambærilegan stuðning. 

 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu könnunarinnar voru niðurstöður settar fram í rituðu máli og á 

myndrænu formi þar sem súlurit voru gerð við hverja spurningu. Niðurstöðurnar 

voru settar fram í rauntölum. 

Eigindlegu viðtölin voru hljóðrituð, afrituð orðrétt, kóðuð og greind eftir 

ákveðnum þemum. 
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3.5 Niðurstöður  

 

  

Tafla 1. Er barn þitt á almennu frístundaheimili eða á frístundaheimili 

við sérdeild/sérskóla? 

                                                          

                                                                                                        Tafla 1 

 

 

Taflan sýnir skiptinguna á milli frístundaheimila. Foreldrar 27 barna (67,5%) sem 

svöruðu voru með barnið á frístundaheimili við almenna grunnskóla og 13 

foreldrar (32,5%) voru með barnið á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla. 
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Tafla 2. Hvernig gekk aðlögunin þegar barnið byrjaði á frístundaheimili? 

                                                                                              

Tafla 2 

 

 

 

Taflan sýnir mun á milli frístundaheimila við almenna grunnskóla og 

frístundaheimila við sérdeild/sérskóla. Á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla 

svöruðu allir 13 foreldrarnir að það hafi gengið mjög vel en á frístundaheimilum 

við almenna grunnskóla voru 12 af  27 foreldrum (um 44%) sem sögðu að það 

hefði gengið mjög vel.  
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Tafla 3. Var haldinn samráðsfundur með þér og starfsfólki 

frístundaheimilis, skólans og/eða leikskólans þegar barnið byrjaði á 

frístundaheimilinu? 

                                                       

Tafla 3  

 

Taflan sýnir að á frístundaheimilum við sérdeild/sérskóla voru samráðsfundir 

haldnir í flestum tilvikum eða 10 af 13 (um 77%). En einungis 11 af 27 (um 41%) 

tilvika á frístundaheimilum við almenna grunnskóla. Í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar kom fram í viðtali við: 

Móður barns á frístundaheimili við sérskóla: Já, það eru búnir að vera nokkrir. 

Við náttúrulega erum með hann í stífu atferlisprógrammi og það eru vikulegir 

fundir, í mesta lagi tveggja vikna fresti. 
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Tafla 4. Var óskað eftir upplýsingum varðandi barnið umfram þær sem 

komu fram í umsókn? 

 

                                                                                                           

Tafla 4 

 

 

Taflan sýnir að á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla var óskað eftir meiri 

upplýsingum varðandi barnið hjá 8 af 13 foreldrum (um 62%) en aðeins frá 10 af 

26 foreldrum (um 38%) á frístundaheimili við almenna grunnskóla.  

 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar kom fram í viðtali við: 

Föður barns á frístundaheimili við almennan skóla: Nei í rauninni ekki, ekkert 

svoleiðis þetta var eiginlega eins og framlenging af skólanum.  

Móður barns sem hefur reynslu bæði af frístundaheimili við almennan skóla og 

frístundaheimili við sérdeild (um frístundaheimilið við almennan grunnskóla): Jú, 

ég talaði við einhverja konu, nú man ég ekki sko, ég talaði við einhverja konu sem 

var samt ekki á vegum frístundaheimilisins. Eftir að bara umsóknin var staðfest, 

já, þá hringir hún í mig til að sem sagt, og þá sem sagt útlistaði ég fyrir henni 

bara hvernig drengurinn væri og hvað þyrfti og hún sagði að það væri lítið mál.  
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Tafla 5. Hversu vel eða illa finnst þér að starfsfólk bregðist við óskum þínum 

varðandi barnið? 

 

                                                                                               

Tafla 5 

 

 

Taflan sýnir að á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla svöruðu allir 13 

foreldrarnir að það væri mjög vel eða frekar vel  brugðist við óskum þeirra 

varðandi barnið. En á frístundaheimili við almenna grunnskóla svöruðu 22 af 27 

foreldrum (um 82%) að það væri mjög vel eða frekar vel brugðist við óskum 

þeirra. 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar kom fram í viðtali við: 

Móður barns á frístundaheimili við sérskóla: Já, það er vel tekið í allt og rosalega 

opið.... 

Föður barns á frístundaheimili við almennan skóla: Já mér finnst sko, það 

náttúrulega ræðst mikið af forstöðumanninum.  

 

 



 

 

29 

Tafla 6. Hversu mikil eða lítil áhrif hefur starfið á frístundaheimilinu 

haft á félagslega færni barnsins? 

                                                                                               

Tafla 6 

 

Taflan sýnir að allir 13 foreldrar barna á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla 

telja að starfið á frístundaheimilinu hafi mjög mikil eða frekar mikil áhrif á 

félagslega færni en um 14 af 27 foreldrum (um 52%) barna á frístundaheimili við 

almenna grunnskóla. 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar kom fram í viðtali við: 

Móður barns á frístundaheimili við sérskóla: Já, ég held að það skipti alveg 

rosalega miklu máli, því þarna eru þau bara að leika sér saman.  

Föður barns á frístundaheimili við almennan skóla:  En varðandi tengsl þá er það 

erfitt að sjá því að hún er þreytt og er þá kannski bara meira út af fyrir sig og er í 

rólegheitum og svona, þannig að ég er ekki frá því að þetta geri meira heldur en 

bara að vera í skólanum upp á tengsl og annað sko. En tengslin eru held ég bara 

þokkaleg. 

Móður barns sem hefur reynslu bæði af frístundaheimili við almennan skóla og 

frístundaheimili við sérdeild: Já, hann gerir það náttúrulega og ég meina, það 

kemur enginn og bankar uppá og spyr eftir honum. En eina ástæðan fyrir að ég 

nota þetta er að hann hitti aðra krakka og sé í svona smá samspili. 
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Tafla 7. Hve oft/sjaldan tekur barnið þátt í vali og hópastarfi 

frístundaheimilis? 

 

                                                                                                                 Tafla7 

 

 

Taflan sýnir að nánast allir foreldrar eða 12 af 13 (92%) sem eiga barn á 

frístundaheimili við  sérdeild/sérskóla telja að barnið taki alltaf eða oftast þátt í 

vali og hópastarfi á meðan að 16 af 26 foreldrum (um 62%) barna á 

frístundaheimilum við almenna grunnskóla telja að barnið taki alltaf eða oftast 

þátt. 
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Tafla 8. Hve oft/sjaldan tekur barnið þátt í útivistinni á vegum 

frístundaheimilisins? 

                                  

Tafla 8 

 

 

Taflan sýnir að nánast allir foreldrar 12 af 13 (92%) sem eiga barn á 

frístundaheimili við sérdeild/sérskóla telja að barnið taki alltaf eða oftast þátt en 

20 af 27 foreldrum (um 74%) barna á frístundaheimili við almenna grunnskóla 

telja að barnið taki alltaf eða oftast þátt í útivistinni. 
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Tafla 9. Hversu mikinn einstaklingsbundinn stuðning telur þú barn þitt 

þurfi á frístundaheimili vegna fötlunar sinnar? 

