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Ágrip 

Verkefni þetta er lokaverkefni til BA-gráðu úr tómstunda- og félagsmálafræði frá Háskóla 
Íslands. Rannsóknarspurningin sem ég legg fyrir og leitast við að svara er þessi: Hvernig er 
farsælast að standa að tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum sveitarfélögum? Markmið 
mitt er að ritgerðin eigi eftir að gagnast fámennum sveitarfélögum á Íslandi.  
Fjallað verður um mikilvægi tómstunda, kosti þess og galla að búa í fámennu sveitarfélagi 
og þær hindranir sem geta átt sér stað í tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum 
sveitarfélögum. Auk þess verða skoðuð þau lög og réttindi sem til eru er varða tómstunda- 
og íþróttastarf hér á landi. Þar á eftir verður fjallað um niðurstöður á eigindlegri rannsókn 
sem gerð var um fagumhverfi í tómstunda- og íþróttastarfi tveggja fámennra sveitarfélaga, 
Dalvíkurbyggðar og Grindavíkurbæjar. Sendir voru spurningalistar á þá aðila sem hafa 
umsjón með tómstunda- og íþróttastarfi hjá þessum sveitarfélögum og voru niðurstöður 
byggðar á upplýsingum fengnum þaðan og af heimasíðum sveitarfélaganna. 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru umfangsmiklar og ljóst var að erfitt er að heimfæra þær 
yfir á önnur sveitarfélög þar sem þau geta verið eins ólík og þau eru mörg. Áhersla var 
lögð á að sjá heildarmyndina og gáfu niðurstöðurnar góða yfirsýn yfir fagumhverfi íþrótta- 
og tómstundastarfs í Dalvíkurbyggð og Grindavíkurbæ. Bæði sveitarfélögin virðast standa 
sig ágætlega í íþrótta- og tómstundastarfi og virðast þau vera með góð verkfæri í 
höndunum. Niðurstöðurnar gefa þó vísbendingar um sóknarfæri og athyglisvert væri að 
rýna betur í einstaka þætti. 

 

Lykilhugtök: tómstundir, íþróttastarf, tómstundastarf, fámenn sveitarfélög, fagleg 
þjónusta, Dalvíkurbyggð, Grindavíkurbær. 
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Á fyrsta misseri mínu í tómstunda- og félagsmálafræði ákvað ég að skrifa lokaverkefni 
sem myndi tengjast tómstundum og fámennum sveitarfélögum. Ástæðan fyrir vali mínu á 
þessu viðfangsefni er sú að sjálf ólst ég upp í fámennu sveitarfélagi og varð vör við 
hindranir sem urðu á vegi mínum, fjölskyldu minnar og vina þegar kom að tómstunda- og 
íþróttastarfi. Áhugi minn fyrir þessu viðfangsefni kviknaði í fyrsta verkefni námsins, á 
námskeiðinu Inngangur í tómstundafræði, þegar ég átti að gera úttekt á því tómstundastarfi 
sem stóð til boða í mínu sveitarfélagi. Eftir það varð ekki aftur snúið. 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Huldu Valdísi Valdimarsdóttur, sem 
veitti mér mikinn innblástur, hvatningu og skilning. Hún leiddi mig alltaf inn á beinu 
brautina og einkenndist samstarf okkar af virðingu og samvinnu. Ég vil þakka 
Grindavíkurbæ og Dalvíkurbyggð fyrir alla hjálpina varðandi upplýsingasöfnun fyrir 
verkefnið. Án aðstoðar þeirra væri það ekki eins og það er í dag. Ég vil þakka 
bráðskemmtilegum bekkjarfélögum mínum fyrir að létta mér lífið á erfiðum stundum. 
Bestu þakkir fær Margrét Pálsdóttir fyrir yfirlestur verkefnisins. Einnig vil ég þakka 
fjölskyldu minni og vinum fyrir alla þá hvatningu sem mér var sýnd við vinnu á þessu 
lokaverkefni. Síðast en ekki síst vil ég þakka mínum allra besta Ingólfi, fyrir endalausa 
þolinmæði og stuðning. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 
annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 
orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber ábyrgð á 
því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2014 
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1 Inngangur  

Lítið sem ekkert hefur verið skrifað um faglega þjónustu í tómstunda- og íþróttastarfi í 
fámennum sveitarfélögum á Íslandi. Þar sem engin viðmið eru til um stærðir á 
sveitarfélögum (Gunnlaugur Júlíusson munnleg heimild, 23. janúar 2014) tók ég mér það 
leyfi að segja að sveitarfélög með færri en 5000 íbúa væru fámenn. Í dag eru 65 
sveitarfélög á Íslandi með færri en 5000 íbúa (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Þeir 
sem búa eða hafa búið í fámennum sveitarfélögum gera sér eflaust margir grein fyrir því að 
íþróttir skipa stóran sess í því tómstundastarfi sem er í boði. En ef skoðað er hlutfall þeirra 
sem einhvern tíma iðka íþróttir með íþróttafélagi er það hæst meðal nemenda á 
landsbyggðinni. Hins vegar iðka hlutfallslega færri einstaklingar á landsbyggðinni íþróttir 
af jafn miklu kappi og í stærri sveitarfélögum (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2000). Því 
fannst mér nauðsynlegt að skrifa bæði um tómstunda- og íþróttastarf í lokaverkefni mínu. 
Rannsóknarspurningin sem ég legg því fyrir og leitast við að svara er þessi: Hvernig er 
farsælast að standa að tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum sveitarfélögum? 

Til að svara rannsóknarspurningunni gerði ég eigindlega rannsókn til að fá yfirsýn yfir 
fagumhverfi í tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum sveitarfélögum. Valdi ég mér tvö 
sveitarfélög sem voru reiðubúin að taka þátt í rannsókninni. Þetta voru Dalvíkurbyggð og 
Grindavíkurbær.  

Tilgangur ritgerðarinnar er annars vegar að gera grein fyrir mikilvægi faglegrar 
þjónustu í tómstunda- og íþróttastarfi og hins vegar að benda fólki á að slíkt starf er 
mikilvægt óháð búsetu fólks. Til að leysa þetta verkefni verður fjallað um mikilvægi 
tómstunda, en tómstundir eru einn þeirra þátta í umhverfinu sem hafa áhrif á hamingju 
okkar (Bailey og Fernando, 2012). Auk þess hjálpar þátttaka í tómstundastarfi fólki að 
koma jafnvægi á lífið og  hefur jákvæð áhrif á andlega og félagslega heilsu þess (Leitner 
og Leitner, 2004). Þar á eftir verður reynt að gera grein fyrir því hvernig það er að búa í 
fámennu sveitarfélagi, hverjir kostir þess eru og gallar. Varpað verður ljósi á þær hindranir 
sem geta átt sér stað í tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum sveitarfélögum, svo sem 
félagslega stimplun og einangrun, fjarlægðir og skort á faglegri þjónustu. Að því loknu 
verður farið yfir lög, reglugerðir og réttindi barna, ungmenna og aldraðra og hver lagalegur 
réttur þeirra sé til tómstunda. Skoðuð verða Æskulýðslög, Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna, Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 
þjóðanna. Þar á eftir verður farið yfir niðurstöður á rannsókn sem gerð var á fagumhverfi í 
tómstunda- og íþróttastarfi í Dalvíkurbyggð og Grindavíkurbæ. Sveitarfélögin verða kynnt, 
fjallað um mannlíf þeirra og menningu og farið yfir skipurit hvors sveitarfélags fyrir sig. 
Auk þess verður skoðað það tómstundastarf sem í boði er fyrir börn, ungmenni og eldri 
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borgara, en það eru þeir hópar sem flest allt tómstundastarf er skipulagt fyrir. Í lokaköflum 
um hvert sveitarfélag fyrir sig verður farið nánar yfir fagumhverfið í því íþróttastarfi sem 
þar fer fram. Í lokin eru svo umræður og lokaorð. 

Ég vona að þetta lokaverkefni til BA-gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði opni augu 
þeirra sem standa að og sjá um tómstunda- og íþróttastarf. Auk þess vona ég að þeir aðilar 
geri sér grein fyrir þörfinni á faglegri þjónustu í tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum 
sveitarfélögum. Sveitarstjórnir þurfa auk þess að átta sig á því að pólitískur vilji yfirvalda í 
sveitarfélögum þurfi að vera fyrir hendi til að styðja og styrkja daglegt tómstunda- og 
íþróttastarf, því slíkur vilji er forsenda þess að alvöru árangur náist í starfi (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007). 
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2 Mikilvægi tómstunda 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim tíma sem fólk hefur til að sinna tómstundum. 
Fjallað verður um mikilvægi þess að nýta frítíma sinn á uppbyggilegan hátt og hvaða áhrif 
tómstundir geta haft á einstaklinga, börn, unglinga og aldraða. Farið verður yfir 
skilgreiningar á hugtakinu tómstundir og hvað í því felst.  

Í bókinni Leisure Enhancement eftir Leitner og Leitner (2004) kemur fram að 
,,meðalmanneskja” eyðir 4,33 árum af ævi sinni í formlega menntun, 7,33 ár fara í vinnu, 
24 ár í svefn og 27 ár í tómstundir. Þessi mikli tími sem fólk hefur fyrir tómstundir sýnir 
fram á hve mikilvægt það er að frítími manns sé skipulagður og að þörfin fyrir skipulagt 
tómstundastarf í umsjá fagaðila sé mikil. Ekki ætti að skipta neinu máli hvar fólk býr, eða 
hvort það er í fámennu eða fjölmennu sveitarfélagi, því tómstundir skipta jafn miklu máli 
fyrir alla, unga sem aldna.  

Áður en fjallað er um mikilvægi tómstunda, er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því 
hvað tómstundir eru. Ekki er til nein ákveðin skilgreining á hugtakinu og hafa margir 
fræðimenn velt fyrir sér hvort nota eigi orðið frítími eða tómstundir. Nokkrir fræðimenn 
hafa sett fram sína skilgreiningu á hugtakinu og eru skoðanir þeirra ólíkar á því hvað eigi 
best við. Leitner og Leitner (2004) segja að tómstundir séu sá tími sem er frjáls og ekki 
skuldbundinn öðrum lífsnauðsynlegum athöfnum. Blackshaw og Crawford (2009) vilja 
frekar nota hugtakið frítími en tómstundir og segja þeir að frítími sé sá tími sem fólk hefur 
aflögu og nýtir í tómstundastarf. Ruskin og Sivan (2002) segja tómstundir vera hæfileika 
sem hægt sé að vinna með, það sé óskipulagður tími sem fólk geti notað á uppbyggilegan 
og réttan hátt eða þá á rangan hátt sem hefur þá í för með sé neikvæða hegðun. Þeir segja 
að tómstundir eigi að vera frjálst val einstaklinga og að þær eigi að veita þeim ánægju. 
Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) segir hins vegar að í grundvallaratriðum eigi tómstundir sér 
stað í frítíma fólks. Að þær séu þar af leiðandi athöfn, starfsemi eða hegðun. Frítíminn þarf 
þó að uppfylla ákveðin skilyrði. Þau skilyrði eru að einstaklingar þurfi að líta svo á að 
athöfnin sé tómstund og að hún sé frjálst val og hafi í för með sér jákvæð áhrif  og ánægju. 
Því má segja að kjarni tómstunda felist í aukningu á lífsgæðum og vellíðan. Aukning á 
lífsgæðum er eitthvað sem allir eiga rétt á og ættu að vinna í að öðlast, óháð búsetu. 
Tómstundir eru þó vissulega mismunandi og fara þær meðal annars eftir kyni, svæðum, 
aldri, stétt og þjóðerni (Brown og Warner-Smith, 2002). 
  Undanfarin ár hafa fjölmargar rannsóknir leitt í ljós mikilvægi skipulagðs 
æskulýðs-, félags- og tómstundastarfs meðal unglinga og barna. Auk þess hafa rannsóknir 
sýnt að almenn hreyfing og íþróttaiðkun eykur líkur á góðri líðan, bæði líkamlegri og 
andlegri og dregur úr líkum á frávikshegðun. Þau börn og unglingar sem eru þátttakendur í 
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skipulögðu starfi eru því líklegri en önnur ungmenni til að líða betur andlega og neyta 
hollrar fæðu. Einnig eru þau ólíklegri til að reykja og neyta áfengis og annarra vímuefna 
(Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2013). Það er því ekki aðeins viðhorf, athafnir, reynsla, 
framtíðaráform og skólaumhverfið sem mótar einstaklinga heldur einnig það sem gerist í 
frítíma þeirra (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009).  

Foreldrar í dag vinna mikið og hafa þar af leiðandi minni tíma fyrir börnin sín sem eru 
því meira í tómstundastarfi en áður. Hlutverk og samspil heimila, skóla og frítíma hafa 
einnig breyst mikið á síðustu árum. Í dag er meira samstarf á milli þessara aðila (Vanda 
Sigurgeirsdóttir munnleg heimild, 7. nóvember 2011). Börn og unglingar þarfnast 
leiðsagnar fullorðinna, en 27 til 50% unglinga í 10. bekk sögðust vera sjaldan eða nær 
aldrei með foreldrum sínum utan skólatíma á virkum dögum (Álfgeir Logi Kristjánsson 
o.fl., 2009). Því liggur það í augum uppi að þörfin fyrir skipulagt tómstundastarf á vegum 
ábyrgra leiðbeinenda er nú meiri en áður fyrr.  

