
Lokaverkefni til B.Ed. og B.A. -prófs 

 

 

 

Úttekt á frístundastarfi í Norðurþingi  

og hugmyndir að leiðum til úrbóta 

 

 

Kristjana María Kristjánsdóttir 

280781-5849     

Sigríður Hauksdóttir 

070975-5489 

    

    

    

    

    

    

Kennaraháskóli Íslands 

Kennarabraut, grunnskólakennarafræði 

Tómstunda- og félagsmálafræði 

Maí 2008 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðsögukennari: 

Halldóra Vanda Sigurgeirsdóttir 



3 

 

Ágrip 
Ritgerðin fjallar um hvað frístundir eru og mikilvægi vel skipulagðs frístundastarfs fyrir hópa 

eins og ungt fólk, eldri borgara og innflytjendur. Vitnað er í þekkta fræðimenn og kenningar 

þeirra um gildi vel skipulagðs frístundastarfs fyrir sjálfsmynd  og félagsmótun einstaklinga. 

Komið er inn á helstu réttindi, lög og reglugerðir er snúa að frístundastarfi. Úttekt er gerð á 

frístundastarfi í Norðurþingi, þ.e. þeirri stefnu sem sveitarfélagið setur sér í málaflokknum og 

hvernig er verið að fylgja henni eftir. Að lokum koma hugmyndir að leiðum til úrbóta og 

hvernig hægt er að bæta það starf sem fyrir er. Þær hugmyndir ganga út frá því að starfið sé 

allt undir sama þaki í húsi sem er hús frístundastarfs á vegum sveitarfélagsins þar sem starfið 

er skipulagt af fagfólki.  
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Formáli 

Við undirritaðar störfum báðar í forvörnum og félagsmálum í Norðurþingi. Við höfum starfað 

í þessum málum í nokkur ár og höfum á þeim tíma myndað okkur nokkuð skýrar skoðanir á 

því hvernig við teljum að sinna eigi þessum málaflokkum. Á þessum tíma hefur okkur orðið 

ljóst hver þörfin er og höfum því mótað hugmyndir okkar og skoðanir að þeim leiðum til 

úrbóta sem birtar eru í þessu verkefni. Með þessu verkefni vonumst við til að hugmyndir 

okkar megi nýtast í þróun þessa málaflokks í nánustu framtíð.  

 

Við viljum þakka leiðsögukennara okkar, Vöndu Sigurgeirsdóttur lektori í tómstunda- og 

félagsmálafræðum kærlega fyrir aðstoðina í verkefnaferlinu. Einnig viljum við þakka 

Brynhildi Þráinsdóttur fyrir aðstoðina við yfirlestur verkefnisins, öllum þeim sem aðstoðuðu 

okkur við heimildaöflun og öðrum sem léttu okkur verkið á einn eða annan hátt.    
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Inngangur 
Við, höfundar þessa verkefnis, störfum við frístundir og forvarnir á Húsavík og í 

sveitarfélaginu Norðurþingi. Við höfum brennandi áhuga á þessum málum og höfum margar 

hugmyndir um það hvernig við viljum sjá þeim háttað. Málefnin eru mikilvæg, reyndar svo 

mikilvæg að þau eru bundin í lög og reglugerðir. Allir vilja að unnið sé vel að þessum málum 

en fáir eru tilbúnir til þess að vinna að þeim eða leggja í þau peninga. Þess vegna ákváðum við 

að nýta áhuga okkar og metnað í garð þessa málefnis og sameinuðum hugmyndir okkar í eina. 

Okkur finnst löngu kominn tími til að tekið sé til í þessum málaflokki, hann endurskipulagður 

og settur undir eitt og sama þakið. 

 Ýmsar hugmyndir hafa brunnið á okkur og síðast liðið vor var komið að máli við 

okkur og tókum við því fagnandi þegar við vorum beðnar um að gera úttekt á því starfi sem í 

gangi er og finna leiðir til úrbóta ef þörf þykir. Verkefnið felur í sér úttekt á því starfi sem í 

boði er á vegum sveitarfélagsins utan þess skipulagða starfs sem Íþróttafélagið Völsungur 

býður upp á. Margar spurningar brenna á okkur í tengslum við þessi störf, spurningum sem 

ekki er svo auðvelt að svara nema búið sé að kynna sér málið vel og athuga fleiri möguleika 

sem eru í stöðunni og það ætlum við að gera í þessu verkefni. 

 Við vonumst til þess að finna svör við eftirfarandi spurningum, og fleirum, með því 

að kryfja málaflokkinn til hlýtar og finna þær lausnir sem við teljum að séu bestar. 

 

Rannsóknarspurningar:  

Hvernig er staðan í frístunda- og forvarnarmálum í Norðurþingi?  

Hvernig viljum við sjá málum háttað? 