 

                                                                                              

Tafla 9 

 

 

Taflan sýnir að 10 af 13 foreldrum (um 77%) barna á frístundaheimili við 

sérdeild/sérskóla telja að barn þeirra þurfi mjög mikinn eða frekar mikinn 

stuðning. En 16 af 26 foreldrum (um 62%) barna á frístundaheimili við almenna 

grunnskóla telja að barnið þurfi mjög mikinn eða frekar mikinn stuðning vegna 

fötlunarinnar.  

 

 

Ef barnið eyðir hluta úr degi eingöngu með stuðningsaðila, vinsamlegast 

lýstu því sem þú telur fara fram. 

 

Þátttakendur voru beðnir að svara opinni spurningu. Foreldrar sem eiga barn á 

frístundaheimili við sérdeild/sérskóla sögðu meðal annars:  
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• Ég tel að þau vinni í fínhreyfingum með henni og séu dugleg að fara með 

henni út og í gönguferðir, einnig að syngja og tralla með henni og leika við 

hana. 

• Félagslegi þáttur. 

• Markviss færni og örvun. 

• Þau perla saman, teikna saman, eru í boltaleik og fl. Sem hún gerir meira 

af en heima hjá sér. 

 

Foreldrar sem eiga barn á frístundaheimili við almenna grunnskóla sögðu 

meðal annars: 

• Æfa fínhreyfingar, föndra. 

• Gönguferðir púsl og perlar. 

• Sá stuðningur sem var ráðinn sérstaklega fyrir hann er ekki nærri alltaf til 

staðar og er oft að sinna öðrum, eða hreinlega nennir ekki að aðstoða hann. 

Hann er því frekar mikið til hliðar í ýmsu sem er í gangi þar sem hann nær 

ekki að fylgja í öllu óstuddur. Einnig vantar mikið á að stuðningsaðili geri 

sér grein fyrir þeim þörfum sem strákurinn hefur varðandi stuðning. Ofan á 

þetta er greinilegt að yfirmaður hefur ekkert eftirlit með þessum málum. 

Eru það oft aðrar manneskjur sem eru að taka á sig stuðning við guttann, 

þó það sé ekki þeirra. 

• Vegna álags og áreitis sem m.a. stafar af fjölda barna, fáum starfsmönnum 

og litlu húsnæði þarf stuðningsaðilinn stundum að taka hann frá hópnum 

eingöngu til þess að hvíla hann. Þá fá þau sér göngu um skólann eða fara í 

íþróttasalinn ef hann er laus.  

• Þær eru að lesa, í tölvu og rólegheitum. 
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Tafla 10. Telur þú aðstöðu frístundaheimilisins vera góða eða slæma? 

 

                                                                                                

Tafla 10 

 

 

Taflan sýnir að 12 af 27 foreldrum (um 44%) barna á frístundaheimili við 

almenna grunnskóla telja aðstöðuna vera mjög góða eða frekar góða en 5 af 13 

foreldrum (um 39%) barna á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla telja aðstöðuna 

vera mjög góða eða frekar góða. 
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Tafla 11. Hversu vel eða illa telur þú viðfangsefni frístundaheimilis hæfa 

þroska barnsins? 

 

                                                                                                               Tafla 11 

 

 

Taflan sýnir að allir 13 foreldrarnir sem eiga barn á frístundaheimili við 

sérdeild/sérskóla telja að viðfangsefnin hæfi þroska barnsins mjög vel eða frekar 

vel. En 14 af 27 foreldrum (um 56%) barna á frístundaheimili við almenna 

grunnskóla telja að viðfangsefni frístundaheimilisins hæfi þroska barnanna mjög 

vel eða frekar vel. 
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Tafla 12. Telur þú barn þitt fá þann stuðning sem það þarf? 

 

                                                                                      

Tafla 12 

 

 

Taflan sýnir að nánast allir foreldrar 12 af 13 (um 92%) á frístundaheimili við 

sérdeild/sérskóla telja að barnið sé að fá þann stuðning sem það þarf en á 

frístundaheimili við almenna grunnskóla telja 14 af 23 foreldrum (um 61%) að 

barnið sé að fá þann stuðning sem það þarf á frístundaheimilinu. 

 

Þátttakendur voru beðnir um að útskýra svar sitt ef þeir töldu barnið ekki vera að 

fá þann stuðning sem það þarf. Þar kom meðal annars fram: 

• Ég hef í rauninni ekki yfir neinu að kvarta. Allt yndislegir krakkar sem 

vinna þarna og allir eru að gera sitt besta eftir því sem ég þekki til. 

Auðvitað væri ekki verra að drengurinn fengi meiri mann á mann athygli 

en hann er tiltölulega auðveldur og duglegur að leika sér og dunda svo 

hann er kannski ekki dæmigerður einstaklingur hvað þetta varðar. En ef 

fjármagnið væri til staðar og þar af leiðandi starfsfólkið myndi maður 

kjósa mikið aktívari framgöngu eins og talað er um hér undir. Meiri 
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stuðning í málþroska, hreyfiþroska og svo frv. En þá þyrfti að vera 

fjármagn fyrir hendi til að kosta lært fólk inn á frístundaheimilin. 

• Alltaf sama svarið of fátt starfsfólk!! 

• Einstaklingsbundin þjónusta er nauðsynleg fyrir barnið, en hún fær hana 

takmarkað. 

• Gott fólk en vantar sérþekkingu á eðli fötlunar og hvernig best sé að stýra 

honum í leik með öðrum börnum. 

• Hann mætti vera einstaklingsmiðaðri. 

• Mér finnst of lítið unnið í félagslega þættinum með hana. 

• Það er mikil vöntun á að hann hafi þann stuðning sem hann þyrfti. 

Stuðningur ekki nærri alltaf við. Stuðningsaðili ekki nærri nógu 

meðvitaður um hvað hann þarf að gera. Aðilinn áhugalaus og nennir oft 

ekki að sinna stráknum...nennir t.d. sjaldan út með honum.  

 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar kom fram í viðtali við:  

Föður barns á frístundaheimili við almennan skóla:  Já ég er mun sáttari við 

stuðninginn sem hún fær hjá ÍTR heldur en hjá skólanum. Dóra (stuðningskonan) 

hefur verið mikið með henni og það byggist mikið upp á innsæi forstöðumannsins 

að hún sjái hvað hún þarf. Nýtir þá krafta sem hún hefur og les hana mjög vel 

held ég, við erum mjög sátt. Nú þegar komin er ný greining þá er námskeið í 

næstu viku sem forstöðumaðurinn og Dóra fara báðar á þannig að þær komast vel 

inn í málin strax, svo mér finnst þetta vera bara mjög fínt. Maður sér það enn og 

aftur hve forstöðumaður frístundaheimilisins vinnur með miklu minni resourca 

heldur en nokkurn tímann skólinn sko, þá sér maður að það er auðvitað hægt að 

finna leið og þetta er bara spurning um príoríteringu. 