Tómstundastarf skiptir einnig miklu máli fyrir eldri borgara og hafa rannsóknir sýnt að 
þátttaka þeirra í tómstundastarfi eykur reisn þeirra og eflir sjálfstæði. Auk þess hefur 
tómstundastarf mikil áhrif á eldri borgara vegna þess að margt breytist þegar þeir hætta að 
vinna og hafa meiri tíma fyrir sjálfan sig. Í vinnu sinni gátu eldri borgarar uppfyllt ýmsar 
grundvallarþarfir sem þeir eru oft og tíðum ekki búnir að gera ráð fyrir að þurfa að uppfylla 
á annan hátt. Í vinnunni tilheyrðu þeir oft einhverjum ákveðnum vinahópi og notuðu matar- 
og kaffitíma til að ræða gleði og sorg. Vinnan veitti þeim ákveðinn tilgang, eitthvað til að 
stefna að og ákveðið verk að vinna á hverjum degi. Vinnan veitti eldri borgurum tækifæri 
til að sjá árangur, hvert svo sem starf þeirra var. Allir þurfa á viðurkenningu að halda, bæði 
frá sjálfum sér og öðrum og vinnan veitir fólki tækifæri til að fullnægja þessari þörf. Þar 
sem flestir fá útrás fyrir þessar þarfir í vinnunni er mikilvægt að finna aðra iðju sem kemur 
í hennar stað eftir að fólk hættir að vinna (Jakob Smári og Hörður Þorgilsson, 1996). 
Þátttaka í tómstundum er góð leið fyrir eldri borgara til að taka áfram virkan þátt í 
samfélaginu sem það býr í og er virkni eldri borgara ekki aðeins mikilvæg fyrir þá sjálfa 
heldur einnig fyrir samfélagið í heild sinni. Fjölbreytni í tómstundastarfi þarf því að vera 
mikil, til að komið sé til móts við þarfir sem flestra. Fjölbreytnin fer þó að miklu leyti eftir 
því hvaða umhverfi fólk býr í (Meer, 2008). Rannsóknir sýna að greinilegur munur er á 
tómstundastarfi eldri borgara eftir því hvort sveitarfélag þeirra er þéttbýlt eða dreifbýlt. 
Auk þess er fjölbreytileikinn vanalega minnstur í starfi eldri borgara sem búa í dreifbýli. 
Þeir taka einnig minni þátt í því starfi sem er í boði og eru meira heima hjá sér (Meer, 
2008). 

Tómstundir eru einn af þeim þáttum í umhverfinu sem hafa áhrif á hamingju okkar. Í 
tómstundastarfi er sífellt verið að læra nýja hluti, fólk upplifir margar jákvæðar tilfinningar 
og sjálfsmyndin styrkist (Bailey og Fernando, 2012). Þátttaka í tómstundastarfi hjálpar 
fólki að koma jafnvægi á lífið og hefur jákvæð áhrif á andlega og félagslega heilsu þess 
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(Leitner og Leitner, 2004). Tómstundaiðkun stuðlar að myndun tengslaneta og örvar 
félagslegan þroska. Iðkendur læra að taka tillit til annarra, kynnast innbyrðis, byggja upp 
vináttu og mynda traust sín á milli (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2009).  

Þó að fræðimenn séu ekki alfarið sammála um skilgreiningu á hugtakinu tómstundir 
gera flestir sér grein fyrir því hvað felst í þeim og tengja tómstundir við eitthvað 
ánægjulegt, eða eitthvað sem veitir fólki vellíðan. Í nútímaþjóðfélagi okkar, þar sem 
hraðinn er mikill, virðist fólk ekki átta sig á þeim mikla tíma sem það hefur í tómstundir. 
Þær eru mikilvægar fyrir alla einstaklinga, óháð aldri þeirra og búsetu og miklu máli skiptir 
að fólk byrji ungt að stunda og sinna tómstundum sem hæfa áhugasviði þess. 
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3 Fámenn sveitarfélög 

Sveitarfélög á Íslandi eru nú 74 talsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Engin 
flokkun er þó til hér á landi varðandi stærð þeirra. Ekki eru til nein ákveðin viðmið sem 
segja til um það hvað teljist fjölmennt sveitarfélag og hvað fámennt (Gunnlaugur Júlíusson 
munnleg heimild, 23. janúar 2014). Í þessari ritgerð miða ég við að fámenn sveitarfélög 
séu þar sem íbúar eru færri en 5000 manns, en þau eru 65 á landinu. Þau sveitarfélög á 
Íslandi sem eru með fleiri íbúa en 5000 manns eru Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, 
Garðabær, Hafnarfjarðarkaupstaður, Árborg, Mosfellsbær, Reykjanesbær, 
Akraneskaupstaður og Akureyrarkaupstaður (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Hér verður fjallað um niðurstöður á rannsókn sem gerð var á búsetu fólks í fámennum 
samfélögum í Norður-Skotlandi, upplifun þess og tækifærum. Í þeirri rannsókn kom fram 
að margir líta á fámenna staði sem góðan kost til að búa á og ala upp börn. Þar sé öruggt að 
búa og fólk sé tiltölulega laust við þau félagslegu vandamál sem fylgi því að búa á 
þéttbýlum stað. Þó að fólk líti á fámenn sveitarfélög sem öruggan stað til að búa á geta þau 
oft og tíðum verið takmörkuð og einangruð (Glendinning o.fl., 2003). Í fámennum 
samfélögum upplifir fólk að þar fylgist menn hver með öðrum, að þar séu fá tækifæri á 
atvinnu, skortur á almenningssamgöngum og annarri aðstöðu, skortur á ýmiss konar 
þægindum, fáar verslanir og fá tækifæri til tómstunda. Þetta eru allt þættir sem fólk segir 
að ýti sér í burtu frá ákveðnum stöðum (Glendinning o.fl., 2003). 

Rannsóknin bendir á að þó að fámenn sveitarfélög henti vel fullorðnu fólki, bæði til að 
búa á og til að ala upp börn, þá henti þau ef til vill ekki ungmennum. Mörg þeirra segjast 
finna fyrir einmanaleika og einangrun. Samgöngur séu lélegar, jafningahópar fámennir og 
tómstundir takmarkaðar (Glendinning o.fl., 2003). Rannsóknin sýnir einnig að ungmenni á 
fámennum stöðum fá ekki jöfn tækifæri og annað ungt fólk á stærri stöðum til að láta rödd 
sína heyrast. Þau hafa lítið um það að segja hvernig hlutum er háttað í sínu sveitarfélagi og 
fá síður að vera með í að taka ákvarðanir um málefni sem snúa að þeim (Glendinning o.fl., 
2003). Það að flytja burt frá þorpinu sínu eða bæ er fyrir flest ungt fólk hluti af lífinu, skref 
sem fylgir því að fullorðnast. Ungt fólk flytur því úr sveitarfélögum sínum til að sækja sér 
menntun, fá atvinnu og til að fá frekari tækifæri í lífinu (Glendinning o.fl., 2003).  

Ég tók mér það leyfi að segja að fámenn sveitarfélög væru með færri en 5000 íbúa, en 
það gildir um mikinn fjölda sveitarfélaga á Íslandi, eða 65 talsins. Vissulega eru 
sveitarfélög jafn misjöfn og þau eru mörg og upplifanir fólks ólíkar bæði eftir 
sveitarfélögum og jafnvel landssvæðum. Fólk sem búsett er í fámennum sveitarfélögum 
upplifir oft meira öryggi en það sem býr í fjölmennum sveitarfélögum, en á móti upplifa 
menn hins vegar fleiri takmarkanir og meiri einangrun. Öllum sveitarfélögum fylgja kostir 
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og gallar, en allir einstaklingar sem búa í sama landi eiga skilið jöfn tækifæri, til dæmis 
þegar kemur að tómstundum. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeim hindrunum sem 
fólk í fámennum sveitarfélögum upplifir í sinni heimabyggð. Þegar fólk áttar sig á því 
hverjar þær eru, er hægt að vinna í því að finna leiðir til að komast yfir þær. Hér á eftir 
verður fjallað nánar um hindranir fólks í tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum 
sveitarfélögum. 
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4 Tómstundahindranir í fámennum sveitarfélögum 

Þeir sem búa í fámennum sveitarfélögum geta eflaust margir verið sammála um að því 
fylgi margir góðir kostir. En allt hefur sína kosti og galla og í þessum kafla verða skoðaðir 
gallar, eða hindranir í tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum sveitarfélögum. Fjallað 
verður um einangrun og félagslega stimplun, fjarlægðir og faglega þjónustu. 

Þegar kemur að íþrótta- og tómstundastarfi í fámennum sveitarfélögum rekast íbúar og 
sveitarstjórnir á ýmsar hindranir. Þær hindranir eru þó ólíkar og fara eftir íbúafjölda hvers 
sveitarfélags fyrir sig, staðsetningu sveitarfélagsins og fleira. Því er ef til vill ekki ein 
hindrun stærri eða umfangsmeiri en önnur heldur eru þær misjafnar eftir hverju 
sveitarfélagi fyrir sig. Þær hindranir sem eru algengastar í íþrótta- og tómstundastarfi í 
fámennum sveitarfélögum eru aðstaða og fjárhagur, en í litlum sveitarfélögum er oft erfitt 
að finna aðstöðu sem hentar vel til tómstunda- og íþróttastarfs. Skólar gegna oft og tíðum 
stóru hlutverki í hverjum bæ fyrir sig og eru oft þungamiðja samfélagsins. Þar eru í sumum 
bæjum starfræktar félagsmiðstöðvar fyrir unglinga, fundir haldnir, til dæmis varðandi 
viðburði sem eru í sveitarfélaginu, ásamt öðru tómstundastarfi eins og saumanámskeiðum 
og öðru slíku (Brown og Warner-Smith, 2002). Fjárhagur fámennra sveitarfélaga getur 
reynst erfiður, enda tekjur þeirra oft minni en í fjölmennum sveitarfélögum. Þar af leiðandi 
getur verið erfitt að halda uppi góðu og faglegu starfi. Auk þessara tveggja hindrana eru 
félagsleg stimplun og einangrun, fjarlægðir, skortur á hæfum leiðbeinendum og faglegri 
þjónustu einnig hindranir í fámennum sveitarfélögum (Vanda Sigurgeirsdóttir munnleg 
heimild, 8. janúar, 2014) og er fjallað nánar um þær hindranir hér á eftir.  

4.1 Félagsleg stimplun og einangrun 
Fólk sem býr á fámennum stöðum upplifir sig oft eins og það búi í fiskabúri. Því finnst að 
allir viti allt um alla og það finnur oft fyrir skorti á friðhelgi einkalífsins (Glendinning o.fl., 
2003). Þessi skortur á friðhelgi einkalífsins getur leitt til þess að fólk lifi lífi sínu ekki alveg 
eins og það kýs að gera. Það er því oft mótað í svipað form, vegna þess að það er hrætt við 
að skera sig frá fjöldanum og fá á sig einhvern stimpil. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt 
að einstæðum foreldrum og þeim sem eru nýfluttir í fámennt sveitarfélag líður oft eins og 
þeir séu útilokaðir (Brown og Warner-Smith, 2002). En tómstundir eru á sama tíma oft 
mun mikilvægari fyrir ógift fólk heldur en gift því það hefur meiri frítíma (Leitner og 
Leitner, 2004). Hræðslan við ákveðna stimplun getur því leitt af sér að fólk sinni ekki því 
tómstunda- og íþróttastarfi sem það hefur áhuga á. Drengir fara þá til dæmis ekki að æfa 
íþróttir sem eru taldar kvenlegar og öfugt.  

Einangrun er oft vandamál í fámennum sveitarfélögum, ekki aðeins þegar kemur að 
þátttöku í tómstunda- og félagsstarfi heldur er tilfinningaleg og menningarleg einangrun 
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algeng (Brown og Warner-Smith, 2002). Í fámennum sveitarfélögum er oft lítið um listir 
og menningu og oftast nær eru engin kvikmyndahús, söfn eða leikhús. Því þarf fólk að 
sækja slíka þjónustu í margra kílómetra fjarlægð (Brown og Warner-Smith, 2002). Fámenn 
sveitarfélög skortir oft og tíðum aðra þjónustu, eins og til dæmis kaffihús, veitingastaði og 
líkamsræktarstöðvar. Það getur einnig leitt til rofs á félagsauði og haft mikil áhrif á líf fólks 
og tækifæri þess til tómstunda (Brown og Warner-Smith, 2002). Félagsauður felst einkum í 
því að hafa félagsleg sambönd og vera laginn við að efla þau og nýta í félagslegum 
tengslum (Gestur Guðmundsson, 2008). Með félagsauði skilur fólk meðvitað og ómeðvitað 
hvernig á að vera virkur þjóðfélagsþegn og með því að rækta félagsauð er verið að sá 
fræjum hagsældar og framfara (Eyþór Ívar Jónsson, 2000). Rof á félagsauði getur því haft 
neikvæðar afleiðingar. 

4.2 Fjarlægðir 
Ein algengasta hindrunin í tómstundum almennt er fjarlægðir (Jackson, 1989), en þær geta 
verið miklar í dreifbýlum og sameinuðum sveitarfélögum. Í sameinuðum sveitarfélögum er 
oft langt að fara til að stunda ákveðnar tómstundir. Í sumum sveitarfélögum á Íslandi þurfa 
börn og ungmenni að ferðast marga kílómetra til að sinna íþrótta- og tómstundastarfi sínu. 
Slík ferðalög eru ekki aðeins tímafrek, heldur eru þau einnig háð færð á vegum. 