 

Hér á eftir munum við fjalla almennt um mikilvægi tómstunda og fara yfir nokkrar kenningar 

og önnur atriði sem skipta miklu máli þegar fjallað er um þetta efni. Þar á eftir munum við 

taka út félagsmálin á Húsavík og í Norðurþingi, eins og þau eru í dag. Við munum taka fyrir 

nokkra hópa og fara yfir þá þjónustu sem þeir eru að fá í dag. Þessir hópar eru börn og ungt 

fólk á aldrinum 10 – 25 ára, eldri borgarar og innflytjendur.  

Hjá hópnum börn og ungt fólk fer þörfin vaxandi með auknum hraða og breyttum 

þjóðfélagsháttum í nútímasamfélagi. Fjölskyldan hefur minni tíma en áður og því er 

mikilvægt að frístundastarf sé vel skipulagt og sinni að hluta til því sem heimilin sinntu áður. 

Eldri borgarar eru vaxandi hópur í okkar samfélagi sem hefur mikinn tíma aflögu ólíkt því 

sem var hér áður og hefur þörfin fyrir afreyingu aukist til muna. Innflytjendum hefur fjölgað 
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mikið hér á landi á síðustu tíu árum, öllu því sem við kemur grundvallarþörfum og réttindum 

er nokkuð vel sinnt meðal þessa hóps en gera má betur þegar kemur að frístundastarfi því það 

er jú ein besta leiðin að menningu nýs samfélags.   

Í lok verkefnisins gefum við hugmyndafluginu lausan tauminn þegar við förum yfir 

framtíðarsýn okkar í þessum málaflokki og hvernig við sjáum fyrir okkur að málum verði 

háttað í nánustu framtíð. 
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1. Frístundir og frístundastarf 
Samkvæmt Íslenskri orðabók er tómstund frístund, stund eða tími þegar ekki þarf að gegna 

skyldustörfum,  frístund er skilgreind sem frjáls stund utan vinnutíma og frístundamenntun er 

menntun sem fæst í gegnum frístundir (Mörður Árnason 2007:393 og 1601).  

Þegar skilgreina á frístund nefna flestir frjálsan tíma, tíma utan vinnu, tíma til að gera 

það sem mann langar til, frístund sem andstæðu við vinnustund. Tími eða stund spilar hér 

lykilhlutverk (Harris 2005; Haywood 1995; Torkildsen 2005). Það er erfitt að skilgreina 

hugtakið frístund þar sem það er bundið við stund og stað hverju sinni og einstaklingsbundið 

hvað menn telja að felist í hugtakinu. Félagsfræðingar hafa til að mynda skilgreint frístund 

sem þá stund sem eftir er þegar að vinnu og daglegum störfum hefur verið sinnt. Sú stund sem 

er aflögu á degi hverjum eftir að skyldum hefur verið sinnt og einstaklingurinn hefur val um 

hvernig hann ver þeim tíma (Bull o.fl. 2003:32).  

Aðrir segja að það sé reynsla einstaklingsins og sjónarmið sem segir til um hvað er 

frístund. Það sem er frístund að okkar mati er það ekki endilega að mati annarra. Frístund og 

skilgreining á henni breytist í tímans rás og það sem hefur áhrif á skilgreiningu frístunda er 

fólkið sjálft, þ.e. þeirra viðhorf. Félagsleg viðmið samfélagsins segja til um hvað er frístund 

(Torkildsen 2005). 

Frístund er flokkur athafna sem eru yfirleitt framkvæmdar vegna þeirra sjálfra. 

Einstaklingar hafa þarfir fyrir frístundaiðkun en þó er einstaklingsbundið hvað hverjum og 

einum hentar. Það fer líka eftir stund og stað hvaða frístundaiðkun fullnægir þörfum í hvert og 

eitt skipti. Þarfir manna geta breyst og frístundaiðkun í samræmi við það. Frístundaiðkun 

breytist yfir æviskeiðið. Sumar gerðir frístundaiðikunar haldast þó alla ævina (Raymore o.fl. 

1999). 

 Frístund og frístundastarf hefur mismunandi merkingu, frístund stendur fyrir frítíma 

sem ýmist getur verið skipulagður eða óskipulagður en frístundastarf er starf sem er fyrirfram 

skipulagt. Kleiber (1986) hefur talað um tvær gerðir frístunda, þægilega frístund og athafna 

frístund. Þægileg frístund inniheldur athafnir sem eru þægilegar en gefa ekki endilega neitt af 

sér til þroska eins og t.d. að horfa á sjónvarp eða hlusta á tónlist. Athafnafrístundir hafa 

ákveðinn þroskaávinning  eins og t.d. íþróttir og leikir. Þær gefa tækifæri til að upplifa frelsi 

og eiginlegar innri hvatir þar sem sumar athafnir geta verið skyldubundnar (Raymore o.fl. 

1999).  

 Einn meginhvatinn að öllu frístundastarfi er það skemmtanagildi sem það inniheldur. 