Móður barns sem hefur reynslu bæði af frístundaheimili við almennan skóla og 

frístundaheimili við sérdeild (um frístundaheimili við almennan  

grunnskóla): Nei, ég get nú ekki sagt það. Þetta var náttúrulega ekki að virka, 

hvorki fyrir hann eða starfsfólkið eða börnin sem voru þarna eða nokkurn sko.  

... náttúrulega manneskjan sem tekur við honum hún var ekki menntuð á nokkurn 

hátt og hún var engan veginn í stakk búin til að kljást við þetta. Þannig að hún var 

bara svona sett í þetta og hann var settur með henni og þau voru bara eins og 

plús og mínus, þau virkuðu ekki saman. Svo var verið að reyna þú veist alls konar 
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lausnir. Vera með hann sér í herbergi og hann var bara í stöðugu prógrammi 

eiginlega, þið vitið það var alltaf verið að hafa ofan af fyrir honum til að væri 

hægt að hafa hann til friðs. Þannig að þetta var bara engan veginn sko. Engan 

veginn að virka því miður. 
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Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingum: 

 

Tafla 13. Starfsfólk vinnur að fullri þátttöku barnsins í skipulögðu starfi 

 

                                                                          

Tafla 13 

 

 

Taflan sýnir að 10 af 12 foreldrum (um 83%) barna á frístundaheimili við 

sérdeild/sérskóla telja að starfsfólk vinni að fullri þátttöku barnsins en 15 af 26 

foreldrum (58%) barna á frístundaheimili við almenna grunnskóla telja að 

starfsfólk frístundaheimilanna vinni að fullri þátttöku barnsins í skipulögðu starfi. 
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Tafla 14. Starfsfólk vinnur að því að barnið nái ákveðnum markmiðum í 

málþroska 

 

                                                                                              

Tafla 14 

 

 

 

Taflan sýnir mun á milli frístundaheimila við sérdeild/sérskóla og 

frístundaheimila við almenna grunnskóla. 7 af 12 foreldrum (58%) barna á 

frístundaheimili við sérdeild/sérskóla telja að starfsfólkið vinni að því að barnið 

nái ákveðnum markmiðum í málþroska en 5 af 26 foreldrum (19%) barna á 

frístundaheimili við almenna grunnskóla telja að starfsfólk frístundaheimila vinni 

að því. 

Þegar spurt var hvort að unnið væri eftir markmiðum á frístundaheimilinu, í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar kom fram í viðtali við: 

Móður barns á frístundaheimili við sérskóla: Ég meina, kannski ekki alveg svona 

skrifað á blað sko, en þegar við hittumst á þessum samráðsfundum þá er bara 

svona, er talað um hvað við vorum að gera heima og hvað er verið að gera í 

skólanum og þetta er einhvern veginn bara, það vinna allir svolítið saman að því 

að.... en ef það er eitthvað sérstakt í gangi sem að, einhver ákveðin hegðun sem 
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kannski er verið að taka á, þá eru allir. Það er ekkert eitthvað svona við ætlum að 

vera búin að ná þessu. 
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Tafla 15. Starfsfólk vinnur að því að barnið nái ákveðnum markmiðum í 

hreyfiþroska 

                                                                                              

Tafla 15 

 

Taflan sýnir að rúmlega helmingur eða 7 af 12 foreldrum (58%) barna á 

frístundaheimili við sérdeild/sérskóla  telja að starfsfólk vinni að því að ná 

ákveðnum markmiðum í hreyfiþroska en 8 af 26 foreldrum (31%)  barna á 

frístundaheimilum við almenna grunnskóla telja svo vera. 

Þegar spurt var hvort að unnið væri eftir markmiðum á frístundaheimilinu í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar kom fram í viðtali við: 

Móður barns sem hefur reynslu bæði af frístundaheimili við almennan skóla og 

frístundaheimili við sérdeild:  Nei, það er ekki gert sko. En ég er alveg handviss 

um það skiljið þið að ef ég væri rosalega aktíf og ég væri með einhverjar 

ákveðnar óskir að þá myndu þær örugglega... 

 

 



 

 

43 

Tafla 16. Ef barnið notar óhefðbundnar tjáskiptaleiðir s.s. hreyfi- eða 

benditákn, er þá notað sama samskiptakerfi á frístundaheimilinu og á heimili 

barnsins? 

 

                                               

Tafla 16 

 

 

Taflan sýnir að 2 af 12 foreldrum (17%) barna á frístundaheimili við 

sérdeild/sérskóla vissu ekki hvort að sama samskiptakerfi væri notað á 

frístundaheimilinu og heima og 2 af 26 foreldrum á frístundaheimili við almenna 

grunnskóla vissu það ekki heldur. 
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Tafla 17. Upplifir þú gott samstarf milli skóla og frístundaheimilis? 

 

                                                                       

Tafla 17 

 

 

Taflan sýnir að nánast allir foreldrar  barna á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla 

eða 12 af 13 (um 92%) telja vera gott samstarf á milli frístundaheimilis og skóla 

en aðeins helmingur eða 13 af 26 foreldrum barna á frístundaheimili við almenna 

grunnskóla. 

Þátttakendur voru beðnir um að útskýra svar sitt ef að þeir töldu að 

samstarfið væri ekki gott. Í útskýringunum kom meðal annars fram: 

• Ekki mikið samstarf milli skóla og frístundaheimilis. 

• Hef reyndar setið nokkra fundi með aðilum frá báðum stöðum og aldrei 

mál að fá fund ef maður biður um hann. En ég hef ekki sérstaklega orðið vör við 

að mikið samstarf sé þarna á milli. 

• Nei, skólinn segir að honum komi ekki frístundaheimilið við. 

• Samstarfið er frekar lítið - og ekki í skipulögðum skorðum. Starfsfólk er 

viðbragðsgott ef leitað er til þeirra, en eftirfylgni er óviss. 
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• Starfsfólkið mætti hafa meira frumkvæði í samstarfi við foreldra og skóla 

og samræma starfið betur, koma á samráðsfundi. Vantar meira samstarf og 

vinnureglur á milli skóla og frístundaheimilis, t.d. hver boðar á samráðsfundi.  

• Upplifi ekki að það sé neitt samstarf. 

• Það er lítil sem engin samvinna/samstarf milli skólans og frístundar. 
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Tafla 18. Myndir þú mæla með frístundaheimilinu við aðra foreldra? 

 

                                                                                              

Tafla 18 

 

Taflan sýnir nokkurn mun á því hvort að foreldrar segjast myndu mæla með 

frístundaheimilinu eftir því hvort um er að ræða frístundaheimili við 

sérdeild/sérskóla eða frístundaheimili við almenna grunnskóla. Allir foreldrar sem 

eiga barn á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla svöruðu játandi  en 21 af 27 

foreldrum (um 79%) barna á frístundaheimili við almenna grunnskóla svöruðu að 

þeir myndu mæla með frístundaheimilinu við aðra foreldra. 
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Hvað finnst þér að betur mætti fara í samskiptum við foreldra? 