Fjarlægð milli fámennra sveitarfélaga og stærri sveitarfélaga er ekki aðeins hindrun 
heldur er kostnaðurinn mikill við slík ferðalög. Þau kosta peninga og svo þarf fólk oft frí 
frá vinnu til að sækja þá þjónustu sem ekki er í boði í sveitarfélagi þess (Brown og Warner-
Smith, 2002). Þegar fólk fer í stærri sveitarfélög reynir það stundum að ,,drekka 
menninguna í sig“ (Brown og Warner-Smith, 2002) og gerir mjög margt í einu, eins og að 
fara þrisvar sinnum í bíó og oft út að borða í hverri heimsókn, þótt hún sé ef til vill bara 
nokkrir dagar. Því er í rauninni hægt að segja að í fámennum sveitarfélögum séu 
tómstundir ekki aðeins tími til að sleppa frá hinum venjulega raunveruleika eins og er hjá 
flestu fólki. Þessi tími getur því einnig verið tækifæri sem fólk notar til að sleppa í burtu frá 
bænum sínum. Fólk tekur þennan tíma og fer í hálfgert ,,frí“ frá sveitarfélagi sínu (Brown 
og Warner-Smith, 2002). 

4.3 Fagleg þjónusta 
Í fámennum sveitarfélögum eru vissulega færri einstaklingar um hvert laust starf en í 

þeim fjölmennari. Í fámennum samfélögum er oft og tíðum erfitt að finna sér fulla vinnu 
sem tengist menntun og/eða áhugasviði. Umsækjendum stendur oft aðeins til boða 
hlutastarf á meðan í boði er að vinna fulla stöðu í sama starfi í stærri sveitarfélögum 
(Brown og Warner-Smith, 2002). Gott dæmi um þetta eru til dæmis félagsmiðstöðvar. Á 
höfuðborgarsvæðinu eru þó nokkrir starfandi verkefnastjórar í fullu starfi sem sjá um 
rekstur félagsmiðstöðva, bæði fyrir unglinga og eldri borgara. Einnig eru þeir oft með 
starfsfólk í vinnu hjá sér. Í félagsmiðstöðvum úti á landi er oft eingöngu um hlutastörf að 
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ræða og þá þurfa umsækjendur oft að finna sér aðra vinnu samhliða til að geta séð fyrir sér 
og sínum, en það getur verið erfitt í fábreyttu atvinnuumhverfi (Brown og Warner-Smith, 
2002). Fólk sem hefur menntað sig til ákveðinna starfa missir þess vegna oft áhuga á að 
vinna að því starfi, þótt það vilji  búa á svæðinu og þá sækir jafnvel ófaglært fólk frekar um 
starfið. Slík hlutastörf bjóða því upp á að ófaglærðir einstaklingar sæki um þessar tilteknu 
stöður (Brown Warner-Smith, 2002).  

Sjálfstraust fólks tengist oft viðhorfum þess til sveitarfélags síns. Það getur haldist í 
hendur við það hvort það finni fyrir stuðningi og umhyggju frá sveitarfélaginu. Ef 
einstaklingur upplifir að hann uppskeri mikið við það að búa í sveitarfélagi sínu og að það 
veiti honum stuðning og umhyggju í því sem hann hefur gagn og gaman af, verður 
sjálfstraust hans betra. Ef fólk finnur hins vegar fyrir hindrunum og að því sé á einhvern 
hátt stjórnað af sveitarfélaginu minnkar sjálfstraust þess og það finnur fyrir depurð 
(Glendinning o.fl., 2003). Hvert sveitarfélag fyrir sig hefur því mikil áhrif á íbúa sína. 

Þær hindranir sem taldar eru upp hér að framan eru ólíkar og misjafnlega erfitt er að 
takast á við þær. En hindranir eru aðeins hindranir. Þær eru ekki óyfirstíganlegar heldur er 
hægt að leita lausna á þeim og takast á við þær. 
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5 Lög, reglugerðir og réttindi 

Þegar kemur að íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi er mikilvægt að rýna í lög, 
reglugerðir og réttindi fólks til þátttöku í starfinu og verður það gert hér á eftir. Ef byrjað er 
á að líta á 24. grein í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna (e.d.) kemur fram að 
allir einstaklingar hafa rétt til hvíldar og tómstunda.  

Í Æskulýðslögum nr. 70/2007 segir að tilgangur þeirra laga sé að styðja börn og 
ungmenni til þátttöku í æskulýðsstarfi. Lögin miðast við æskulýðsstarf fyrir börn og 
ungmenni, einkum á aldrinum 6-25 ára (Æskulýðslög, 2007). Þegar talað er um 
æskulýðsstarf er átt við skipulagða tómstunda- og félagsstarfsemi þar sem börn og 
ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, áhugamálum og markmiðum 
sem þau meta sjálf að verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi þarf að hafa í huga 
forvarna-, félags-, menntunar- og uppeldislegt gildi þess sem miðar að því að auka 
lýðræðisvitund og mannkosti þátttakenda. Velferð barna og ungmenna skal í öllu starfi 
höfð að leiðarljósi og þau hvött til virkrar þátttöku og frumkvæðis. Æskulýðslögin gilda 
um æskulýðsstarf á vegum ríkis, sveitarfélaga og í skólum, að svo miklu leyti sem við á og 
aðrar reglur og önnur lög gilda ekki um. Ríki og sveitarfélög, í samstarfi við félög og 
félagasamtök á sviði æskulýðsmála, stuðla að því að ungu fólki standi til boða að starfa að 
æskulýðsmálum við sem fjölbreyttust skilyrði. Sveitastjórnir setja sér reglur um það 
hvernig stuðningi við frjálst æskulýðsstarf skuli háttað (Æskulýðslög, 2007).  

Þegar kemur að iðkun íþrótta stendur í íþróttalögum nr. 64/1998 að meginmarkmið 
aðgerða ríkis og sveitarfélaga á sviði íþróttamála skuli vera að stuðla að því að allir 
landsmenn eigi þess kost að iðka íþróttir við sem hagstæðust skilyrði. Auk þess kemur þar 
fram að samstarf ríkis og sveitarfélaga við hina frjálsu íþróttahreyfingu skuli taka mið af 
gildi íþróttaiðkunar fyrir forvarna- og uppeldisstarf (Íþróttalög, 1998). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fullgiltur á Íslandi í október 1992 og tekur 
hann fyrst og fremst til barna innan 18 ára aldurs. Í 3. grein hans kemur fram að þegar 
ráðstafanir eru gerðar sem varða börn skuli ávallt hafa það í forgangi hvað sé barni fyrir 
bestu. Í 31. grein sáttmálans er ákvæði sem snertir félags- og tómstundastarf. Þar segir: 

1. Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda til að stunda 
leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í 
menningarlífi og listum. 

2. Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í 
menningar- og listalífi, og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn 
tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju. 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Þann 20. febrúar 2013 var Barnasáttmálinn lögfestur hér á landi og því er hann orðinn 
hluti af íslenskri löggjöf (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Árið 1992 lýsti Ísland 
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því yfir að fara skyldi eftir Barnasáttmálanum en með því að lögfesta samninginn hefur 
íslenska ríkið skuldbundið sig til að stuðla að því að jöfn og viðeigandi tækifæri séu veitt, 
meðal annars til að stunda tómstundir. Þessu ber að fylgja eftir.   

Þegar Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eru skoðuð út frá þjónustu við 
unglinga sést í 35. grein að sveitarfélög skuli hlutast til að skipuleggja forvarnastarf í 
unglingamálum sem miði að því að beina athafnaþörf æskufólks á heillavænlegar brautir. 
En þegar kemur að tómstundastarfi aldraðra sést í lögunum að tryggja skuli öldruðum 
aðgang að félags- og tómstundastarfi við þeirra hæfi (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, 
1991). 

Augljóst er að lög er varða réttindi fólks til þátttöku í tómstundastarfi eru svo 
sannarlega til staðar hér á landi. Flest þau lög sem talin eru upp hér að framan eru þó frekar 
frjálslega orðuð og það leiðir til þess að hvert sveitarfélag getur túlkað þau eins og því 
hentar.  
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6 Rannsóknaraðferð 

Hér verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem notuð var við gerð verkefnisins, 
hvernig öflun gagna og úrvinnsla þeirra fór fram og hvernig þátttakendur í rannsókninni 
voru valdir. 

Til að ná góðri sýn yfir fagumhverfi í tómstunda- og íþróttastarfi ákvað ég að byggja 
verkefnið á fræðilegum heimildum og gera rannsókn til að fá yfirsýn yfir íþrótta- og 
tómstundastarf í tveimur fámennum sveitarfélögum. Ég valdi að skoða nánar það 
tómstunda- og íþróttastarf sem fer fram í Dalvíkurbyggð og Grindavíkurbæ. Í verkefninu 
blandaði ég saman eigindlegri rannsóknaraðferð og heimildum sem eru að miklu leyti 
byggðar á upplýsingum af heimasíðum sveitarfélaganna. 

Eigindlegar rannsóknir byggjast á gagnasöfnun og frekari úrvinnslu (Taylor og 
Bogdan, 1998). Markmið þeirra er að skilja ákveðin málefni út frá sjónarmiði þátttakenda 
rannsóknarinnar. Rannsakandinn þarf að kanna upplifanir og skoðanir þátttakenda, gæta 
þess að alhæfa ekki og vera tilbúinn að sætta sig við að til séu margar hliðar á einu máli og 
ekki aðeins eitt sjónarhorn (Esterberg, 2002). 

Ég hafði samband með tölvupósti við þá aðila sem hafa umsjón með tómstunda- og 
íþróttastarfi hjá Dalvíkurbyggð og Grindavíkurbæ og í kjölfarið svöruðu þeir spurningalista 
(sjá nánar í viðauka 3 og 4) varðandi það starf sem er í boði í þeirra sveitarfélagi. Hjá 
Dalvíkurbyggð svaraði íþrótta- og æskulýðsfulltrúi listanum varðandi tómstundastarfið í 
sveitarfélaginu. Þegar kom að íþróttastarfinu í Dalvíkurbyggð þurfti ég að hafa samband 
við fjórtán ólíka aðila en átta þeirra svöruðu spurningalistanum. Í Grindavíkurbæ sá 
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs um að svara spurningalistanum um 
tómstundastarfið í sveitarfélaginu en varðandi íþróttastarfið í Grindavíkurbæ þurfti ég að 
hafa samband við fjóra aðila og tveir af þeim svöruðu spurningunum. Þegar öll gögn höfðu 
borist bjó ég til nokkrar yfirlitsmyndir af starfinu og gerði lista sem byggir á þeim svörum 
sem bárust. Þannig fékk ég góðar og myndrænar  niðurstöður. Auk þess nýtti ég mér 
upplýsingar af heimasíðum sveitarfélaganna til að styðja við kaflana þar sem fjallað er um 
sveitarfélögin.  

Ástæðan fyrir vali mínu á þessum tveimur sveitarfélögum var sú að ég taldi 
Dalvíkurbyggð henta vel þar sem það er tiltölulega lítið sameinað sveitarfélag með 
hæfilegan fjölda íbúa og Grindavíkurbæ valdi ég vegna þess að ég er nýflutt þangað. 
Einnig fór ég í vettvangsnám hjá því sveitarfélagi í upphafi þessa misseris og fannst mér 
það veita mér góða innsýn í það tómstundastarf sem þar fer fram. Ég þurfti því að gæta 
þess að sýna hlutleysi og átta mig á því hvenær vitneskja mín væri ekki almenn vitneskja, 
heldur þekking sem ég hefði öðlast í vettvangsnámi mínu.  
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Ég taldi eigindlega rannsóknaraðferð henta vel í rannsókn sem þessari. Þó er ekki hægt 
að heimfæra niðurstöðurnar yfir á önnur sveitarfélög og hafa þær því ekki alhæfingargildi. 
Niðurstöðurnar eru bundnar við sveitarfélögin sem rannsökuð voru og eiga ekki endilega 
við um fagumhverfi tómstunda- og íþróttastarfs í öðrum fámennum sveitarfélögum á 
landinu.  
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7 Niðurstöður 

Til að átta sig betur á skipan og fagumhverfi í tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum 
sveitarfélögum verður í þessum kafla sagt frá niðurstöðum rannsóknar á tveimur slíkum. 
Þessi sveitarfélög eru Dalvíkurbyggð og Grindavíkurbær. Hvor kaflinn um hvort 
sveitarfélag fyrir sig byrjar á almennri kynningu, kynnt verður menning og mannlíf þeirra 
og farið verður yfir skipurit. Eftir það verður tómstundastarf fyrir börn, ungmenni og 
aldraða skoðað með tilliti til fagumhverfis. Í lokakaflanum verður farið yfir íþróttastarf 
sem hvort sveitarfélag býður uppá og sömuleiðis fagumhverfi þess. 

7.1 Dalvíkurbyggð 
Sveitarfélagið Dalvíkurbyggð er við Eyjafjörð að vestanverðu og er um það bil 44 km frá 
Akureyri (Google kort, e.d.). Dalvíkurbyggð skiptist upp í byggðakjarnana Dalvík, 
Árskógssand, Hauganes og byggð í sveitum í Svarfaðardal og á Árskógsströnd. Í 
Dalvíkurbyggð búa um 1950 manns (Dalvíkurbyggð, e.d.). Þar af eru 250 einstaklingar 
eldri en 67 ára og 128 unglingar í 8.-10. bekk (Hagstofa Íslands, e.d.). Atvinnulíf í 
Dalvíkurbyggð er fjölbreytt, en þar eru stundaðar ýmsar atvinnugreinar svo sem 
sjávarútvegur, landbúnaður, ferðaþjónusta, ýmis iðnaður og önnur þjónusta 
(Dalvíkurbyggð, e.d.). 