Frístundir draga að sér fólk vegna þess að því þykir gaman að taka þátt í slíku starfi og vegna 
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þess að mörgum þykir gaman að sýna hvað í þeim býr. Mikilvægt er að skipuleggja 

frístundastarf þannig að það hafi bæði skemmtana- og uppeldislegt gildi í senn (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl. 2000:11-15). 

Kynjamunur hefur oft komið fram í athugunum á frístundaiðkun. Þrátt fyrir að konur 

og karlar hafi svipaðan lífsstíl hafa þau ólíkar frístundaþarfir og fá mismikla ánægju út úr 

svipuðum frístundaathöfnum. Þessi munur kemur fram snemma í barnæsku og er skýr á 

unglings- og fullorðinsárum (Raymore o.fl. 1999).           

 Í þessu verkefni göngum við út frá því að frístund sé sá tími sem eftir er á hverjum 

degi þegar vinnu og daglegum skyldum hefur verið sinnt. Einstaklingurinn hefur þá val um 

það hvernig hann kýs að verja þeim tíma. Frístundastarf er starf sem skipulagt er með það í 

huga að það hafi skemmtana- og uppeldislegt gildi og það ætti að vera val einstaklingsins 

hvort hann tekur þátt í því eða ekki. Mikilvægt er að frístundastarf sé fjölbreytt og leggi 

áherslu á mismunandi þarfir hvers og eins. Þannig getur hver einstaklingur valið út frá sinni 

þörf hvort og þá hvaða frístundastarfi hann ákveður að taka þátt í. 

 

1.1. Ungt fólk  
Skipulagt frístundastarf fyrir börn og unglinga má rekja til þjóðfélagsbreytinga í gegnum 

tíðina sem hafa leitt til þess að unglingsárin eru skilgreind sem sjálfstætt æviskeið.  Formlegt 

frístundastarf fyrir ungt fólk hefur öðlast fastan sess vegna þess að það hefur uppeldislegt 

gildi og frístundastarf hefur mikilvægt skemmtanagildi fyrir þátttakendur og áhorfendur  

(Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000:11-15).  

 Leikurinn hefur fylgt manninum frá örófi alda. Talið er að Platon (427 – 347 f.Kr.) 

hafi fyrstur manna viðurkennt leikinn og gildi hans í uppeldi og Aristóteles (384 – 322 f.Kr.) 

taldi að hvetja ætti börn til að leika sér að því sem þau ættu eftir að gera í alvöru síðar í lífinu 

sem fullorðið fólk. Á síðari hluta nítjándu aldar eru kenningar um leik settar fram undir 

áhrifum frá þróunarkenningu Darwins. Lazarus taldi leik andstæðu við vinnu og iðjuleysi og 

að hlutverk leiks væri að veita mönnum andlega og líkamlega hvíld og hressingu. Karl Gross 

taldi leiki vera undirbúning fyrir fullorðinsárin og alvöru lífsins, hann taldi leiki æfa þá hæfni 

eða færni sem fullorðnir þurfa mest á að halda. Leikir væru hin eðlislæga sjálfsþroskun 

ýmissa blundandi og vaknandi eðlihvata, óafvitandi æfing eða undirbúningur nauðynlegrar og 

gagnlegrar starfsemi einstaklings hverrar tegundar á fullorðinsárum. Erik H. Erikson (1902 – 

1989) taldi leikinn mikilvægan í eðlilegri og sálrænni þróun barnsins. Leikur er mikilvægur 
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og virkur starfsþáttur í mótun sjálfsins. Í leik skapar barn sér aðstæður þar sem það nær valdi 

á sjálfu sér og umhverfinu og það er tilgangur leiksins (Valborg Sigurðardóttir 1991:11-17). 

 Leikir hafa bæði skemmtana- og uppeldislegt gildi og spila lykilhlutverk í frístundum 

og frístundastarfi. Þar er ýmist um að ræða skipulagða eða óskipulagða leiki. Skipulögðum 

leikjum er meðal annars ætlað að efla samskipti innan hópa og kenna ýmsa þætti sem snúa að 

frístundastarfinu.  

 Á 17. öld hófst aðgreining á börnum og fullorðnum. Ýmsir leikir og ævintýri sem 

höfðu verið sameiginleg skemmtun fólks á ólíkum aldri fóru nú að teljast til barnaleikja, leikja 

fyrir alþýðufólk og sveitamenn (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000:11-15).  

 Unglingsárin sem sérstakt æviskeið má rekja til 18. aldar í kjölfar iðnvæðingar. Þá fór 

skólaganga barna að lengjast. Hér á landi var ekki sömu sögu að segja, það var ekki fyrr en 

við upphaf 20. aldar sem unglingsárin urðu til sem sérstakt æviskeið. Börn í þéttbýli vörðu 

sífellt meiri tíma í skóla og æ lengri skólaganga barna og unglinga hefur átt stóran þátt í að 

undirstrika sérstöðu þeirra í samfélaginu (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000:11-15). Í dag skipta 

fræðimenn æskunni í nokkur mismunandi skeið og nær æskan frá fæðingu fram til 18 ára 

aldurs þegar börn verða sjálfráða. Starf með börnum á þessum aldri miðast við nokkur 

aldursskeið, forskólaaldur, grunnskólaaldur sem skiptist í yngsta-, mið- og unglingastig og að 

lokum fyrstu árin í framhaldsskóla. Unnið er út frá þessum aldursskeiðum í frístundastarfi. 