 

Þátttakendur voru beðnir að svara opinni spurningu. Foreldrar sem eiga barn á 

frístundaheimili við sérdeild/sérskóla sögðu meðal annars:  

• Ég er mjög sátt, samskiptabókin okkar er mjög virk. 

• Mætti hafa foreldraviðtöl ca. 4 sinnum á vetri. 

• Mættu lesa samskiptabókina strax og barnið kemur á frístundaheimilið og 

fara eftir þeim fyrirmælum eða óskum sem þar eru listaðar. 

• Mér finnst það ættu að vera foreldrafundir á frístundaheimilinu vegna 

fötlunar barna upp á sérþarfir þeirra. 

 

Foreldrar sem eiga barn á frístundaheimili við almennan grunnskóla sögðu meðal 

annars: 

• Að leyfa okkur að fylgjast með mannabreytingum og því hver er með 

aðalumsjón barnsins míns. 

• Ef einhver vafaatriði eru þá er mjög gott að hafa samband við foreldra bara 

til þess eins að fá ráðgjöf varðandi viðbrögð t.d. við einhverri óæskilegri hegðun, 

gott fyrir báða aðila.    

• Mætti fá oftar upplýsingar, veit oft ekki hver er með stuðninginn. 

• Mætti vera meira um upplýsingar um starfsemina dagsdaglega. 

• Mér finnst eiginlega engin samskipti fara á milli, þannig að það mætti 

skoða þau mál betur. 

• Skilningur á fötlun barnsins. 

• Starfsfólkið mætti hafa meira frumkvæði í samstarfi við foreldra. Það 

mætti hafa samskipta- eða dagbók þar sem kæmi fram hvað barnið var að gera, 

hvernig gekk o.s.frv. Starfsfólkið ætti að vera á samráðsfundum. 
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Hvernig telur þú að ÍTR eigi að bæta og þróa þjónustu 

frístundaheimila? 

 

Þátttakendur voru beðnir að svara opinni spurningu. 

 

Foreldrar sem eiga barn á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla sögðu meðal 

annars: 

• ÍTR getur væntanlega lítið gert nema með auknu fjárframlagi. En gaman 

væri að sjá meira af þroskaþjálfum og fólki menntuðu í faginu og það þá 

framkvæma þá hluti sem ég tala um hér fyrir ofan. 

• Er eins gott og getur verið. 

• Flikka upp á húsnæðið, borga betri laun og láta útlendingana læra 

betri/meiri íslensku og kunna að skrifa hana líka. Einnig vera duglegri að nota 

samskiptabókina.. takk fyrir :) 

• Frístundaheimili fyrir fatlaða þyrftu að vera í boði lengur en eingöngu til 

4. bekkjar. Þar þarf því að þróa annarskonar plan fyrir eldri einstaklinga. 

• Hafa fleira starfsfólk til að koma til móts við þarfir foreldra um vistun þar 

sem það er svo mikilvægt fyrir barnið. 

• Kynna starfsemina betur fyrir foreldrum. 

• Með auknu fjármagni má gera margt sem ekki er hægt að gera núna. 

• Öll aðstaða þarf að vera mjög þægileg á allan máta fyrir bæði börn og 

starfsfólk. Það mætti vera á sumrin möguleiki á að vera með fötluðu börnin á 

frístundaheimilum þar sem þau eru ekki fær um að vera ein heima eða sömu 

möguleika að fara i pössun annað. Það ætti ekki að vera dýrt að vera með barnið á 

frístundaheimilum þar sem enginn annar kostur er fyrir foreldra í mjög mörgum 

tilfellum en að hafa það þar. Ég myndi vilja sjá verðið lækkað og borgina taka 

meira á sig eins og fyrir börn einstæðra foreldra, sem ég held að fái mun minni 

gjöld en aðrir. 

• Þekki bara þetta eina frístundaheimili, Vesturhlíð, en húsið, aðstaðan er 

orðin allt of lítil miðað við fjölda barna. ÍTR mætti borga betri laun svo betur 

gangi að halda góðu fólki. ... forstöðukonan, Heiður Baldursdóttir, stendur sig eins 

og hetja, hún er alveg yndisleg, bæði við börnin og foreldrana, það er alveg sama 

hvað kemur upp á, það er aldrei neitt mál að tala við hana og fá aðstoð, ráð eða 
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annað sem vantar, hún gerir allt sem í hennar valdi stendur fyrir börnin, er alltaf 

svo hlý. Það er mikið af góðu fólki að vinna þarna og börnin eru ánægð og þeim 

líður vel.  

Foreldrar sem eiga barn á frístundaheimili við almennan grunnskóla sögðu meðal 

annars: 

• Bæta fagþekkingu á t.d einhverfu. Það er bara hægt að gera með því að 

senda áhugasamt starfsfólk á námskeið um einhverfu. Tryggja starfsfólk fyrir 

fatlaða einstaklinginn (ef mannekla er þá er starfsmanni þess fatlaða stolið í önnur 

störf og pirrar það annars gott starfsfólk að geta ekki sinnt þeim einstakling sem 

starfmaðurinn var ráðinn til). Einnig þarf að tryggja að það sé búið að ráða 

starfsmann til að sinna þeim fatlaða þegar í byrjun skóla. Er hugsanlegt að hafa 

sér frístundaheimili fyrir einhverfa?  

• Bæta húsnæðið og ef til vill reyna að fjölga starfsfólki sem hefur getu til 

að vinna með einstaklingum með sérþarfir  

• Ég veit að það er erfitt að ráða í þessi störf en finnst frekar slæmt þegar 

fólk sem talar ekki íslensku eru að vinna með börnin sem tala ekki ensku. Eins 

með samskipti þá finnst mér það mætti bæta þau á marga vegu.  

• Grundvallaratriði er festa í starfsmannahaldi. Fastur kjarni starfsmanna 

þarf að vera til staðar og hann þarf að hafa menntun í uppeldisgreinum og geta 

leiðbeint þeim sem ekki eru sérmenntaðir. Hvað varðar fötluð börn er enn 

mikilvægara að hæft starfsfólk annist þau í frístundaheimilum. Þetta er sá staður 

sem þau læra samskipti og æfa félagsfærni. Mörg þeirra hitta engin börn utan 

skólatengdri viðveru og gott frístundaheimili með skýrum markmiðum um að 

hverju skuli stefnt með hvert barn er hér í lykilhlutverki. Hvað varðar lengda 

viðveru sem verið er að undirbúa fyrir fötluð börn á miðstigi og efsta stigi þá 

verður þetta að vera haft að leiðarljósi við þá undirbúningsvinnu og einnig að 

þeim sé séð fyrir fylgd og akstri frá frístundaheimilinu sínu til þess að stunda 

tómstundir sem þau kjósa sér, t.d dans, íþróttir og tónlistarnám.  

• Halda fund með mér ásamt starfsfólki, til að kanna vandamál sem upp hafa 

komið varðandi dóttur mína og leysa ef þau hafa verið og útskýra vandamál. 

• Í frístundaheimilinu ætti að fara fram mun hnitmiðaðra starf. 