Dalvík er talinn góður staður til að ala upp börn í fjölskylduvænu umhverfi. Nálægð 
við náttúru landsins er mikil og stutt í alla helstu útivist bæði sumar og vetur, til dæmis 
skíðasvæði, golfvöll, sundlaug, hesthús og fleira. Í Dalvíkurbyggð eru tveir grunnskólar og 
þrír leikskólar (Dalvíkurbyggð, e.d.). 

Í upphafi er gott að gera sér grein fyrir fjarlægðum í sveitarfélaginu en íþrótta- og 
tómstundastarfið fer fram í göngufæri fyrir flesta í sveitarfélaginu, það er að segja fyrir þá 
sem búa á Dalvík. Frá Dalvíkurbyggð og inn á Ársskógsand og Hauganes eru um það bil 
10-12 km (Gísli Rúnar Gylfason munnleg heimild, 28. mars 2014). Í sveitarfélaginu eru þó 
samgöngur góðar, bæði innan þess og við aðra þéttbýliskjarna (Dalvíkurbyggð, e.d.). 

7.1.1 Menning og mannlíf 
Menningar- og félagslíf á sér langa og ríka hefð í Dalvíkurbyggð og þar starfa smærri og 
stærri félög og klúbbar. Tónlistarlíf Dalvíkinga hefur víða vakið athygli og lengi staðið 
með miklum blóma. Bæði eru margir kórar í sveitarfélaginu og öflugur tónlistarskóli. Þar 
er líka Byggðasafnið Hvoll og Héraðsskjalasafn Svarfdæla. Nokkrar hátíðir eru haldnar í 
sveitarfélaginu, þar á meðal Svarfdælski marsinn. Á sjómannadaginn eru jafnan hátíðahöld 
á Dalvík og þá er keppt í ýmsum greinum og haldið ball. Eftir hátíðahöld í tilefni af 
þjóðhátíðardeginum 17. júní gera menn örstutt hlé á opinberu samkomuhaldi yfir 
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hásumarið eða þangað til haldið er upp á Fiskidaginn mikla, sem er aðra helgina í ágúst 
(Dalvíkurbyggð, e.d.). 

Hér verða nefnd dæmi um félög og samtök sem starfa í sveitarfélaginu. 
Slysavarnadeildin á Dalvík var stofnuð árið 1934 og er deildin með um 140 félagskonur á 
skrá. Björgunarsveitin Dalvík er félagsskapur áhugamanna um slysavarnir og útivist. 
Öflugt unglingastarf er rekið af björgunarsveitinni og kallast sá hópur Dasar. Félag eldri 
borgara í Dalvíkurbyggð heldur uppi öflugu tómstunda- og félagsstarfi í húsnæði sínu. 
Kvenfélagið Tilraun, sem starfar í Svarfaðardal og Skíðadal, og Leikfélag Dalvíkur, sem 
var stofnað árið 1944, gegna stóru menningarlegu hlutverki í sveitarfélaginu. Auk þess er 
starfandi Framfarafélag Dalvíkurbyggðar, sem var stofnað árið 2002. Markmið félagsins er 
að vinna að eflingu byggðar og velferð fólks á félagssvæðinu með hverjum þeim hætti sem 
það kann að hafa tök á. Fleiri félög eru einnig starfrækt, svo sem Lionsklúbburinn Sunna, 
sem er skipaður konum á aldrinum 25-85 ára, Lionsklúbbur Dalvíkur og Bridgefélag 
Dalvíkur (Dalvíkurbyggð, e.d.). 

7.1.2 Skipurit 
Stjórnsýsla í Dalvíkurbyggð fer eftir stjórnsýslu- og sveitarstjórnarlögum ásamt 
samþykktum og reglum sem settar hafa verið um starfsemi sveitarfélagsins. Auk þess fer 
stjórnsýsla Dalvíkurbyggðar eftir lögum um persónuvernd og upplýsingalögum. Í 
málefnum sveitarfélagsins fer sveitarstjórnin með æðsta vald en Byggðaráð, ásamt 
sveitarstjóra, fer með framkvæmdastjórn, fjármálastjórn og starfsmannastjórn 
sveitarfélagsins, sé slík stjórn ekki öðrum falin. Í stjórnskipulaginu er stjórnsýslunni skipt 
niður í fimm svið. Þau eru félagsmálasvið, fjármála- og stjórnsýslusvið, fræðslu- og 
menningarsvið, umhverfis- og tæknisvið og veitu- og hafnarsvið. Yfirmenn allra sviða 
nefnast sviðsstjórar. Hægt er að skoða skipuritið nánar í viðauka 1 (Dalvíkurbyggð, e.d). 

Sviðin tvö, sem sjá um íþrótta- og tómstundastarf í Dalvíkurbyggð, eru fræðslu- og 
menningarsvið og félagsmálasvið. Á fræðslu- og menningarsviði starfa undir sviðsstjóra 
sérfræðingur, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi ásamt forstöðumanni félagsmiðstöðvarinnar. Á 
félagsmálasviði starfa undir sviðsstjóra þroskaþjálfi, starfsmenn félagsþjónustunnar, 
starfsmenn liðveislu og starfsmenn heimilishjálpar.  

7.1.3 Tómstundastarf á vegum sveitarfélagsins 
Hér verður skoðað fagumhverfið sem tómstundastarfið í Dalvíkurbyggð byggist á. Það 
starf á við börn og ungmenni í Dalvíkurbyggð. Einnig verður fjallað um félagsstarf eldri 
borgara þótt það falli ekki beint undir starfsemi bæjarins. Það starf er á vegum Dalbæjar, 
sem er sjálfseignarstofnun (Dalvíkurbyggð, e.d.). Eins og staðan er í dag kostar ekkert að 
taka þátt í því skipulagða tómstundastarfi sem er á vegum bæjarins (Gísli Rúnar Gylfason 
munnleg heimild, 28. mars 2014). 
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Í byrjun hvors kafla hér á eftir verður varpað upp yfirlitsmynd af starfinu, það er lista 
sem byggir á þeim upplýsingum sem fengust þegar spurningalisti var sendur til 
viðkomandi sveitarfélags. Í þeim liðum þar sem hvorki er hakað í já eða nei voru ekki 
nægar upplýsingar til staðar. 

7.1.3.1 Tómstundastarf barna og ungmenna 
Í Dalvíkurbyggð stendur börnum og ungmennum til boða tómstundastarf sem fram fer í 
félagsmiðstöðinni Tý. Týr sér um félagsstarf fyrir börn og ungmenni á aldrinum 6-20 ára. 
Félagsmiðstöðin er á vegum Dalvíkurbyggðar og er markhópurinn börn og unglingar sem 
búsettir eru þar.  

 
Mynd 1. Fagumhverfi í tómstundastarfi barna- og ungmenna í Dalvíkurbyggð 

Börnum 6-9 ára er boðið upp á svokallað opið hús um það bil einu sinni í mánuði, í 1,5 
klst. í senn, og eru þeir viðburðir auglýstir sérstaklega (Gísli Rúnar Gylfason munnleg 
heimild, 28. mars 2014). Börn í 5.-7. bekk geta mætt í skipulagt tómstundastarf einu sinni í 
viku í eina og hálfa klukkustund. Unglingum í 8.-10. bekk stendur til boða að mæta 2-3 eða 
í 5-8 klst. á viku (Dalvíkurbyggð, e.d). Félagsmiðstöðin er einnig með starf fyrir unglinga 
einu sinni í mánuði í Árskógi, sem er á milli Hauganess og Árskógsstrandar. Eins og 
staðan er í dag stendur ungmennum 16-20 ára til boða að mæta í félagsmiðstöðina einu 
sinni í viku í 3 klst. í senn. Fatlaðir einstaklingar eru með sér aðstöðu í tómstundastarfi en 
eiga á sama tíma möguleika á að taka þátt í almennu tómstundastarfi þó að það sé ekki 
auglýst sérstaklega. Ekki er haldið utan um þann fjölda þátttakenda sem mætir í starfið 
(Gísli Rúnar Gylfason munnleg heimild, 28. mars 2014).  

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi ber ábyrgð á tómstundastarfi sveitarfélagsins. Hann er 
yfirmaður verkefnastjóra/forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar sem hann leiðbeinir og 
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fylgist með að starfið þar sé vel unnið. Þeir hittast reglulega og fara yfir stöðu mála. 
Forstöðumaður hefur einn undirmann á sínum snærum sem aðstoðar hann með viðburði 
sem eru í félagsmiðstöðinni. Í félagsmiðstöðinni starfar því einn starfsmaður í fullu starfi 
og annar í 42% stöðugildi. Til eru starfslýsingar fyrir báða starfsmennina og fá þeir nægan 
undirbúningstíma í starfinu (Gísli Rúnar Gylfason munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Þegar kemur að ráðningu starfsfólks Týs eru störfin auglýst og einstaklingar síðan 
teknir í viðtöl annaðhvort af íþrótta- og æskulýðsfulltrúa eða forstöðumanni 
félagsmiðstöðvarinnar (Gísli Rúnar Gylfason munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Verkferlar eru til staðar í tómstundastarfinu sem starfsmenn eiga að fara eftir en þá 
þarf þó að betrumbæta (Gísli Rúnar Gylfason munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Ef skoða á menntun þeirra starfsmanna sem vinna að málum félagsmiðstöðvarinnar er 
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi með háskólapróf í tómstunda- og félagsmálafræði og 
forstöðumaðurinn háskólamenntaður íþróttafræðingur með kennsluréttindi. 
Hlutastarfsmaðurinn hefur ekki lokið neinni menntun eftir grunnskóla (Gísli Rúnar 
Gylfason munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Félagsmiðstöðin Týr hefur það að aðalmarkmiði að ná til unglinga úr 8.-10. bekk og 
leggur mesta áherslu á þann aldurshóp. Félagsmiðstöðin hefur það að leiðarljósi að efla 
félagsfærni nemenda og bjóða upp á umhverfi þar sem þeim líður vel, geta hitt vini sína og 
kynnst öðrum. Jafnrétti og lýðræði eru hugtök sem mikið er unnið með og endurspeglast 
hugmyndafræðin mikið í daglegu starf í félagsmiðstöðinni (Gísli Rúnar Gylfason munnleg 
heimild, 28. mars 2014). 

Dalvíkurbyggð virðist reyna að koma til móts við þarfir sem flestra barna og 
ungmenna og skapa einstaklingum á aldrinum 6-20 ára tækifæri á að stunda skipulagt 
tómstundastarf. 

Þegar litið er yfir tómstundastarf í heilu sveitarfélagi er ekki nóg að skoða starf barna og 
ungmenna heldur er einnig þörf á að líta á það starf sem í boði er fyrir eldri borgara. 
Þannig fæst betri heildarmynd af því starfi sem í boði er. Þótt félagsstarf eldri borgara falli 
ekki beint undir rekstur Dalvíkurbyggðar verður samt sem áður fjallað nánar um það hér á 
eftir. 

7.1.3.2 Félagsstarf eldri borgara 
Í Dalvíkurbyggð heyra málefni eldri borgara undir félagsþjónustu Dalvíkurbyggðar. Hún 
annast skipulagningu og hefur umsjón með heimilisþjónustunni. Félagsstarf aldraðra og 
tengsl við samtök eldri borgara eru einnig á verksviði félagsþjónustunnar en málefni eldri 
borgara heyra þó að mestu leyti undir Dalbæ. Dalbær er heimili fyrir aldraða í 
Dalvíkurbyggð og er það sjálfseignarstofnun. Í Dalbæ er rekin hjúkrunardeild og þjónustu- 
og dvalarheimilisdeild. Þar er einnig starfrækt dagvistun og félagsstarf fyrir aldraða 
(Dalvíkurbyggð, e.d.). 
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Mynd 2. Fagumhverfi í félagsstarfi eldri borgara í Dalvíkurbyggð 

Félagstarfið í Dalbæ er fyrir alla íbúa Dalvíkurbyggðar 60 ára og eldri og öryrkja. 
Haldið er utan um fjölda mætinga í handavinnu á hverjum degi og eru þátttakendur milli 
60-70 alla daga yfir vetrartímann (Kristjana S. Kristinsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 
2014). 

Í félagsstarfinu í Dalbæ er gerður þjónustusamningur við Dalvíkurbyggð vegna launa 
leiðbeinenda. Í handavinnunni starfa þrír starfsmenn í tveimur stöðugildum ásamt einum 
starfsmanni sem er í fullu starfi hjá Dalbæ en þar af í 20% stöðugildi við umönnun. Þar 
sem ekki er boðið upp á handavinnu yfir sumartímann er launum starfsmannanna þriggja 
deilt yfir á árið. Því er einn starfsmaður í 84,7% , einn í 50% og annar í 40,4% 
starfshlutfalli. Ráðningartíminn er frá 1. september til 1. júní. Til eru starfs- og 
verklýsingar fyrir starfsmenn sem sinna félagsstarfinu. Einnig eru haldnir 
starfsmannafundir í Dalbæ, svo og fræðsla fyrir starfsfólk (Kristjana S. Kristinsdóttir 
munnleg heimild, 4. apríl 2014). Ekki var tekið fram hvort eða hvernig undirbúningstíma 
væri háttað í starfinu. Auk þess var því ekki svarað hvort verkferlar væru til staðar eða 
hvernig formleg ráðning starfsfólks væri. 