 Íslenskir unglingar verja hluta af frístundum sínum í því skipulagða frístundastarfi sem 

þeim stendur til boða að taka þátt í, starfi sem er á vegum opinberra aðila og félagasamtaka 

eins og félagsmiðstöðva, skóla, íþróttafélaga og trúarhópa. Einnig verja þeir frístundum sínum 

í óskipulagða afþreyingu eins og að horfa á sjónvarp, fara í bíó, lesa, fara á böll á 

skemmtistöðum, leika sér í tölvuleikjum o.s.frv. (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000:21-22).    

Í daglegu amstri okkar Íslendinga hættir okkur til að gleyma réttindum barna. Mikil 

vakning hefur þó orðið á síðast liðnum árum sérstaklega með tilkomu embættis 

Umboðsmanns barna á Íslandi en hann tók til starfa 1. janúar 1995 (Umboðsmaður barna án 

ártals).  

Nýlegar rannsóknir sýna að meðalvinnutími fjölskyldna (25 – 45 ára hjón með tvö 

börn) er 56 klukkustundir á viku og margir eru í fleiri en einu starfi. Samanlagður vinnutími 

beggja hjóna er 77,8 stundir á viku. Foreldrar kvarta undan miklu vinnuálagi og of litlum tíma 

til að sinna börnum sínum. Karlar kvarta helst yfir því að hafa of lítinn tíma með börnum 

sínum á meðan konur kvarta helst yfir of miklu vinnuálagi og fjarveru eiginmanns eða föður 

frá heimilinu. Það sem skiptir miklu máli hér til að styðja við fjölskylduna er að fólk eigi 
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greiðan aðgang að dagvistun og að skóladagurinn og það frístundastarf sem börnin taka þátt í 

sé samfellt (Sigrún Júlíusdóttir 2001:15-55). Skilyrði fjölskyldna eru óhagstæð í samanburði 

við hin Norðurlöndin, hið formlega stuðningsnet og samfélagsábyrgð er slakari hér á landi. 

Það er hlutverk stjórnvalda að marka heildstæða stefnu sem léttir þungbærri ábyrgð og álagi 

af fjölskyldum (Sigrún Júlíusdóttir 2001:59-84).    

Síðustu áratugir hafa skapað nýja möguleika en jafnframt umrót, fjöldi skilnaðarbarna 

hér á landi hefur tvöfaldast frá því um 1960, ætla má að um 1200 íslensk börn gangi í gegnum 

skilnað foreldra á hverju ári (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:295) og uppeldisskilyrðum 

ráðvilltra barna er ógnað. Tilfinningatengsl hafa orðið að höftum í vitund fólks, það kveinkar 

sér undan kröfum sem fylgja hjónabandi, barneignum, stjúptengslum og fjölskyldulífi. 

Bernskunni hefur verið flýtt svo að foreldrar losni sem fyrst við börnin af höndum sér, matar-, 

svefn- og aðrar tímavenjur barna eiga að aðlagast þörfum önnum kafinna foreldra. Börn eru 

greind ofvirk, misþroska, mislæs, seinvitur, ofvitur, innhverf, úthverf allt eftir því hvernig 

truflunin kemur fullorðnum fyrir sjónir. Lyfjagjöfum er beitt til að dempa ótímabæra virkni 

eða aðra truflandi hegðun barna og útrásarmynstur unglinga. Börn og unglingar þurfa hjálp til 

að aðlagast fjölbreytileika nútímasamfélags. Ef barn fær of stóran skammt af öllum ytri 

boðunum nær það ekki að taka við án þess að svelgjast á. Flýti- og skiptilífsstíllinn leiðir af 

sér brotakennda sjálfsmynd og ótta við náin tengsl, tilfinningalega einsemd, ótta við höfnun 

og að missa eða verða yfirgefinn. Allt er þetta bætt upp með yfirborðskenndum samskiptum, 

ýktu neyslumynstri og ávanakenndri ofvirkni og fíkn á ýmsum sviðum. Leggja þarf áherslu á 

gæði frekar en magn og vöndun frekar en vanrækslu. Maðurinn er félagsvera með 

margvíslegar þarfir. Forvarnir og viðhorfsmótun skila honum sem sterkari einstaklingi (Sigrún 

Júlíusdóttir 2001:59-84 ).   