Frístundaheimilið á ekki að vera geymslustaður þar sem börnin leika lausum hala 

og eltingaleikur og hávaði er allsráðandi. 
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• Mætti vera betri aðstaða og markvissari rammi um það hvernig starfið á að 

vera. Það mætti vera einhver gæðastjórnun. Setja markmið og stefna að því. 

Stundum eins og þetta sé geymslustaður.  

• Markvissara og skipulagðara starf, meira einstaklingsmiðað. 

• Ráða fagmenntað fólk og borga starfsfólki mannsæmandi laun. Upp til 

hópa er starfsfólkið frábært en því miður hafa sumir farið í aðra vinnu vegna 

lélegra launa. 

• Stuðla að því að halda í gott starfsfólk með góðum starfsanda og eðlilegri 

hækkun launa. Veita börnum með sérþarfir, eða búa við sérstakar aðstæður 

forgang. Einnig ættu yngstu börnin að ganga fyrir. Halda áfram með það sem vel 

gengur eins og samvinnu við íþróttafélögin og tónlistarskóla. Stuðla að jákvæðum 

samskiptum barnanna og bjóða upp á fjölbreytta dagskrá. Mætti koma inn með 

fræðslu í skemmtilegu formi s.s. leikrit eða uppistand þar sem tekið er á málum er 

snerta börnin, s.s. einelti, sjálfsmynd o.þ.h. 

• Þarf fyrst og fremst að hafa lært fólk og fólk sem hefur áhuga á börnum, 

ekki bara vera til staðar og horfa á klukkuna. Fólk sem vill kenna börnum að 

verða góðar manneskjur. 

• Tímann í frístundaheimili væri hægt að nota markvissar til að þjálfa barn í 

félagsfærni, iðjuþjálfun og öðru slíku. Og tengja það við önnur börn. Það er oft 

niðurstaðan að barnið einangrast með stuðningsaðila eða eitt með sjálfu sér.  

• Það er allt of laust í reipunum allur rekstur og skipulag. Öll eftirfylgni og 

eftirlit varðandi stuðning við þá sem þurfa er nánast enginn. Samskipti og 

samstilling milli skóla, foreldra og frístundaheimilis er nánast enginn (eflaust er 

nánast alltaf töluverð þörf á því fyrir þá sem eru með sér stuðning). 

• Það mætti tengja starfið meira við íþrótta- og tómstundastarf. Þá geta 

börnin verið búin að stunda t.d. íþróttir, tónlistarskóla og farið heim og 

fjölskyldan verið meira saman seinni partinn. Fyrir börn sem eru orðin eldri og 

þurfa á lengdri viðveru að halda gæti þetta hentað mjög vel.  

• Það þarf að þróa mikið aðstoð og þjónustu við fötluð börn sem eru á 

frístundaheimili. ÍTR setti fötluðu börnin aftast í biðröðina og tók heilbrigð börn 

fram fyrir þau í röðinni, sem er mannréttindabrot að mínu mati. Við sóttum um 

pláss í febrúar 2006, dóttir mín komst inn í janúar 2007, 11 mánuðum síðar... Ég 
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ætla að vona að ÍTR sjái sóma sinn í að þjónusta fötluðu börnin með 

myndarlegum hætti í stað þess að láta þau aftast í röðina eins og gerðist í haust. 

• Bara halda áfram að hafa svona frábært og gefandi fólk í vinnu... 

• Það er bara yndislegt fólkið sem starfar þar sem dóttir mín er. Og ég hef 

ekkert við það að bæta. 
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3.6 Túlkun á eigindlegum viðtölum 

 

Viðtölin þrjú sem tekin voru við foreldra fatlaðra barna á frístundaheimilum eftir 

forskrift eigindlegrar aðferðarfræði styðja við niðurstöður megindlegu 

spurningakönnunarinnar, en veita jafnframt dýpri innsýn í ýmsa þá þætti sem 

rannsóknin beindist að. Þannig kom fram í viðtölunum almenn ánægja foreldranna 

sem rætt var við með frístundaheimilin, en sams konar ánægja er greinileg af 

svörunum við spurningakönnuninni. Þó má segja að á óvart hafi komið hversu 

djúpt viðmælendur tóku í árinni því í tveimur tilvikum kváðust þeir síður vilja 

missa frístundaheimilið heldur en skólann. Móðir barns á frístundaheimili við 

sérskóla sagði þannig að ástæða þess að hún vildi ekki færa barnið milli skóla 

tengdist fremur frístundaheimilinu heldur en skólanum sjálfum. „Þetta er stór 

staður og einhvern veginn alltaf líf og fjör og gleði þarna“, útskýrði hún og bætti 

við að hún vildi þess vegna síður „taka hann úr einhverju sem hann er ánægður 

og öruggur“ með. Faðir stúlku á almennu frístundaheimili sem við ræddum við 

lýsti sams konar sjónarmiði og sagðist vera „mun sáttari við stuðninginn sem hún 

fær hjá ÍTR heldur en hjá skólanum“. Ástæðan væri annars vegar sú að 

stuðningsfulltrúinn væri mikið með henni, en hins vegar bar hann lof á innsæi 

umsjónarmannsins sem „sjái hvað hún þarf, nýtir þá krafta sem hún hefur og les 

hana mjög vel, held ég“. Í skólanum væri hins vegar allt mikið þyngra í vöfum. 

 En enda þótt viðmælendur hafi þannig lýst almennri ánægju með 

frístundaheimilin kom þó í ljós að þegar þeir voru inntir nánar eftir þeim stuðningi 

sem börnin þeirra fá á frístundaheimilunum þá lýstu þeir afar ólíkri reynslu. Faðir 

stúlkunnar á almenna frístundaheimilinu sem vitnað var til hér á undan lýsti 

sérstakri ánægju með stuðninginn og bætti því við til dæmis um hvað starfsfólk 

frístundaheimilisins væri metnaðarfullt að „nú þegar komin er ný greining þá er 

námskeið í næstu viku sem forstöðumaðurinn [þ.e. umsjónarmaðurinn] og Dóra 

[stuðningsfulltrúinn] fara báðar á þannig að þær komast vel inn í málin strax, 

sem mér finnst vera bara mjög fínt“. Aftur á móti hafði móðir annars barns sem 

var áður á almennu frístundaheimili aðra sögu að segja um stuðninginn sem 

barnið hafði fengið þar. Aðspurð hvort hún hefði verið ánægð með stuðninginn 

svaraði hún „Nei, ég get nú ekki sagt það“. Því til skýringar bætti hún við: 
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 Þetta var náttúrulega ekki að virka, hvorki fyrir hann eða starfsfólkið eða 

börnin sem voru þarna eða nokkurn sko... manneskjan sem tekur við 

honum hún var ekki menntuð á nokkurn hátt og hún var engan veginn í 

stakk búin til að kljást við þetta... Svo var verið að reyna þú veist alls 

konar lausnir. Vera með hann sér í herbergi og hann var bara í stöðugu 

prógrammi eiginlega, þið vitið það var alltaf verið að hafa ofan af fyrir 

honum til að væri hægt að hafa hann til friðs. Þannig að þetta var bara 

engan veginn sko. Engan veginn að virka. Því miður. 