Þegar menntun starfsmanna í félagsstarfinu er skoðuð sést að starfsmaðurinn sem er í 
fullu starfi er málari að mennt, einn starfsmaður er fisktæknir og með hússtjórnarskólapróf 
og tveir eru með gagnfræðapróf. Félagsstarfið í Dalbæ byggist upp á fjölbreytni og á því að 
bjóða upp á nýjungar. Þjónustan er einstaklingsmiðuð og er markmið starfsins að efla 
einstaklinginn í félagsstarfi og samskiptum við samborgara sína og stuðla að því að 
einstaklingurinn einangrist ekki (Kristjana S. Kristinsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 
2014). 
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Aðstaðan í Dalbæ er mjög góð (Kristjana S. Kristinsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 
2014) og miðað við mætingu virðast eldri borgarar í sveitarfélaginu nýta sér hana vel.  

Eins og sést á yfirlitsmyndunum virðist vera staðið vel að tómstundastarfi í 
Dalvíkurbyggð. En myndirnar sýna einnig vel það sem bæta þarf í starfinu. Þó að sums 
staðar sé hakað í reitinn sem merktur er já þá er á ýmsum stöðum vel hægt að bæta 
ákveðna þætti og gera starfið ennþá betra og faglegra. 

7.1.4 Íþróttastarf í Dalvíkurbyggð 
Hér á eftir verður fagumhverfi íþróttastarfsins í Dalvíkurbyggð skoðað nánar. Það starf á 
að mestu við um börn og ungmenni en að einhverju leyti tengist það einnig fullorðnu fólki 
og öldruðum. Í Eyjafirði er starfrækt Ungmennasamband Eyjafjarðar, UMSE, og eru tólf 
aðildarfélög í því úr fimm sveitarfélögum, þar á meðal átta félög úr Dalvíkurbyggð. Þau 
eru Sundfélagið Rán, Golfklúbburinn Hamar, Grjótglímufélagið, Skíðafélag Dalvíkur, 
Ungmennafélagið Þorsteinn Svörfuður, Ungmennafélagið Reynir og Hestamannafélagið 
Hringur. Í UMSE er einnig starfrækt íþróttafélagið UMFS (Þorsteinn Marinósson munnleg 
heimild, 4. apríl 2014) en undir það flokkast Dalvík/Reynir, Barna- og unglingaráð, 
körfubolti, fimleikar og frjálsar íþróttir (Íþróttafélagið Dalvík, e.d.). Þar sem 
Dalvík/Reynir, körfuboltinn, fimleikarnir, Ungmennafélagið Reynir, Skíðafélag Dalvíkur 
og Hestamannafélagið Hringur svöruðu ekki spurningalistum sem til þeirra voru sendir 
verður ekki tekið mið af þeim félögum í umfjölluninni.  

Í upphafi kaflans er varpað upp yfirlitsmynd af starfinu, það er lista sem byggir á þeim 
upplýsingum sem fengust þegar spurningalisti var sendur til viðkomandi sveitarfélags. Í 
þeim liðum þar sem hvorki er hakað í já eða nei voru ekki nægar upplýsingar til staðar. 

 
Mynd 3. Fagumhverfi í íþróttastarfi í Dalvíkurbyggð 
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Í Dalvíkurbyggð er fjölbreytt íþróttastarf og heldur hvert félag og hver deild utan um 
sín mál. Æfingatímar eru því misjafnir og þátttökugjald sömuleiðis. Æfingatímar eru frá 
því að vera einu sinni til fjórum sinnum í viku. Í sumum félögum er ekkert æfingagjald, til 
dæmis hjá Grjótglímufélaginu og Þorsteini Svörfuði. Hjá sumum félögum er rukkað 
mánaðargjald, hjá öðrum er rukkað fyrir hverja æfingu og hjá enn öðrum fyrir ákveðin 
tímabil. Haldið er utan um mætingu í öllum félögunum nema einu. 

Ef áhugi er fyrir hendi stendur ungmennum 16 ára og eldri til boða að mæta á æfingar 
hjá öllum félögunum. Þegar kemur að þátttöku fatlaðra er hugað að þeim í flestum 
félögunum. Þeim er boðið upp á sérstök úrræði og stuðning (Ingibjörg María Ingvadóttir 
munnleg heimild, 1. apríl 2014) og reynt er að leyfa þeim að fylgja jafnöldrum sínum 
(Gísli Bjarnason munnleg heimild, 27. mars 2014). 

Starfsmannamál eru misjöfn eftir félögum og tóku sum félögin ekki fram hvernig þeim 
væri háttað. Hjá sumum þeirra starfa nokkrir þjálfarar, til dæmis starfa fimm þjálfarar í 
Barna- og unglingaráði (Bjarney Sigfúsdóttir munnleg heimild, 28. mars 2014). Í frjálsum 
íþróttum er þjálfarinn lausráðinn í hlutastarf (Ingibjörg María Ingvadóttir munnleg heimild, 
1. apríl 2014), í Grjótglímufélaginu eru starfandi sjálfboðaliðar (Óliver Hilmarsson 
munnleg heimild, 24. mars 2014) og einnig hjá Ungmennafélaginu Þorsteini Svörfuði (Jón 
Haraldur Sölvason munnleg heimild, 27. mars 2014). Misjafnt er eftir félögum hvort til eru 
starfs- og verklýsingar fyrir starfsfólk og þjálfara. Í Golfklúbbnum og Barna- og 
unglingaráði eru þær til staðar en ekki í frjálsum íþróttum og sundi. Svör um 
undirbúningstíma voru einnig misjöfn. Í sumum tilvikum er hann í höndum þjálfara og í 
öðrum tilvikum í höndum stjórnarmeðlima. Undirbúningstíminn fer eftir því hvað er í 
gangi hverju sinni, til dæmis hvort um er að ræða mót eða ekki (Elín Björk Unnarsdóttir 
munnleg heimild, 19. mars 2014). Einu félögin sem tóku fram ákveðinn undirbúningstíma 
á viku voru Golfklúbburinn og Sundfélagið Rán. Ekkert félag er með skipulagða 
starfsmannafundi en flest þeirra sögðust funda reglulega og eftir þörfum. Þeir fundir sem 
eru haldnir eru nefndar- og stjórnarfundir (Ingibjörg María Ingvadóttir munnleg heimild, 1. 
apríl 2014). Í Rán eru engir skipulagðir starfsmannafundir (Elín Björk Unnarsdóttir 
munnleg heimild, 19. mars 2014). 

Þegar kom að formlegri ráðningu starfsmanna í íþróttastarfinu voru svör mjög ólík. Í 
sumum félögum var tekið fram að ekkert sérstakt fyrirkomulag væri á ráðningum (Bjarney 
Sigfúsdóttir munnleg heimild, 28. mars 2014) til dæmis vegna þess að engir launaðir 
starfsmenn væru hjá félaginu (Jón Haraldur Sölvason munnleg heimild, 27. mars 2014). 
Formaður golfklúbbsins tók aðeins fram að golfkennari væri ráðinn sem verktaki (Gísli 
Bjarnason munnleg heimild, 27. mars 2014) og í frjálsum íþróttum kom fram að staða 
þjálfara hefði verið auglýst en þar sem enginn hefði sótt um hefði verið óskað eftir 
starfskröftum þjálfarans sem starfar í dag (Ingibjörg María Ingvadóttir munnleg heimild, 1. 
apríl 2014).  
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Ekkert af félögunum fer eftir verkferlum í starfi. Hjá Sundfélaginu Rán eru siðareglur 
félagsins í vinnslu og væntanlega verður þar komið inn á verkferla í íþróttastarfi (Elín 
Björk Unnarsdóttir munnleg heimild, 19. mars 2014). Í frjálsum íþróttum er ætlast til og 
þess vænst að íþróttaþjálfarar séu börnum góðar fyrirmyndir í leik og starfi (Ingibjörg 
María Ingvadóttir munnleg heimild, 1. apríl 2014). Í Ungmennafélaginu Þorsteini Svörfuði 
eru þó til staðar siðareglur sem félagið fylgir (Jón Haraldur Sölvason munnleg heimild, 27. 
mars 2014).  

Menntun þjálfara í íþróttastarfinu er ólík en tveir þeirra, bæði úr sundi og frjálsum 
íþróttum eru menntaðir kennarar. Þjálfarar í frjálsum, sundi, golfi og í barna- og 
unglingaráði eru þó allir með einhver þjálfararéttindi eða búnir að sækja einhver námskeið 
sen tengjast þeirra íþróttagrein. Hjá Grjótglímufélaginu eru engir þjálfarar heldur aðeins 
leiðbeinendur og ekki var tekið fram hver menntun þeirra og réttindi væru (Óliver 
Hilmarsson munnleg heimild, 24. mars 2014). Hið sama gilti um Ungmennafélagið 
Þorstein Svörfuð (Jón Haraldur Sölvason munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Félögin byggja ekki öll starf sitt upp á einhverri ákveðinni hugmyndafræði, stefnu eða 
markmiðum. Þau markmið sem gefin voru upp voru að kynna íþróttirnar fyrir börnum og 
ungmennum og veita þeim möguleika á að hreyfa sig (Ingibjörg María Ingvadóttir 
munnleg heimild, 1. apríl 2014), að reyna að ná til erlendra barna sem búa í sveitarfélaginu 
(Bjarney Sigfúsdóttir munnleg heimild, 28. mars 2014) og að hvetja og styrkja iðkendur til 
keppni (Elín Björk Unnarsdóttir munnleg heimild, 19. mars 2014). Golfklúbburinn vinnur 
nú að afreksstefnu fyrir klúbbinn þar sem lagður er mikill metnaður í unglingastarfið. Auk 
þess hefur verið reynt að styrkja félagsskapinn hjá klúbbnum í öllum aldurshópum (Gísli 
Bjarnason munnleg heimild, 27. mars 2014). 

Þær hindranir sem félögin töldu upp voru mikið framboð af öðrum íþróttagreinum á 
staðnum sem gæti leitt til þess að iðkendur væru fáir í hverri grein (Ingibjörg María 
Ingvadóttir munnleg heimild, 1. apríl 2014). Nokkur félög nefndu að veðurfarið væri oft 
hindrun og að það hefði meðal annars áhrif á fjármál Golfklúbbsins (Gísli Bjarnason 
munnleg heimild, 27. mars 2014). Auk þess minntust nokkur félög á skort á fjármagni 
(Bjarney Sigfúsdóttir munnleg heimild, 28. mars 2014 ; Jón Haraldur Sölvason munnleg 
heimild, 27. mars 2014). 

Þegar kemur að íþróttastarfi í Dalvíkurbyggð virðist vera af miklu að taka, enda margt 
í boði í sveitarfélaginu. Mikilvægt er að ná góðri heildarmynd af starfinu sem þar fer fram 
til að athuga hvort samræmi sé í fagstarfinu á milli félaga eða deilda. 

7.2 Grindavíkurbær 
Grindavíkurbær er við rætur Þorbjarnarfells, á suðurströnd Reykjanesskaga, um 50 km frá 
Reykjavík (Velkomin til Grindavíkur, e.d.). Bærinn hefur vaxið hratt í seinni tíð, en þar 
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búa nú um 2900 manns (Grindavíkurbær, e.d.). Þar af eru 256 einstaklingar eldri en 67 ára 
og 128 unglingar í 8.-10. bekk (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Bærinn er einn öflugasti útgerðarbær landsins, með fjölda togara og annarra báta og 
sterk sjávarútvegsfyrirtæki (Velkomin til Grindavíkur, e.d.). Undanfarin ár hefur 
ferðarmönnum fjölgað jafnt og þétt í takt við aukna ferðaþjónustu og er bærinn einn 
vinsælasti ferðamannastaður landsins, enda Bláa lónið nálægt bænum og stutt í 
Keflavíkurflugvöll (Grindavíkurbær, e.d.). 

Grindavík er fjölskylduvænn bær og er skólastarf þar til fyrirmyndar. Í bænum eru 
tveir skólar, einn fyrir 1.-3. bekk og annar fyrir 4.-10. bekk. Þar eru einnig tveir nýlegir 
leikskólar. Í Grindavík er fjölbreytt íþróttalíf og er bærinn þekktastur fyrir árangur sinna 
íþróttakvenna og karla í körfuknattleik og knattspyrnu (Grindavíkurbær, e.d.).  

Í upphafi er gott að gera sér grein fyrir því að í sveitarfélaginu eru fjarlægðir litlar og 
því stutt að sækja allt íþrótta- og tómstundastarf (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 
28. mars 2014). Golfvöllurinn er um það bil 5 km vestan við bæinn (Halldór Smárason 
munnleg heimild, 24. mars 2014) en það er mesta vegalengd sem iðkendur þurfa að fara til 
að stunda íþróttir. 

7.2.1 Menning og mannlíf 
Í Grindavíkurbæ er öflugt lista- og menningarlíf, en Kvikan, auðlinda- og menningarhús er 
miðpunktur margvíslegrar menningarstarfsemi í sveitarfélaginu (Grindavíkurbær, e.d.). 
Seinni hluta marsmánaðar ár hvert er blásið til mikillar menningarveislu og haldin 
menningarvika í Grindavíkurbæ, en þá er fjölbreytt dagskrá sem er að mestu leyti haldið 
uppi af grindvískum listamönnum á öllum aldri. Fyrstu helgina í júní er svo stærsti 
viðburður ársins í Grindavík, sjómanna- og fjölskylduhátíðin Sjóarinn síkáti. Á henni er 
fjölbreytt dagskrá alla Sjómannadagshelgina, frá fimmtudegi til sunnudags 
(Grindavíkurbær, e.d.). 