Rannsóknir sýna að börn einstæðra foreldra fá í minna mæli notið uppeldisáhrifa og 

mótunar sem frístundastarf felur í sér en þau börn sem búa hjá báðum foreldrum.  Fráskildir 

foreldrar vinna mikið og hafa því oft lítinn tíma með börnum sínum en það sama á reyndar við 

um mörg börn sem búa hjá báðum foreldrum (Rannveig Júlíusdóttir 2001:bls. 87-126). 

Að framangreindu má sjá að þörfin fyrir frístundastarf er mikil og jafnvel meiri en 

áður var. Með hröðum þjóðfélagsbreytingum og breyttum áherslum fóru menn að átta sig á 

mikilvægi frístundastarfs fyrir ungmenni jafnt sem aðra þjóðfélagshópa. Foreldrar hafa minni 

tíma en áður til að sinna uppeldishlutverki sínu og þar með færist það mikilvæga hlutverk að 

nokkru leyti yfir á þá aðila sem sinna börnum og ungmennum jafnt í daglegum skyldustörfum 
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sem frístundastarfi. Miðað við þetta þá teljum við það frístundastarf sem hér er í boði ekki 

vera nægilegt né uppfylla þarfir þeirra sem að því koma á einn eða annan hátt. 

 

1.2. Eldri borgarar  
Miklar breytingar hafa orðið á stöðu og hlutverki aldraðra á síðustu árum og áratugum. Áður 

fyrr byrjaði fólk að vinna ungt og vann þar til það dó. Þeir sem ekki gátu lengur séð fyrir sér 

og urðu upp á aðra komnir voru kallaðir vesalingar eða ómagar og lögðust í kör. Í dag tiltaka 

opinberar reglur nákvæmlega til um þann árafjölda sem menn skulu hafa að baki þegar þeir 

mega eða eiga að hætta að vinna fyrir sér og þar ræður árafjöldinn einn og sér óháð vinnugetu, 

hér á landi er miðað að meðaltali við 67 ára aldurinn. Afi og amma eru ekki lengur lúin og 

slitin og eyða ekki bara frítímanum í að sinna barnabörnunum. Þau eru hress bæði líkamlega 

og andlega, byggja sig upp í líkamsrækt, með úthugsuðu mataræði og skipulögðum hvíldum 

og námskeiðum. Viðhorfin til þess að eldast hafa breyst. Um miðja öldina var æskudýrkun 

mikil og menn lögðu kapp á að sýnast unglegir og fela hrukkurnar. Í dag er viðurkennt að það 

sé eðlilegt að eldast og nú sjást eldri borgarar t.d. í auglýsingum og er fjallað um aðstæður 

þeirra og hagsmuni á sama hátt og málefni ungmenna og háaldraðra. Aldurshópurinn hefur 

stækkað mikið á síðustu árum vegna þess að fólk hefur það betra og lifir lengur. Bætt lífskjör 

og framfarir í heilbrigðismálum og læknavísindum hafa helst stuðlað að þessu. Öldruðum 

hefur fjölgað úr því að vera 4 – 8% af heildarfjölda landsmanna í að vera 15 – 20% þeirra. 

Háöldruðum, áttræðum og eldri, hefur fjölgað mest og örast. Aldraðir eru orðnir tölulegt 

stórveldi (Jón Björnsson 1996:37-57).    

Aldraðir eru í hugum nútímafólks skýrt afmarkaður hópur sem var ekki áður. Í dag er 

hlutverk þeirra ekki jafn skýrt og það var. Þekking þeirra er ekki lengur nýtt og starfskraftar 

ekki heldur. Þessi aldurshópur hefur því mun fleiri frístundir en áður sem gefur tilefni til 

aukins frístundastarfs. Hér í sveitarfélaginu er margt gott starf unnið með eldriborgurum en 

það má alltaf gera betur því fjölmargir sækja ekki í það starf sem í boði er. Það er trú okkar að 

með fjölbreyttara og öflugra starfi sé hægt að mæta þörfum og áhuga breiðari hóps aldraðra. 

 

1.3. Innflytjendur  
Innflytjendur eru vaxandi hópur í okkar samfélagi sem þarf ekki síður á skipulögðu 

frístundastarfi að halda en fyrr greindir hópar til að koma í veg fyrir að þeir einangrist 

félagslega. Á síðustu tíu árum hefur innflytjendum á Íslandi fjölgað úr 5.635 í 21.434 eða úr 

rúmum tveimur prósentum landsmanna í rétt tæp sjö prósent (Hagstofa Íslands 2008). 
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Innflytjendur eru afmarkaður hópur í hugum margra og þessi hópur hefur mikla þörf fyrir 

aðlögun að samfélaginu og gefur því tilefni til frístundastarfs. Lítið hefur verið skrifað um 

þennan hóp en margar rannsóknir eru í vinnslu sem eflaust eiga eftir að nýtast vel þegar 

kemur að því að huga að honum í frístundastarfi. Okkar skoðun er sú að þessum hópi sé ekki 

verið að sinna sem skyldi þegar kemur að frístundastarfi og hér er um að ræða algjörlega 

óplægðan akur sem býður upp á fjölmarga skemmtilega möguleika. Það er okkar trú að öflugt 

frístundastarf sem byggir á blöndun einstaklinga í frístundastarfi sé afar mikilvægt og skili sér 

út í samfélagið. 