Þessi lýsing gefur til kynna hve miklu máli skiptir að sá sem tekur við stuðningi 

við fatlað barn hafi þess til bæra menntun og reynslu, en á meðan munurinn er 

jafn mikill og víða er raunin á milli skólastarfsins og frístundaheimila hvað varðar 

skipulag og faglega vinnu þá er von að foreldrar upplifi skort á stuðningi við 

fötluð börn á frístundaheimilum. 

       Önnur móðir sem við áttum viðtal við taldi að skýra mætti gallana á þjónustu 

frístundaheimilanna að talsverðu leyti með því hversu erfitt væri að halda í gott 

starfsfólk því að „þetta náttúrulega er, eins og ég segi, láglaunastarf og þetta er 

þannig vinnutími líka og margt sem spilar inní og ég meina og þetta er áreiti, 

heilmikið áreiti“. Hún lýsti þess vegna þeirri skoðun að „það þurfi bara að gera 

eitthvað við aðstöðuna þannig að fólk vilji vinna þessa vinnu, þannig að þeir líka 

haldi fólki“ svo að frístundaheimilin neyðist ekki til að reiða sig á starfskrafta 

ungra „krakka sem eru svona í einhverju millibilsástandi og svo eru þau farin“.  

       Þeir foreldrar sem rætt var við í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru heldur 

ekki á einu máli um að hve miklu leyti dvölin á frístundaheimilum styrkti 

félagsfærni barnanna. Móðir barns á frístundaheimili við sérskóla sagðist halda 

„að það skipti alveg rosalega miklu máli, því þarna eru þau bara að leika sér“,  

en faðir barns á almennu frístundaheimili lýsti hins vegar þeirri skoðun að það 

væri „erfitt að sjá því að hún er þreytt og er þá kannski bara meira út af fyrir sig 

og er í rólegheitum“. Þriðji viðmælandinn, móðir barns á frístundaheimili við 

sérdeild, tók undir að erfitt væri að segja til um það, en bætti svo við: „Veistu, ég 

finn þann mun ekki. Ég bara vona það.“ 

       Í viðtölunum kom skýrt fram að foreldrar leggja mjög mikið upp úr samvinnu 

skólans og frístundaheimilanna og voru tveir viðmælendur sammála um að mikið 
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skorti á þessa samvinnu. Þannig kvartaði faðir barns á almennu frístundaheimili  

meðal annars undan því að bagalegast væri að dagurinn væri ekki samfelldur. 

„Þetta er í raun sitthvor dagurinn hjá börnunum“, sagði hann og fannst „svolítið 

skrítið að þetta sé svona tvískipt, svona alveg svart og hvítt sko, af því að skólinn 

gerir sitt og svo ... koma [börnin] skólanum ekki við eftir hádegi“. Móðir barns 

sem hefur bæði reynslu af almennu frístundaheimili og af frístundaheimili við 

sérdeild bætti við að þótt áður hefði lítið samstarf verið á milli almenna 

frístundaheimilisins og skólans þá væri nú hreinlega ekkert samstarf á milli 

skólans og frístundaheimilisins sem barnið sækir, en barnið sækir nú 

frístundaheimili við sérdeild við annan skóla en þann sem hann er í.  

       Af viðtölunum að dæma virðist allur gangur vera á því hvort og hversu 

reglulega samráðsfundir eru haldnir með þátttöku skólans, frístundaheimilisins og 

foreldranna. Þannig kom fram í viðtali við föður barns sem er á almennu 

frístundaheimili að ekki hefði verið kallað til neins formlegs samráðsfundar. „Það 

var bara kynningarfundur í skólanum“, sagði hann, það er segja „fundurinn [sem] 

var haldinn um vorið þegar skólinn var kynntur og svona“. Hins vegar lýsti móðir 

sem á barn á frístundaheimili við sérskóla allt annarri reynslu því það væru búnir 

að vera nokkrir slíkir samráðsfundir. Barnið hennar væri „í stífu 

atferlisprógrammi og það eru vikulegir fundir“. Þarna kemur berlega í ljós 

munurinn sem virðist vera á almennum frístundaheimilum annars vegar og 

frístundaheimilum við sérdeildir eða sérskóla hins vegar. Þetta rímar vel við það 

sem fram kom í megindlegu spurningakönnuninni og sést svart á hvítu í töflu 3 

hér að framan, að tíu af þrettán foreldrum barna á frístundaheimilum við sérdeild 

eða sérskóla svöruðu því játandi að slíkir samráðsfundir hefðu verið haldnir, en 

einungis ellefu af tuttugu og sjö foreldrum barna á almennum frístundaheimilum. 

Greinilegt er því að töluvert meiri áhersla er lögð á samráð (a.m.k. með fundum) í 

sér-kerfinu heldur en á almennum frístundaheimilum og grunnskólum þeim 

tengdum. 

       Foreldrar sem rætt var við í eigindlegum hluta þessarar rannsóknar höfðu líka 

að fyrra bragði orð á mikilvægi samskiptabóka til að tryggja miðlun upplýsinga á 

milli skóla, heimilis og frístundaheimilis og lýstu ánægju með það fyrirkomulag. 

Ein móðirin hafði sérstaklega á orði að það brygðist ekki að bókin væri fyllt út á 

frístundaheimilinu:  
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Það er kannski svona tvisvar, þrisvar í viku skrifað í skólanum, en á 

hverjum einasta degi á frístundaheimilinu. Þau eru með eitthvað svona 

prógramm þannig að það er alltaf sama manneskja alla vikuna og það er 

rosalega gott að þá er svona: það var svona í gær, en það er allt í lagi í 

dag. Þá er einhver svona samanburður, ef það er alltaf ný og ný 

manneskja.  

       Almennt er óhætt að segja að svör foreldra gefi ótvírætt til kynna að þeir telja 

samskiptabækur vera gagnleg tæki og að með þeirra hjálp geti þau bæði gefið og 

fengið mikilvægar upplýsingar um barnið.  

       Að öllu samanlögðu leiða eigindlegu viðtölin í ljós að foreldrar fatlaðra barna 

kalla eftir meiri samvinnu frístundaheimilis og skóla. Þessi niðurstaða styður 

þannig það sem fram kom í spurningakönnuninni, en gefur um leið nánari innsýn í 

hvers vegna foreldrar kalla eftir nánari samvinnu, hvar þeim finnst pottur vera 

brotinn og hvaða leiðir þeir sjá færar til að bæta samvinnuna.  