Ýmis samtök og félög eru starfrækt í Grindavíkurbæ. Slysavarnadeildin Þórkatla var 
stofnuð 1977 og er með um það bil 150 félagskonur. Björgunarsveitin Þorbjörn er einnig 
starfandi í Grindavík en undir sveitina heyrir unglingadeildin Hafbjörg sem stofnuð var af 
félögum björgunarsveitarinnar. Fleiri dæmi um félög og samtök eru Kaldalónsklúbburinn, 
Skógræktarfélag Grindavíkur, Grindavíkurdeild Rauða krossins, Hestamannafélag 
Grindavíkur og Fjáreigendafélag Grindavíkur, sem er félagsskapur frístundabænda og 
áhugamanna um sauðfjárrækt. Auk þess er Hjónaklúbbur Grindavíkur einn af þeim 
fjölmörgu klúbbum sem eru starfræktir. Hann var stofnaður árið 1959 og er tilgangur 
félagsskaparins að efla samskipti para og hjóna í Grindavík. Önnur félög sem einnig eru 
starfrækt í Grindavíkurbæ eru Unghjónaklúbbur Grindavíkur, Kvenfélag Grindavíkur, 
Lionsklúbbur Grindavíkur, Pílukastklúbbur Grindavíkur, Verkalýðsfélag Grindavíkur og 
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur (Grindavíkurbær, e.d.).  
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7.2.2 Skipurit 
Grindavíkurbær vill veita íbúum góða og skilvirka þjónustu og nýta skattfé íbúa sem best. 
Því samþykkti bæjarstjórnin nýtt stjórnskipulag þann 1. september 2011. Í því er 
stjórnsýslunni skipt í svið. Þau eru fjármála- og stjórnsýslusvið, frístunda- og 
menningarsvið, félagsþjónustu- og fræðslusvið, skipulags- og umhverfissvið og svo 
Grindavíkurhöfn. Yfirmenn allra sviða nefnast sviðsstjórar en yfirmaður hafnar nefnist 
hafnarstjóri. Allir sviðsstjórar hjá Grindavíkurbæ eru yfirmenn þeirra starfsmanna og þeirra 
stofnana sem heyra undir sviðin. Næsti yfirmaður sviðsstjóra er bæjarstjóri. Hægt er að 
skoða skipuritið nánar í viðauka 2 (Grindavíkurbær, e.d).  

Sviðin tvö sem sjá um íþrótta- og tómstundastarf í Grindavíkurbæ eru frístunda- og 
menningarsvið og félagsþjónustu- og fræðslusvið. Undir félagsþjónustu- og fræðslusviði 
starfar deildarstjóri öldrunarþjónustu, sem sér um tómstundastarf eldri borgara. Auk hans 
eru fimm aðrir starfsmenn sem eiga að sinna félagsstarfinu sem hluta af sínu starfi, þó 
misjafnlega mikið. Undir frístunda- og menningarsviði starfar sviðsstjóri og undir honum 
starfar frístundaleiðbeinandi sem sér um félagsmiðstöðina Þrumuna. Starf hans vantar inní 
skipuritið, en það starf er nýlega stofnað (Grindavíkurbær, e.d.). Undir 
frístundaleiðbeinanda starfa síðan tveir til þrír starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar í 
hlutastörfum (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014).  

7.2.3 Tómstundastarf á vegum sveitarfélagsins 
Í þessum kafla verður skoðað fagumhverfið sem tómstundastarfið í Grindavíkurbæ byggir 
á. Starfið tengist þjónustu við börn, ungmenni og eldri borgara. Eins og staðan er í dag þá 
kostar ekkert að taka þátt í tómstundastarfi á vegum bæjarins (Þorsteinn Gunnarsson 
munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Í byrjun hvors kafla hér á eftir verður byrjað á að varpa upp yfirlitsmynd af starfinu, það er 
lista sem byggir á þeim upplýsingum sem fengust þegar spurningalisti var sendur til 
viðkomandi sveitarfélags. Í þeim liðum, þar sem hvorki er hakað í já eða nei, voru ekki 
nægar upplýsingar til staðar. 

7.2.3.1 Tómstundastarf barna og ungmenna 
Í Grindavíkurbæ stendur börnum og unglingum til boða tómstundastarf sem fram fer í 
félagsmiðstöðinni Þrumunni, en hún var stofnuð árið 1986. Í grunnskólanum er einnig 
boðið upp á valgreinar þar sem nemendur á unglingastigi geta tekið þátt í tómstundastarfi 
(Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). 
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Mynd 4. Fagumhverfi í tómstundastarfi barna- og ungmenna í Grindavíkurbæ 

Börn í 5.-7. bekk geta mætt í skipulagt tómstundastarf einu sinni í viku í eina og hálfa 
klst. í hvert skipti. Unglingum í 8.-10.bekk stendur til boða að mæta í um það bil átta og 
hálfa klst. í viku, eða í þrjú til fjögur skipti í viku (Grindavíkurbær, e.d.). Haldið er utan um 
fjölda mætinga og er aðsókn góð. Eins og staðan er í dag stendur ungmennum 16 ára og 
eldri ekki til boða neitt tómstundastarf á vegum bæjarins og einnig virðist lítið hugað að 
þörfum fatlaðra (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014).  

Í ágúst 2013 var frístundafulltrúi ráðinn í fullt starf í Þrumunni, en það starf byggir á 
samstarfi skólans og frístunda- og menningarsviðs (Grindavíkurbær, e.d). 
Frístundaleiðbeinandinn er því í hálfu starfi í Þrumunni og heyrir undir frístunda- og 
menningarsvið bæjarins og er auk þess í hálfu starfi í grunnskólanum (Þorsteinn 
Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). Fram að þeim tíma höfðu ýmsir aðilar sinnt 
verkefnum félagsmiðstöðvarinnar og félagslífi nemenda en nú er búið að sameina þetta í 
eitt starf. Í Þrumunni starfar frístundafulltrúi í hálfu starfi ásamt tveimur til þremur 
starfsmönnum í hlutastarfi. Aðeins er til starfslýsing fyrir frístundaleiðbeinandann en ekki 
hlutastarfsmennina (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 29. mars 2014). Megin 
viðfangsefni leiðbeinandans er að hafa umsjón með og leiðbeina börnum og unglingum á 
aldrinum 10-16 ára sem sækja félagsmiðstöðina. Frístundaleiðbeinandinn sér um að 
skipuleggja og undirbúa viðburði í félagsmiðstöðinni, að sinna forvörnum og sér alfarið 
um félagslíf nemenda í Grunnskóla Grindavíkur, ásamt því að stýra störfum nemendaráðs 
undir stjórn skólastjóra (Grindavíkurbær, e.d.). Frístundaleiðbeinandinn sér því einn um 
undirbúning starfsins og aðrir starfsmenn í hlutastarfi koma ekki að því (Þorsteinn 
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Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). Ekki kom fram í svörum hvort reglulegir 
starfsmannafundir væru haldnir. 

Þegar kemur að formlegri ráðningu á starfsfólki í tómstundastarf með börnum og 
unglingum hafa allar stjórnendastöður í Grindavíkurbæ hingað til verið auglýstar. Að öðru 
leyti er reynt að vanda til verka með valið og meðal annars fengnar ábendingar frá  
ungmennunum sjálfum (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). Í dag eru 
engir verkferlar til staðar fyrir starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar til að fara eftir. 
Starfsmenn Þrumunnar fara þó á reglubundin námskeið sem nýtast þeim í starfi (Þorsteinn 
Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014).   

Ef skoðuð er menntun starfsmanna á frístunda- og menningarsviði kemur í ljós að 
sviðsstjórinn er með meistaranám í verkefnastjórnun og hefur einnig stundað nám í 
fjölmiðlafræði og upplýsingatækni (Grindavíkurbær, e.d.). Frístundaleiðbeinandinn er 
íþróttafræðingur en hlutastarfsmenn félagsmiðstöðvarinnar eru ekki með 
framhaldsmenntun. Í starfi Þrumunnar er ekki farið eftir einhverri ákveðinni 
hugmyndafræði eða stefnu. Markmið og framtíðarsýn vantar og er það ein af stærstu 
hindrunum í starfinu (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Börnum á aldrinum 10-16 ára virðist vera veittur ágætur tími til þátttöku í 
tómstundastarfsemi í bænum og því ættu þau að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.  

Þegar litið er yfir tómstundastarf í heilu sveitarfélagi er ekki nóg að skoða starf barna 
og ungmenna heldur er einnig þörf á að líta á það starf sem býðst eldri borgurum. Þannig 
næst betri heildarmynd af því starfi sem er í boði og verður gerð grein fyrir því í næsta 
kafla. 

7.2.3.2 Félagsstarf eldri borgara 
Í september árið 2011 tók til starfa ný félagsaðstaða eldri borgara í Grindavíkurbæ og fékk 
hún nafnið Miðgarður. Aðstaðan er á neðri hæð í Víðihlíð, sem er heimili fyrir aldraða 
Grindvíkinga. Allt það félagsstarf sem fram fer í Miðgarði er í boði fyrir einstaklinga, sem 
eru 60 ára og eldri, og öryrkja. Í Miðgarði er opið alla virka daga frá kl. 08:00-16:00 en þá 
er hægt að kíkja í heimsókn og fá kaffi, lesa blöðin, spjalla, tefla og komast í tölvu 
(Grindavíkurbær, e.d.). Einnig er alltaf fjölbreytt dagskrá yfir vetrartímann en í ár hefur 
ýmislegt verið í boði bæði hvað varðar handavinnu og hreyfingu. Haldið er utan um fjölda 
þeirra sem mæta í starfið (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). 
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Mynd 5. Fagumhverfi í félagsstarfi eldri borgara í Grindavíkurbæ 

Félagsstarfið í Miðgarði er á ábyrgð deildarstjóra öldrunarþjónustu, en hann er einnig 
forstöðumaður Miðgarðs. Auk hans sinna fimm aðrir starfsmenn félagsstarfinu sem hluta 
af sínu starfi, en það er þó misjafnlega mikið. Á heildina litið eru það um 2,5 stöðugildi 
sem tilheyra starfinu. Forstöðumaður Miðgarðs sér um allan undirbúning og hefur sá tími 
reynst nægur (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). Ekki var tekið fram 
í svörunum hvort til væru starfs- og/eða verklýsingar fyrir starfsfólk félagsstarfsins eða 
hvort haldnir væru reglulegir starfsmannafundir. 

Þegar kemur að formlegum ráðningum á starfsfólki í félagsstarfi eldri borgara eru allar 
stjórnendastöður auglýstar en að öðru leyti er reynt að vanda til verka með valið (Þorsteinn 
Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Eins og staðan er í dag eru ekki til staðar neinir ákveðnir verkferlar fyrir starfsmenn til 
að fara eftir en þeir fara á reglubundin námskeið sem gagnast þeim í starfi (Þorsteinn 
Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Deildarstjóri öldrnarþjónustunnar er menntaður hjúkrunarfræðingur og gegnir hann 
einnig starfi forstöðumanns Miðgarðs. Auk hans starfa þroskaþjálfi og sjúkraliði í 
félagsstarfinu. Í félagsstarfi eldri borgara er ekki farið eftir ákveðinni hugmyndafræði eða 
stefnu. Markmið og framtíðarsýn vantar og er það ein af stærstu hindrunum í starfinu 
(Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Nokkuð fjölbreytt félagsstarf  virðist því vera í boði fyrir eldri borgara í sveitarfélaginu 
og flestir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ef það tekst ekki er samt sem áður hægt 
að fara og hitta og spjalla við aðra eldri borgara í Miðgarði. 
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Samkvæmt yfirlitsmyndum virðist vera staðið vel að tómstundastarfi í Grindavíkurbæ. 
En myndirnar sýna einnig vel það sem bæta þarf í starfinu. Þó að hakað sé sums staðar í 
reitinn sem merktur er já er á ýmsum stöðum vel hægt að bæta einhverja liði og gera starfið 
ennþá betra og faglegra. Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs segir að eitt helsta 
sóknarfæri í tómstundastarfi í Grindavíkurbæ í dag sé að ráða tómstundafræðing til starfa 
hjá bænum (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 28. mars 2014) en það væri jákvæð 
þróun fyrir sveitarfélagið.  

7.2.4 Íþróttastarf í Grindavíkurbæ 
Hér á eftir verður fagumhverfi íþróttastarfsins í Grindavíkurbæ skoðað. Það starf er að 
mestu fyrir börn og ungmenni en að einhverju leyti tengist það einnig fullorðnu fólki og 
öldruðum. Í Grindavíkurbæ er starfrækt Ungmennafélag Grindavíkur, skammstafað 
UMFG, Hestamannafélag Grindavíkur, Golfklúbbur Grindavíkur og Íþróttafélag 
Grindavíkur (Grindavíkurbær, e.d.). Þar sem Hestamannafélagið og Íþróttafélag 
Grindavíkur svöruðu ekki spurningalistum sem á þá voru sendir verður ekki tekið mið af 
þeim félögum í kaflanum. 

Í upphafi kaflans er varpað upp yfirlitmynd af starfinu, það er lista sem byggir á þeim 
upplýsingum sem fengust þegar spurningalisti var sendur til viðkomandi sveitarfélags. Í 
þeim liðum þar sem hvorki er hakað í já eða nei voru ekki nægar upplýsingar til staðar. 