 

2. Mikilvægi frístunda og vel skipulagðs frístundastarfs 
Frístundir eru mikilvægur grunnur í þroska mannsins. Frístundir gefa tækifæri til skoðunar á 

eigin gildum og hvað sé manni mikilvægt, þær veita mótvægi við dagleg skyldustörf. 

Frístundir geta verið streitulosandi og veitt bæði betri andlega og líkamlega heilsu. Öfugt á 

við skipulagðar stundir þá veita frístundir okkur frelsistilfinningu þar sem hver einstaklingur 

hefur ákveðna stjórn á því hvað hann gerir í frístundum sínum. Þetta er öfugt á við t.d. vinnu 

og skóla þar sem einstaklingar ganga inn í fyrirfram ákveðin verk, sem ákveðin eru af öðrum. 

Feimið og innhverft fólk getur haft hag af hópafþreyingu sem byggir á sameiginlegum áhuga. 

Frístundastarf veitir fólki tækifæri á að kynnast nýju fólki, læra nýja hluti og öðlast nýja sýn. Í 

gegnum frístundastarf þjálfast menn í samskiptum við alls konar fólk, í að sýna samvinnu, 

tilfinningar, hlusta og leika svo fátt eitt sé nefnt (Lifespan 2008). 

 

2.1. Ungt fólk 
Frístundir skipa hvað stærstan sess í lífi ungs fólks í vestrænum nútímasamfélögum. 

Unglingar tala oft um frístundir sem ánægjulegustu athafnir lífs þeirra innan eða utan skóla. 

Frístundir spila einnig lykilhlutverk á unglingsárunum. Þær gefa tækifæri til tilraunastarfsemi 

þegar kemur að ýmsum hlutverkum, hjálpa til við að kenna félagsleg gildi og viðmið og gefa 

færi á að takast á við verkefni sem undirbúa börn og unglinga fyrir fullorðinsárin, þ.á.m. mál 

tengd kynferði og árásarhvöt (Raymore o.fl. 1999).  

Líf ungs fólks í dag er miklu hraðara og flóknara en áður og ekki þarf að fara mörg ár 

aftur í tímann til að sjá hve miklar breytingar hafa orðið. Margt ungt fólk kemur frá brotnum 

fjölskyldum. Við þörfnumst skipulagðs frístundastarfs meira en áður til að beina kastljósinu 

að ungu fólki, að einstaklingnum þar sem unnið er með félagslegu-, tilfinningalegu-, 

líkamlegu- og andlegu hliðina. Margir vita ekki hvað felst í því sem þeir gera sem starfa með 
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börnum og unglingum í skipulögðum frístundum. Það sama á við um þá sem starfa með 

ungmennum, þeir gera sér ekki alltaf grein fyrir þeim aðferðum og hæfileikum sem þeir beita 

með góðum árangri og eiga erfitt með að skilgreina aðferðirnar með orðum. En allir eru 

sammála um það að markmið skipulagðs frístundastarfs sé að skila heilbrigðum einstaklingum 

út í samfélagið. Hlutverk þeirra sem vinna með ungu fólki er að gera áætlun sem stuðlar að 

því að gera einstaklingnum kleift að þroskast í þá átt að verða ábyrgur (Ingram og Harris 

2001).   

Börn  og ungmenni sem taka reglulega þátt í frístundastarfi halda sig frekar frá 

óæskilegri hegðun eins og reykingum og vímuefnum og því er mikilvægt að þau hafi greiðan 

aðgang að skipulögðu frístunda-, íþrótta- og listsköpunarstarfi. Gagnrýni, skapandi hugsun og 

samskiptasiðfræði stuðlar að allsherjar forvörnum gegn lífsháska í víðustu merkingu orðsins 

ef hún er kennd af alvöru. Rannsóknir sýna að samskiptahæfni og leikni í að ráða við nýjungar 

og flóknar kröfur skipta æ meira máli og áherslan færist frá árangri og afköstum yfir á gæði 

og það að hafa tök á viðfangsefnum daglegs lífs, innan fjölskyldu og utan. Mikilvægt er að 

vera læs á sjálfan sig, samfélagið og umhverfið. Þarna koma vel skipulagðar frístundir til 

sögunnar. Barn sem lærir að íhuga sjálft sig í hópi, að þekkja mörk sín og að virða eigin 

sérkenni er líklegra til að njóta sín og leggja gott til málanna á vinnustað jafnt sem í einkalífi. 

Því fyrr sem viðhorfsmótun hefst því líklegra er að fræðsla beri góðan ávöxt síðar meir 

(Sigrún Júlíusdóttir 2001:87-126).  

Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar á líðan barna bendir margt til þess að 

vanlíðan þeirra sé meiri á okkar tímum en tíðkaðist á árum áður, þrátt fyrir að ytri aðstæður 

séu betri og líf barna tryggara (Tryggvi Gíslason 2005:20). Einkenni þunglyndis eru algeng 

hjá börnum og sýna erlendar rannsóknir að stór hluti barna hafi fengið þunglyndi fyrir 21 árs 

aldur. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin spáir því að þetta verði eitt alvarlegasta 

heilbrigðisvandamál í heiminum árið 2010 (Berghildur Erla Bernharðsdóttir 2003:22).  

 Það sem helst hefur áhrif á líðan barna er lífsstíll þeirra, álag, hreyfingarleysi, lítill 

svefn og mataræði. Offita er yfirvofandi heilbrigðisvandamál sem orsakast af of lítilli 

hreyfingu og óhollu mataræði og átröskun er vaxandi vandamál. Börn hreyfa sig mun minna 

en áður, þurfa lítið að ganga og eyða frítíma sínum að miklu leyti fyrir framan tölvur og 

sjónvarp (Vilborg Ingólfsdóttir 2003:3-5). 

 Frístundaiðkun margra barna á Íslandi er veigamikill þáttur í lífi þeirra og því ættu allir 

að geta verið sammála um mikilvægi þess að frístundastarfið sé gott og vel skipulagt. 

Frístundastarf hefur vaxið og dafnað á undanförnum árum og meiri kröfur eru gerðar til gæða. 
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Með því að stefna markvisst að því að hafa menntað starfsfólk í sem flestum stöðum í 

frístundastarfi stuðlum við að bættri samskipta- og félagsfærni barna sem talin er undirstaða 

þess að þau komist áfram í lífinu (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl.  2006).  

Rannsóknir sýna að börn sem ekki hafa tækifæri til að stunda skipulagðar frístundir og 

skortir áhuga er hættara við andfélagslegri hegðun, einmanaleika, leiðindum og félagslegri 

einangrun, sem getur haft ýmsar afleiðingar í för með sér (Torkildsen 2005). Rannsóknir hér á 

landi sýna það sama. Þeir unglingar sem taka þátt í skipulögðu frístundastarfi  eru síður 

líklegir til að reykja, þeir drekka minna og nota síður ólögleg fíkniefni en þeir sem ekki taka 

þátt í slíku starfi. Þeim gengur líka betur í skóla, andleg og líkamleg heilsa þeirra er betri, þeir 

eru hamingjusamari og eiga síður við hegðunarvandamál að stríða (Álfgeir Logi Kristjánsson 

o.fl.  2006).  

Mikilvægt er að fylgjast með þeim könnunum og rannsóknum sem gerðar hafa verið 

til að átta sig á stöðunni í samfélaginu og sjá hvar við stöndum í samanburði við aðrar þjóðir. Í 

rannsókn frá Rannsóknum og greiningu frá árinu 2007, sem heitir Menntun, menning, 

tómstundir og íþróttaiðkun íslenskra unglinga, kemur fram að lífsstíll unglinga mótast að 

miklu leyti á þeim tíma sem þeir eru ekki með fjölskyldu sinni eða í skólanum, þ.e.a.s. í 

frítíma þeirra. Það skiptir því gríðarlega miklu máli hvernig ungt fólk eyðir þessum frítíma 

sínum og með hverjum. Félags-, íþrótta-, og frístundastarf sem er í umsjón ábyrgra aðila 

dregur úr líkum á því að unglingar sæki í reykingar eða önnur í ólögleg vímuefni. Þetta sýnir 

mikilvægi þess að svona starf sé í höndum ábyrgra aðila því að öfugt á við þetta þá eru meiri 

líkur á að unglingar sæki í slíkt ef umsjónarmennirnir eru ekki ábyrgir aðilar. Þeir unglingar 

sem stunda íþróttir og líkamsþjálfun eru ólíklegri til þess að reykja eða neyta ólöglegra 

vímuefna (Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl. 2007:28; Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. 2006). 

Þessar staðreyndir sýna þörfina fyrir skipulagt frístundastarf hvað varðar félagsmótun, 

mótun sjálfsmyndar og samskiptafærni einstaklinga. Börn og ungmenni í okkar sveitarfélagi 

eru ekkert öðruvísi en önnur börn og ungmenni. Líf þeirra einkennist af miklum hraða og 

vímuefni eru innan seilingar. Að okkar mati hefur það starf sem hér til staðar, án nokkurs 

vafa, skilað sínu forvarnargildi. Þess vegna er ástæða til að efla það enn frekar og er hvatinn 

að verkefni sem þessu.      