       Mikilvægt er að vinna áfram að samvinnu Menntasviðs og Íþrótta- og 

tómstundasviðs þannig að hagur barnanna sé hafður að leiðarljósi. Fötluð börn 

þurfa á skipulagi að halda og samvinna skólans og frístundaheimilisins ætti að 

geta stuðlað að henni. Óhætt er að taka undir með foreldrunum sem rætt var við að 

það hlýtur að skipta talsverðu máli að greinargóðar upplýsingar fylgi til 

frístundaheimilisins um hvernig gengið hefur hjá barninu fyrri part dags, áður en 

það kemur á frístundaheimilið, og enn fremur skiptir það máli fyrir uppeldi 

barnsins á heimilinu að foreldrarnir fái upplýsingar um hvernig dagurinn hefur 

gengið hjá barninu bæði fyrri partinn á skólanum og seinni partinn á 

frístundaheimilinu. 

3.7 Samantekt  

Hér hefur verið farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við megindlegu 

spurningakönnunina, framkvæmd hennar og þátttakendur. Einnig hefur verið gerð 

grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við eigindlegu viðtölin, hvernig 

viðmælendur voru valdir og úrvinnsla viðtalanna. Stærstur hluti kaflans er þó 

helgaður niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður megindlegu 

spurningakönnunarinnar hafa hér verið sundurliðaðar eftir svörum foreldra við 

hverri spurningu fyrir sig og settar fram með myndrænum hætti í átján töflum, en 
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auk þess skýrðar í rituðu máli. Þá er gerð grein fyrir því helsta sem fram kom í 

þeim tilvikum sem þátttakendum í könnuninni var gefinn kostur á að skýra svörin 

nánar eða þeir beðnir að svara opnum spurningum. Þar sem við á er jafnframt 

fléttað saman við niðurstöður spurningakönnunarinnar nokkrum athugasemdum 

viðmælenda í eigindlegu viðtölunum sem lúta að efni einstakra spurninga í 

megindlegum hluta rannsóknarinnar. Loks voru svo settar fram niðurstöður 

eigindlega hluta rannsóknarinnar með því að túlka aðalatriðin sem fram komu í 

viðtölunum. Talsverður samhljómur er með niðurstöðum beggja hluta 

rannsóknarinnar, eins og við mátti búast, en enda þótt viðtölin styðji að mestu 

leyti þá mynd sem spurningakönnunin dregur upp af viðhorfum foreldra til þeirrar 

þjónustu sem veitt er á frístundaheimilum veita þau jafnframt dýpri innsýn í 

rannsóknarefnið og varpa sérstaklega ljósi á þann mun sem greinilega er á ánægju 

foreldra með þjónustu frístundaheimila við almenna grunnskóla annars vegar og 

við sérskóla og sérdeildir hins vegar. 
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4. kafli Umræður 

Niðurstöður rannsóknar á viðhorfum foreldra fatlaðra barna gefa vísbendingar um 

mun á milli ánægju foreldra milli frístundaheimila við sérskóla/sérdeildir og 

frístundaheimila við almenna grunnskóla. Niðurstöður fyrri 

rannsóknarspurningarinnar leiða í ljós að á frístundaheimili við sérdeild/sérskóla 

voru allir ánægðir með þann stuðning sem barnið fær. Á almennum 

frístundaheimilum voru niðurstöðurnar á þá leið að tæpur helmingur foreldra var 

ekki ánægður með stuðninginn. Ástæður þess að foreldrar voru ósáttir voru meðal 

annars þær að þeim fannst of fátt starfsfólk vera á frístundaheimilinu, það vanti 

sérþekkingu og skilning á fötlunum barnanna og einu foreldri fannst vanta 

áhugann hjá stuðningsaðilanum.  

       Niðurstöður við spurningunni „Hvernig gekk aðlögunin þegar barnið byrjaði 

á frístundaheimilinu“  kom á óvart vegna þess hve munurinn var mikill á milli 

almennra frístundaheimila og frístundaheimila við sérdeild/sérskóla og aðlögun 

hefur mikið um það að segja hvort undirbúningur fyrir komu barns er slakur eða 

góður.  

       Sá munur sem er á almennu frístundaheimilunum og sérúrræðunum felst fyrst 

og fremst í fleira starfsfólki, að umsjónarmennirnir eru í námi sem tengist beint 

starfi með fötluðum börnum og að þroskaþjálfi er starfandi á frístundaheimilinu 

við sérskólann. Tveir starfsmenn sem vinna við skólann vinna einnig á 

frístundaheimilinu og við það myndast nokkur tenging við skólann. Þá eru haldnir 

samráðsfundir þar með starfsfólki skóla og frístundaheimilis. Þetta eru hugsanlega 

nokkrar ástæður þess að ánægja foreldra með þjónustuna er meiri í sérúrræðunum 

en í almenna kerfinu og ætti að geta verið til eftirbreytni fyrir almennu 

frístundaheimilin. Til þess að svo geti orðið þarf að vinna enn frekar að góðu 

samstarfi við almennu grunnskólana með það að markmiði að auka framfarir og 

félagslega aðlögun fatlaðra barna.  

       Sem fyrr segir kom í ljós að aðlögunin gekk mun betur  á frístundaheimilum 

við sérdeild/sérskóla. Þetta gefur til kynna að þau séu betur í stakk búin til að taka 

á móti börnunum. Hugsanlega kann þetta líka að stafa af því að á almennu 

frístundaheimilunum voru samráðsfundir í upphafi haldnir í mun færri tilvikum en 

á frístundaheimilum við sérdeild/sérskóla og þar var einnig síður sóst eftir 

upplýsingum um barnið umfram þær sem komu fram í umsókn.  
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       Foreldrar barna í sér úrræðum eru einnig ánægðari með hvernig er brugðist 

við óskum þeirra varðandi barnið og telja allir að veran þar hafi mjög mikil eða 

frekar mikil áhrif á félagslega færni þess en það telur bara helmingur foreldranna á 

almennu frístundaheimilunum. Þessi munur kom líka fram í viðtölunum. Foreldrar 

barna á sér frístundaheimilum telja barn sitt alltaf eða oftast taka þátt í vali og 

hópastarfi en mun færri á almennum frístundaheimilum. Það var ekki mjög mikill 

munur á viðhorfi foreldra til þess hvað þeir teldu barn sitt þurfa mikinn 

einstaklingsbundinn stuðning, sem kemur nokkuð á óvart.  

       Foreldrar á frístundaheimilum við sérdeild og sérskóla telja allir að 

viðfangsefnin hæfi þroska barnanna mjög eða frekar vel en einungis helmingur 

foreldra barna á almennum frístundaheimilum. Þriðjungi fleiri foreldrar á sér 

frístundaheimilum en almennum töldu börnin vera að fá þann stuðning sem þau 

þurfa. Í opnu spurningunni um hvers vegna þeir teldu barnið ekki fá þann stuðning 

sem það þarf kom meðal annars fram að þeir töldu starfsfólk vera of fátt, 

einstaklingsbundnari þjónusta væri mikilvæg, vantaði þekkingu á eðli fötlunar og 

að vinna með félagslega færni. Mikill munur var á viðhorfum foreldranna til þess 

hvort unnið væri að því að börnin næðu ákveðnum markmiðum í málþroska og 

hreyfiþroska, en þar töldu mun fleiri foreldrar barna í sér úrræðum að svo væri. 