 
Mynd 6. Fagumhverfi í íþróttastarfi í Grindavíkurbæ 

Hjá Grindavíkurbæ stendur íbúum til boða að iðka íþróttir á vegum UMFG og 
Golfklúbbs Grindavíkur. Félögin eru ekki rekin af sveitarfélaginu sjálfu heldur starfa þau 
sjálfstætt (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg heimild, 19. mars 2014). Þó er sumt sem 
félögin ráða ekki við og þurfa aðstoð við frá sveitarfélaginu (Halldór Smárason munnleg 
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heimild, 24. mars 2014). UMFG er fjölgreinafélag með sjö deildum. Þær eru 
knattspyrnudeild, körfuknattleiksdeild, sunddeild, fimleikadeild, júdódeild, 
taekwondodeild og skotdeild. Af deildunum sjö stendur ungmennum 16 ára og eldri til 
boða að æfa í fimm þeirra. Æfingatímar hjá UMFG eru misjafnir en hjá deildunum eru 
æfingar að meðaltali þrisvar til fjórum sinnum í viku hverri. Foreldri eða forráðamenn 
greiða 22.500 kr. fyrir hvert barn í árgjald og þá fær það að æfa þær íþróttir sem í boði eru 
og má til dæmis velja að æfa í öllum deildunum. Hver þjálfari sér um að halda utan um 
fjölda mætinga í íþróttastarfinu og þarf að skila inn iðkendaskýrslu sem sýnir fjölda 
iðkenda og æfinga (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg heimild, 19. mars 2014). 
Árgjaldið fyrir fullorðinn einstakling í Golfklúbbnum er 55.000 kr. en eldri borgarar greiða 
31.000 kr. (Golfklúbbur Grindavíkur, e.d.). Börn undir 16 ára aldri æfa frítt hjá klúbbnum. 
Börnum og unglingum stendur til boða að æfa tvisvar í viku yfir sumartímann. Auk þess 
eru skipulögð námskeið frá maí til september. Ekki hefur verið haldið nógu skipulega utan 
um fjölda mætinga í starfinu en gera á bragarbót í þeim efnum sumarið 2014 (Halldór 
Smárason munnleg heimild, 24. mars 2014). Íþróttafélagið Nes á Suðurnesjum sér alfarið 
um íþróttastarf fatlaðra og því er ekki hugað að þörfum þeirra og þeim ekki veittur neinn 
ákveðinn stuðningur, hvorki hjá UMFG né Golfklúbbnum (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir 
munnleg heimild, 19. mars 2014 ; Halldór Smárason munnleg heimild, 24. mars 2014). 

Hjá UMFG starfa tveir starfsmenn, einn er á skrifstofu í 40% starfshlutfalli og 
framkvæmdastjóri knattspyrnudeildarinnar er í fullu starfi. Um það bil 24 þjálfarar starfa í 
öllum deildunum fyrir utan skotdeildina (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg heimild, 
31. mars 2014). Hjá Golfklúbbnum er eitt heilsársstarf, eitt 60% starf og síðan eru tíu 
tímabundin störf. Því eru tólf stöðugildi hjá klúbbnum frá maí til september. Vallarstjórinn 
er í fullu starfi en formaðurinn starfar í sjö mánuði. Einnig starfar golfkennari í hlutastarfi 
(Halldór Smárason munnleg heimild, 24. mars 2014). Til eru starfs- og verklýsingar hjá 
öllum launuðum starfsmönnum Golfklúbbsins (Halldór Smárason munnleg heimild, 24. 
mars 2014) og einnig eru þær til staðar hjá báðum starfsmönnum UMFG (Hallfríður H. 
Guðfinnsdóttir munnleg heimild, 31. mars 2014). 

Skipulagning og undirbúningur starfsins hjá UMFG er í höndum stjórnarmanna hverrar 
deildar fyrir sig (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg heimild, 31. mars 2014). Hjá 
Golfklúbbnum sjá formaður, vallarstjóri og golfkennari um allt undirbúningsstarf.  

Hjá UMFG eru reglulega haldnir samráðsfundir deilda (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir 
munnleg heimild, 31. mars 2014) og hjá Golfklúbbnum er fundað mánaðarlega. Á sumrin 
fara einnig fram stuttir fundir á morgnana þar sem vallarstjóri fer yfir verkefni dagsins 
(Halldór Smárason munnleg heimild, 24. mars 2014). 

Ráðning starfsmanns á skrifstofu hjá UMFG var auglýst á sínum tíma en annars sér 
hver deild fyrir sig um ráðningu á þjálfurum (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg 
heimild, 31. mars 2014). Í Golfklúbbnum er formaðurinn kjörinn á aðalfundi en það er 
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síðan ákvörðun stjórnar að ráða hann í vinnu og því er sú staða ekki auglýst. Staða 
vallarstjóra var auglýst í fjölmiðlum í janúar 2013. Formaðurinn sér um ráðningu 
golfkennara, en sú staða hefur áður verið auglýst. Síðast var leitað til félaga í klúbbnum og 
því var sú staða ekki auglýst heldur var hún alfarið í höndum stjórnar. Formaður, 
vallarstjóri og golfkennari eru allir með ráðningarsamninga í eitt ár í senn. Þegar kemur að 
ráðningu í hlutastörfin hefur klúbburinn notað úrræði Vinnumálastofnunar og þau því verið 
auglýst opinberlega. Formaður og vallrastjóri hafa séð um að taka viðtöl við umsækjendur. 
Klúbburinn skilar ráðningarsamningum til Vinnumálastofnunar (Halldór Smárason 
munnleg heimild, 24. mars 2014). 

Bæði hjá UMFG og Golfklúbbi Grindavíkur hafa verið samdar námskrár sem þjálfarar 
þurfa að fara eftir (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg heimild, 19. mars 2014 ; Halldór 
Smárason munnleg heimild, 24. mars 2014) en þær virka svipað og verkferlar. 

Ef skoðuð er menntun starfsmanna í íþróttastarfi Grindavíkurbæjar sést að starfsmaður 
skrifstofu UMFG hefur lokið grunnskóla og er einnig með almenna tölvumenntun frá 
Tölvu- og verkfræðiþjónustunni (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg heimild, 31. mars 
2014) og framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar er með B.Sc. gráðu í tölvunarfræði frá 
Háskólanum í Reykjavík (Hjörtur Waltersson munnleg heimild, 1. apríl 2014). Þjálfarar 
félagsins sækja sér þjálfaramenntun og önnur námskeið sem tengjast starfinu. Allir 
þjálfarar á vegum knattspyrnudeildarinnar hafa til dæmis lokið einhverjum þjálfaragráðum 
hjá KSÍ. Í öðrum deildum er oft um að ræða íþróttakennara (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir 
munnleg heimild, 19. mars 2014). Í Golfklúbbnum er vallarstjórinn með háskólamenntun í 
golfvallarfræðum frá Skotlandi. Golfkennarinn er með PGA golfkennararéttindi og 
formaðurinn er með háskólamenntun í hagfræði, rekstrarverkfræði og heimspeki. Auk þess 
þurfa allir starfsmenn vallarins að hafa vinnuvélaréttindi og sækja þeir því námskeið á 
hverju vori til að öðlast þau (Halldór Smárason munnleg heimild, 24. mars 2014). 

Stefna UMFG hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi bæði 
líkamlega, félagslega og sálrænt. Stefna Golfklúbbsins er hins vegar í mótun. 
Golfklúbburinn og UMFG setja sér bæði markmið í íþróttastarfi sínu. Þau ganga út á að 
fjölga iðkendum, auka samvinnu við skólayfirvöld, auka ábyrgð og skilning foreldra á 
mikilvægi starfsins, ráða menntaða þjálfara og sjá um endurmenntun þeirra jafnt í karla- og 
kvennaflokkum (Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg heimild, 19. mars 2014 ; Halldór 
Smárason munnleg heimild, 24. mars 2014). 

Helstu hindranir í starfinu eru veðrið og aðstæður til æfinga innan deilda. Aðstaðan 
stendur hins vegar til bóta með byggingu á nýrri aðstöðu til íþróttaiðkunar. Einnig hefur 
reynst erfitt að fá fólk til að sinna sjálfboðavinnu við að reka deildir UMFG (Halldór 
Smárason munnleg heimild, 24. mars 2014 ; Hallfríður H. Guðfinnsdóttir munnleg 
heimild, 31. mars 2014). 
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Greinilegt er að hægt er að velja margar íþróttagreinar til að æfa hjá Grindavíkurbæ og 
því ættu flestir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Íþróttastarfið í bænum er byggt 
skipulega upp og virkar frekar einfalt og aðgengilegt fyrir áhugasama þátttakendur. 
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8 Umræður og lokaorð 

Með framkvæmd rannsóknarinnar á tómstunda- og íþróttastarfi í Dalvíkurbyggð og 
Grindavíkurbæ var leitast við að svara rannsóknarspurningunni um það hvernig farsælast 
sé að standa að tómstunda- og íþróttastarfi í fámennum sveitarfélögum. Með svari mínu við 
þeirri spurningu langar mig til að verkefnið í heild sinni gagnist öðrum fámennum 
sveitarfélögum á Íslandi og var það markmið mitt í upphafi. Lögð var áhersla á 
heildarmyndina og gefur rannsóknin góða yfirsýn yfir fagumhverfi íþrótta- og 
tómstundastarfs bæði í Dalvíkurbyggð og Grindavíkurbæ. Við greiningu á gögnum var 
ljóst að erfitt er að segja til um hvernig farsælast sé að standa að tómstunda- og íþróttastarfi 
í þessum tveimur sveitarfélögum og jafnframt öðrum fámennum sveitarfélögum þar sem 
þau eru eins misjöfn og þau eru mörg. Greinilegt er að skoða þarf  tómstunda- og 
íþróttastarf  hvers sveitarfélags frá grunni, því vettvangur fyrir þátttöku fólks tengist 
stjórnskipulagi samfélagsins sem það býr í (Ólafur Páll Jónsson, 2008). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um sóknarfæri hjá þessum 
sveitarfélögum en á sama tíma kvikna fleiri spurningar sem athyglisvert væri að rýna betur 
í. Einnig væri áhugavert að skoða nánar einstaka þætti, eins og til dæmis ráðningarferlið í 
heild sinni, þegar starfsfólk er ráðið til að sinna íþrótta- og/eða tómstundastarfi. Sjaldan 
komu fram upplýsingar sem bentu til þess að um formlegt ráðningarferli væri að ræða og 
mikið ósamræmi var í þessum efnum á milli íþróttafélaga. Sumir tóku fram að starf hefði 
verið auglýst en aðrir sögðu að ákveðið hefði verið að leita til einhvers sem þeir þekktu. Í 
félagsmiðstöð unglinga í Grindavíkurbæ er ráðið inn eftir hugmyndum frá unglingunum. 
Það gæti talist lýðræðislegt en á sama tíma er spurning hvort unglingar í 8.-10. bekk hafi 
þroska og getu til að greina hæfan einstakling frá óhæfum. Í svörunum var aðeins minnst 
tvisvar á ráðningarsamninga. Þá kom aldrei fram hvort athuguð væri sakaskrá starfsmanna 
en í 10. gr. Æskulýðslaga stendur að yfirmenn íþrótta- og tómstundamiðstöðva og annarra 
stofnana eða staða þar sem börn og ungmenni koma saman eða dveljast um skemmri eða 
lengri tíma eigi menn rétt á upplýsingum úr sakaskrá. Það er gert til að komast að því hvort 
tiltekinn einstaklingur, sem sótt hefur um störf á þeirra vegum, hefur hlotið dóm vegna 
brota sem 3. mgr. tekur til, með fengnu samþykki umsækjandans (Æskulýðslög, 2007). 
Annarsvegar gætu þeir sem svöruðu hafa gleymt að taka það fram hvort athuguð væri 
sakaskrá starfsmanna en hins vegar er það gríðarlega alvarlegt ef slíkt er ekki gert. 

Í spurningalistanum sem sveitarfélögin svöruðu var spurt hvaða tómstundastarf væri í 
boði í sveitarfélögunum og á hvorugum stað var nefnt frístundaheimili. Frístundaheimili 
eru fyrir börn á aldrinum 6-9 ára eftir að skóladegi lýkur og þar er oft og tíðum boðið upp á 
fjölbreytt tómstundastarf (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.). Við þetta vakna 
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spurningar um hvort slíkt starf standi börnum ekki til boða og hvort það starf sé ekki 
flokkað sem tómstundastarf.  

Þegar kemur að menntun og þjálfararéttindum starfsmanna var alls staðar tekið fram  
hver þau væru en aðeins á einum vinnustað var enginn starfsmaður með háskólamenntun. 
Menntun og réttindi starfsmanna og þjálfara voru misjöfn, en áhugavert var að sjá að 
forstöðumenn beggja félagsmiðstöðvanna eru menntaðir íþróttafræðingar. Eins og fjallað 
var um í fræðilega kaflanum bjóða hlutastörf oft upp á að faglærðir einstaklingar sækist 
ekki eftir viðkomandi störfum og að ófaglærðir einstaklingar séu því ráðnir í stöðurnar 
(Brown Warner-Smith, 2002). Það sýnir sig bæði í félagsmiðstöðinni í Grindavíkurbæ og 
Dalvíkurbyggð, en þar var ófaglært fólk í öllum hlutastörfum. Auk þess kom í ljós að í 
tómstundastarfi hjá Grindavíkurbæ starfar enginn tómstunda- og félagsmálafræðingur en í 
Dalvíkurbyggð er íþrótta- og æskulýðsfulltrúi menntaður sem slíkur. Þar sem 
tómstundastarf gegnir mikilvægu menningar- og uppeldishlutverki í nútímasamfélagi mætti 
ætla að gott væri að hafa tómstunda- og félagsmálafræðing í starfi hjá öllum 
sveitarfélögum. Þeir eiga að vera með þekkingu og hæfni til að sinna verkefnum á sviði 
tómstunda- og félagsmála og vera með þekkingu um tómstundir fyrir fólk á öllum aldri 
(Háskóli Íslands, e.d.).  