Þetta bendir til þess að það vanti aukna þekkingu og markvissari vinnu með 

börnin. Þá kom nokkuð á óvart að í sumum tilfellum vissu nokkrir foreldrar ekki 

hvort verið væri að vinna með ákveðna þætti eða hvort miðað væri að þátttöku 

barnanna.  

       Í samræmi við félagslegt sjónarmið á fötlun sem byggir á hugmyndafræðinni 

um normalíseringu má líta svo á að á frístundaheimili án aðgreiningar fái fötluð 

börn gott tækifæri til vináttu við ófatlaða jafnaldra og til að hafa þau sem 

fyrirmyndir, því það eykur líkur á að barnið verði síðar viðurkennt í samfélaginu. 

Það gefur jafnframt ófötluðum börnum tækifæri á að kynnast fötluðum börnum og 

átta sig á að fólk er mismunandi. Starfsfólk verður víðsýnna og þjálfast í að mæta 

þörfum ólíkra barna. Óraunhæft er þó að ætla að starfsfólk fái þá þekkingu sem 

þarf til að mæta þörfum allra barna af reynslunni einni saman, til að mynda barna 

með einhverfu þar sem það krefst kunnáttu í mjög skipulögðum vinnubrögðum og 

fleiri sérstakra aðferða í starfi með einhverfum börnum sem krefjast sérkunnáttu.  
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Það er val foreldra að senda börnin í sérskóla, sérdeild eða almennan 

grunnskóla og þar af leiðandi frístundaheimili við sérskóla eða sérdeild eða þá á 

almennt frístundaheimili. Það verður þó að vera tryggt að börnin fái þá þjónustu 

sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum, reglugerðum og sáttmálum og að sú 

þjónusta sé ávallt gæðaþjónusta. Sá vandi sem ÍTR glímir við er að vöntun er á 

fagfólki til starfa og hve starfsmennirnir eru ungir. Það er aðeins einn 

ráðgjafarþroskaþjálfi sem sinnir öllum frístundaheimilum ÍTR og gefur það auga 

leið að það er ekki nærri nóg. Það þyrfti fleiri þroskaþjálfa til starfa til að hægt 

væri að komast yfir að veita öllum þeim börnum sem þurfa á aðstoð að halda 

viðeigandi þjónustu og til þess að eftirfylgni verði markvissari. 

Tillögur til úrbóta er því þær að ráðinn sé þroskaþjálfi á frístundaheimili til 

að sinna stuðningi við fötluð börn. Teljist það ekki raunhæfur kostur er vert að 

benda á þá lausn að ráðinn sé þroskaþjálfi með 100% starfshlutfall til starfa við 

hverja frístundamiðstöð sem hefur það hlutverk að fara  inná frístundaheimilin í 

hverfinu til að fylgjast með að verið sé að vinna á faglegum grundvelli.  

Útbúa þarf starfslýsingu fyrir stuðningsfulltrúa á almennum 

frístundaheimilum þar sem fram kemur hvert hlutverk stuðningsaðila almennt er. 

Þetta er grunnurinn að því að stuðningsfulltrúi viti hvert hlutverk hans er og 

einnig þess að hans næsti yfirmaður, umsjónarmaðurinn, viti til hvers er hægt 

ætlast og til hvers á ekki að ætlast. Stuðningsfulltrúar þurfa að fá ákveðinn 

undirbúningstíma til að undirbúa starfið með börnunum og jafnframt  tíma til 

samráðs við aðra aðila. 

Finna þarf út úr því í samráði við foreldra og aðra aðila sem koma að barninu, 

þ.á.m. sérkennara og/eða þroskaþjálfa hvað það er sem helst þyrfti að vinna með á 

frístundaheimilinu og þarna ættu allir þeir stuðningsfulltrúar sem sjá um stuðning 

við barnið að vera þátttakendur.  

Þó svo að um frítíma barnanna sé að ræða er afar mikilvægt að sífellt sé 

unnið að því að ná ákveðnum framförum svo sem í félagsþroska og það er einmitt 

hægt að vinna með í gegnum leik, sem er kjörið í frítímanum. Til þess að sú vinna 

skili árangri er vænlegast að skoða hvar barnið er statt, setja markmið og vinna að 

þeim, endurskoða þau og setja ný markmið.  

Nokkrir foreldrar töldu samskiptabækur mikilvægar og sú leið er almennt 

talin árangursrík sem liður í samstarfi um fötluð börn. Eitt foreldrið sagði að henni 
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fyndist ekkert þurfa að bæta í samskiptum foreldra og starfsfólks því 

samskiptabókin virkaði vel. Samskiptabók sem gengi á milli frístundaheimilis, 

skóla og foreldra væri því eflaust mjög líkleg til að bæta upplýsingaflæði og líðan 

barnanna, ásamt því að auka ánægju foreldra og starfsfólks. Þetta þarf að vera 

unnið í samvinnu Menntasviðs og ÍTR. Samskiptabækurnar þurfa að vera þannig 

að skýrt sé hvernig eigi að skrifa í þær. Útbúa þyrfti ákveðið form samskiptabóka. 

Bókina þarf svo að taka upp og lesa um leið og barnið kemur á frístundaheimilið 

og skrifa í hana áður en barnið fer heim. 

       ÍTR leggur mikla fjármuni í stuðning við fötluð börn og hefur sá stuðningur 

sem þeim er veittur að skóladegi loknum margfaldast frá því ÍTR tók við 

starfseminni. Þeim fjármunum verður þó að verja á þann hátt að þeir nýtist sem 

skyldi og að unnið sé í samræmi við viðurkenndar, rannsakaðar aðferðir sem 

stuðla að hámarksframförum barnanna sem um ræðir.  

 

 

Lokaorð 

Þessi rannsókn leiddi í ljós að foreldrar eru í það heila tekið ánægðir með 

þjónustuna á frístundaheimilum ÍTR. Eins og fram hefur komið er engu að síður 

nokkur munur á svörunum eftir því hvort börn foreldranna eru á almennum 

frístundaheimilum eða á frístundaheimilum við sérdeildir eða sérskóla, en 

síðarnefndi hópurinn er almennt ánægðari en sá fyrri.  

       Í ljósi þess að stefna borgarinnar er að reka skóla og frístundaheimili án 

aðgreiningar og að þessi stefna er í fullu samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar 

íslenskra stjórnvalda og við bestu fræðilega þekkingu, þá er mikilvægt að huga 

sérlega vel að því að bæta þjónustu við fötluð börn á almennum 

frístundaheimilum og að leggja áherslu á góð samskipti við foreldra þessara barna. 

      Rannsóknin sýnir jafnframt að foreldrar benda á ýmsar leiðir í þessu 

sambandi. Auk þess sem þeir kalla eftir aukinni fagmenntun starfsmanna á 

frístundaheimilunum og aukinni samvinnu frístundaheimilis og grunnskóla, þá 

benda foreldrar sérstaklega á reglulega samráðsfundi og á daglega notkun 

samskiptabóka sem mikilvæg tæki til að ná betri árangri í þjónustu 

frístundaheimila við fötluð börn. 
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