Eins og fram kom hér að framan eru fjarlægðir ein algengasta hindrunin í tómstundum 
almennt (Jackson, 1989). Sveitarfélögin tvö sem skoðuð voru geta varla talist dreifbýli 
vegna þess að fjarlægðir eru ekki miklar. Þeir sem þurfa að ferðast lengst hjá 
Dalvíkurbyggð þurfa að fara um 20 km báðar leiðir. Íbúar í fámennum sveitarfélögum 
þurfa auk þess oft að sækja þjónustu á borð við söfn, kvikmyndahús, listir og fleira í stærri 
samfélög og í sumum tilfellum í margra kílómetra fjarlægð (Brown og Warner-Smith, 
2002). Það á þó varla við um þessi sveitarfélög þar sem ekki er langt að sækja slíka 
þjónustu. Fyrir íbúa Dalvíkurbyggðar er stutt á Akureyri og fyrir Grindvíkinga er ekki 
langt að sækja þjónustu til Reykjavíkur. 

Þátttaka í tómstundastarfi er ókeypis hjá báðum sveitarfélögunum, en kostnaður við 
íþróttastarf var ólíkur og mun flóknari hjá Dalvíkurbyggð vegna fjölda félaga og deilda. 
Einnig var athyglisvert að heyra að það sé talin hindrun hjá Dalvíkurbyggð hve mikið 
framboð sé af íþróttum og að það hafi áhrif á fjölda þeirra sem æfa hverja íþrótt fyrir sig. 
Aðrar hindranir sem nefndar voru varðandi íþróttastarf hjá sveitarfélögunum tengdust 
veðrinu. Það er hindrun sem ekki er talin upp hér að framan í fræðilegu umfjölluninni, 
enda eru þær hindranir byggðar á erlendum rannsóknum vegna þess að engar íslenskar 
voru til staðar. Vissulega á veðrið við sem hindrun hér á Íslandi og minntist formaður 
Golfklúbbsins Hamars meðal annars á að veðrið hefði áhrif á fjárhag klúbbsins. Þá kom 
einnig fram að skortur á fjármagni væri hindrun en fáir minntust á slæma aðstöðu. 
Ánægjulegt var að sjá að verið er að vinna að endurbótum á aðstöðu fyrir íþróttastarf og 
félagsmiðstöð barna- og unglinga í Grindavíkurbæ. 
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Nútímaþjóðfélög virðast í auknum mæli byggjast á sérhæfðri vinnu og þekkingu 
einstaklinga (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999) og á það engu síður við um starfsemi og 
einstaklinga sem vinna í íþrótta og tómstundastarfi. Einstaklingur sem sinnir því starfi þarf 
að vera hæfur til að sinna því. Ef hann ætlar að vera í sérhæfðu starfi í þjóðfélaginu verður 
hann að vera með ákveðna þekkingu, menntun og reynslu til að geta sinnt starfi sínu vel og 
fagmannlega. Bæði Dalvíkurbyggð og Grindavíkurbær virðast standa sig ágætlega á sviði 
íþrótta- og tómstundastarfs. Sveitarfélögin virðast vera með góð verkfæri í höndunum en 
gætu þó nýtt sér þau betur. Bæði sveitarfélögin gætu unnið frekar að verkferlum í starfinu, 
en þeir voru ekki fyrir hendi á öllum stöðum. Útbúa mætti starfs- og verklýsingar fyrir alla 
starfsmenn en ekki aðeins fyrir yfirmenn hvers vinnustaðar eins og gert er í dag. Þegar 
kemur að hugmyndafræði, stefnu og markmiðum í íþrótta- og tómstundastarfi sést að slíkt 
er til staðar í öllu starfi nema í félagsmiðstöðinni Þrumunni í Grindavík og í félagsstarfi 
eldri borgara hjá sama sveitarfélagi. Því er spurning hvaða markmið og stefna ráði þar för 
og líklegt að þörf sé fyrir því að verði mótað. 

Niðurstöður leiða í ljós að lítið virðist vera hugað að þörfum fatlaðra í báðum 
sveitarfélögum og þarf fatlað fólk í Grindavíkurbæ að sækja íþróttastarf yfir í annað 
sveitarfélag. Bæta mætti þjónustu við þennan hóp ásamt öðrum hópum sem njóta ekki 
þessarar þjónustu í dag eins og ungmenni 16 ára og eldri. Í Grindavíkurbæ búa um 1000 
manns fleiri en í Dalvíkurbyggð. Þegar litið er til aldurssamsetningar kemur í ljós að 
einungis búa sex fleiri eldri borgarar í Grindavíkurbæ og þá eru jafn margir unglingar í 8.-
10. bekk í báðum sveitarfélögunum. Því er ljóst að sveitarfélögin þjónusta nánast sama 
fjölda. 

Ljóst er að hvert sveitarfélag stjórnar að miklu leyti þátttöku íbúa sinna. Ef fátt er í 
boði í íþrótta- og tómstundastarfi er lítil þátttaka en ef valið er fjölbreytt og fagleg þjónusta 
til staðar verður þátttakan eflaust meiri. Því þarf vilji að vera fyrir hendi hjá sveitarfélögum 
til að standa á bakvið og styrkja tómstundastarf í sveitarfélagi sínu.   

Vinna að lokaverkefninu var mjög lærdómsríkt ferli, þar sem skiptust á skin og skúrir 
og reyndist það bæði vera viðameira og flóknara en búist var við í upphafi. Niðurstöðurnar 
komu í rauninni ekki mikið á óvart en vinnsla á þeim gerði það svo sannarlega. Þegar í ljós 
kom hve umfangsmiklar niðurstöðurnar voru var ljóst að erfitt væri að yfirfæra þær yfir á 
önnur fámenn sveitarfélög, þar sem þau geta verið eins misjöfn og þau eru mörg. Ávallt 
var lögð áhersla á að sjá heildarmyndina og gáfu niðurstöðurnar góða yfirsýn yfir 
fagumhverfi tómstunda- og íþróttastarfs hjá þessum tveimur fámennu sveitarfélögum sem 
rannsökuð voru. Þó að erfitt hafi verið að komast að niðurstöðu er varðar fagmennsku í 
íþrótta- og tómstundastarfi er ljóst að hún er mikilvæg bæði fyrir þróun þess og gæði. 

Lagt var upp með þá ósk að þetta lokaverkefni til BA-gráðu í tómstunda- og 
félagsmálafræði myndi opna augu þeirra sem standa að og sjá um tómstunda- og 
íþróttastarf fámennra sveitarfélaga. Mikilvægt er að allir þeir sem koma að tómstunda- og 
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íþróttastarfi í fámennum sveitarfélögum geri sér grein fyrir þörfinni á faglegri þjónustu. En 
eins og fram kom hér að framan er pólitískur vilji yfirvalda í hverju sveitarfélagi 
nauðsynlegur til að styðja og styrkja daglegt tómstunda- og íþróttastarf. Þar sem erfitt er að 
yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á önnur sveitarfélög er ljóst að fleiri þurfa að 
vinna að því að gera úttekt á íþrótta- og tómstundastarfi. Því er ljóst að verkefnið gagnast 
sennilega ekki öðrum fámennum sveitarfélögum. Ég tel þó að bæði Grindavíkurbær og 
Dalvíkurbyggð geti nýtt þessar upplýsingar til þess að bæta faglega þjónustu í tómstunda- 
og íþróttastarfi. Auk þess tel ég nauðsynlegt að fá utanaðkomandi einstakling til að rýna til 
gagns í þessum málum og gera úttekt á því íþrótta- og tómstundastarfi sem í boði er í 
hverju sveitarfélagi. Þannig eru öll spil lögð á borðið og hægt er að horfast í augu við það 
sem betur má fara.  
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Viðauki 1 

Skipurit Dalvíkurbyggðar 
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Viðauki 2 

Skipurit Grindavíkurbæjar 
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Viðauki 3 

Spurningar fyrir tómstundastarf 
 

Eftirfarandi spurningar eru aðeins varðandi það tómstundastarf sem í boði er í 
sveitarfélaginu og koma ekki íþróttastarfinu við. Íþróttafélög fá annan spurningarlista sem 
á við þeirra starf. 

 

Almennar spurningar 
1. Hvaða tómstundastarf er í boði í ykkar sveitarfélagi (t.d. félagsmiðstöð unglinga, 

félagsmiðstöð eldri borgara o.fl.)? 
2. Fer fram skipulagt tómstundastarf á vegum grunnskólans? 
3. Stendur ungmennum 16 ára og eldri eitthvert  tómstundastarf til boða? 
4. Er hugað að þörfum fatlaðra í tómstundastarfi? Er þeim boðið upp á sérstakt úrræði, 

fá þau stuðning til að taka þátt í almennu tómstundastarfi? 
5. Býður félagsmiðstöðin upp á starf fyrir 10-12 ára börn, ef svo er hve oft og hvernig 

er haldið utan um það starf? 
6. Eru fjarlægðir í sveitarfélaginu miklar, er langt fyrir bæjarbúa að sækja 

tómstundastarf? 
7. Hvað kostar að taka þátt í tómstundastarfi á vegum sveitarfélagsins?  
8. Er starfandi ungmennaráð í ykkar sveitarfélagi. Ef svo er, hve lengi hefur það 

starfað og hversu virkt er það? 
9. Hver eru sterkustu sóknarfærin í ykkar tómstundastarfi? 
10. Hverjar eru hindranir ykkar í tómstundastarfi? 

Skipulag 
1. Hvernig er stjórnun tómstundastarfs skipað í ykkar sveitarfélagi? 
2. Hversu margir starfsmenn sinna tómstundastarfi og í hve miklu starfshlutfalli eru 

þeir? 
3. Er undirbúningstími mikill fyrir tómstundastarfið? 
4. Eru skipulagðir starfsmannafundir, fræðsla, námskeið eða einhver símenntun í boði 

fyrir starfsmenn í tómstundastarfi? 
5. Er haldið utan um fjölda mætinga í tómstundastarfi, t.d. í félagsmiðstöð eldri 

borgara og félagsmiðstöð unglinga? 

Fagstarf 
1. Hvaða menntun hafa starfsmenn sem halda utan um og skipuleggja tómstundastarf 

sveitarfélagsins? 
2. Hvernig er fyrirkomulag ráðninga í tómstundastarfi hjá ykkar sveitarfélagi? 
3. Hver er hugmyndafræðin, stefna og/eða markmið á bakvið tómstundastarf ykkar?  
4. Eru til einhverjir ákveðnir verkferlar í tómstundastarfi sem starfsmenn þurfa að fara 

eftir? 
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Viðauki 4 

Spurningar fyrir íþróttafélög 

 
Eftirfarandi spurningar eru aðeins varðandi það íþróttarstarf sem í boði er í sveitarfélaginu 
og koma öðru tómstundastarfi ekki við.  

 
Almennar spurningar 

1. Hvaða íþróttir eru í boði hjá ykkar íþróttafélagi? Hve oft eru þær æfingar í viku? 
2. Hvað kostar að æfa íþróttir hjá ykkur? 
3. Eru fjarlægðir í sveitarfélaginu miklar, er langt fyrir bæjarbúa að sækja íþróttastarf? 
4. Stendur ungmennum 16 ára og eldri til boða að iðka eitthvert íþróttastarf? 
5. Er hugað að þörfum fatlaðra í íþróttastarfi? Er þeim boðið upp á sérstakt úrræði, fá 

þau stuðning til að taka þátt í almennu tómstundastarfi? 
6. Hver eru ykkar sterkustu sóknarfæri í íþróttastarfinu? 
7. Hverjar eru hindranir ykkar í íþróttastarfi? 

Skipulag 
1. Hvernig er stjórnun íþróttamála skipað í ykkar sveitarfélagi? 
2. Hve mörg stöðugildi eru í hverju íþróttastarfi á vegum bæjarins?  
3. Eru einhverjir starfsmenn á launum í íþróttarstarfinu eða byggist starfið á 

sjálfboðavinnu? 
4. Er undirbúningstími mikill fyrir íþróttarstarfið? 
5. Eru skipulagðir starfsmannafundir, fræðsla, námskeið eða einhver símenntun í boði 

fyrir starfsmenn í íþróttastarfinu? 
6. Er haldið utan um fjölda mætinga í íþróttastarfi? 

Fagstarf 
1. Hvaða menntun eða þjálfararéttindi hafa þjálfarar í ykkar íþróttarfélagi? 
2. Hvernig er fyrirkomulag ráðninga í íþróttastarfi hjá ykkar íþróttarfélagi? 
3. Hver er hugmyndafræðin, stefna og/eða markmið á bakvið íþróttastarf í ykkar 

íþróttarfélagi? 

Eru til einhverjir ákveðnir verkferlar í íþróttastarfinu sem starfsmenn þurfa að fara eftir? 
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