 

2.2. Eldri borgarar 
Efri árin eru oft tími mikilla breytinga og margir líkja þeim við gelgjuskeiðið. Þau eru tími 

átaka sem kalla á sífellda aðlögun á breyttum forsendum lífsins og má þar nefna heilsubrest, 
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ástvinamissi og eins konar verkalok. Algengt er að fólk aðlagist ellinni á mismunandi hátt út 

frá mismunandi persónuleika (Jón Björnsson 1996:150-151).   

Rannsóknir sýna að við tökum þátt í tómstundastarfi til að fullnægja margs konar 

félagslegum og sálrænum þörfum. Frístundastarf eldri borgara skiptist í formlega skipulagða 

starfsemi sem eru félagsmiðstöðvar sveitarfélaganna og óformlega starfsemi sem hver og einn 

þarf að skipuleggja sjálfur. Dægrastytting getur haft góð áhrif á andlega heilsu einstaklinga 

sem ekki eiga langt eftir, hún getur gert líf þeirra bærilegra, hjálpað til við að leiða hugann frá 

heilsubresti, gefið þeim eitthvað að fást við og tala um. Kannanir sýna áhuga eldra fólks á að 

auka við þekkingu sína á ýmsum sviðum og fjölbreytt menntun er í boði um allt land eins og 

tómstundanám, tungumál, bókmenntir, handmennt og fleira (Anna Jónsdóttir o.fl. 1996:195-

209). 

Mannslíkaminn er skapaður fyrir hreyfingu og virkni og ef hann fær það ekki þá 

koðnar hann niður. Hann þarfnast athafna svo hann glati ekki færni sinni og því eru hin 

einföldustu daglegu störf mikilvæg svo lengi sem heilsa leyfir. Andleg og líkamleg líðan 

tengist þeim lífsmáta sem einstaklingur hefur tileinkað sér. Regluleg þjálfun eykur andlegt 

jafnvægi og líkamlega samhæfingu sem leiðir um leið til betri svefns og líkamsstarfsemi. Slík 

þjálfun getur leitt til aukins sjálfstrausts og lífsgleði. Ganga, dans, leikfími og aðrar íþróttir 

eins og golf og skíðaganga henta eldra fólki vel (Svanhildur Elentínusdóttir 1996:236-242).   

 Maðurinn er það sem hann gerir og það sést yfirleitt á fólki hvort það stundar einhvers 

konar hreyfingu. Um leið og hreyfingin veitir betri líkamlega líðan veitir hún innihaldsríkara 

líf og getur verið mjög gefandi og lykill að félagsskap og tilbreytingu (Sigrún Stefánsdóttir 

1996:254-25). 

 Það er aldrei of seint að ferðast ef fólk er ferðafært og oft eru ferðalög uppörvun og 

endurnýjun. Góð og innihaldsrík ferðalög eru góður skóli í að njóta lífsins og gera fólk ríkt af 

reynslu sem það færi annars á mis við. Ferðalög eru fyrir alla óháð aldri og eru varanlegur 

gleðigjafi, eins og vítamín fyrir líkamann og sólskin fyrir sálina (Ingólfur Guðbrandsson 

1996:286-293). 

 Af ofangreindu sést hve mikilvægt frístundastarf er fyrir eldri borgara til að koma í 

veg fyrir félagslega einangrun og til að stuðla að því að andleg og líkamleg heilsa haldist sem 

best svo lengi sem unnt er. Það skiptir miklu máli fyrir eldri borgara, sem hafa ógrynni af 

frístundum og mun meira en áður var, að hafa möguleika á að eyða þeim í þátttöku í vel 

skipulögðu frístundastarfi.    
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2.3. Innflytjendur 
Í gegnum skipulagt frístundastarf er hægt að kynnast menningu ólíkra menningarhópa og ekki 

síst þeirri menningu sem hópurinn er að reyna að aðlagast. Með skipulögðu frístundastarfi er 

hægt að kynna það starf sem í boði er í sveitarfélaginu og um leið að minnka líkur á einangrun 

þessa hóps. Menningar- og félagslegi þátturinn er svo mikilvægur í aðlögun að nýju 

samfélagi. Því miður virðist þessum þáttum vera verulega ábótavant þar sem áherslan er helst 

lögð á aðlaga innflytjendur vinnumarkaðnum, skólakerfinu, heilbrigðiskerfinu og að kenna 

þeim tungumálið en ekki má gleyma menningarlega þættinum sem hægt er að tengja mörgum 

þeim þáttum sem hér eru taldir upp. Í gegnum samskipti lærist til að mynda tungumálið. Liður 

í þessu er líka að útrýma fordómum því að með því að kynnast menningu og gildum 

mismunandi menningarhópa þá aukum við umburðarlyndi og virðingu í garð hvers annars.    

Þegar talin eru upp mikilvæg atriði tengd velgengni innflytjenda er ýmislegt sem vel 

getur nýst í tómstundarstarfinu. Má þar nefna atriði eins og málnotkun við raunverulegar 

aðstæður sem geta myndast við skipulagt frístundastarf, áhersla á verklega kennslu eins og 

tónlist, myndlist og handmennt, einnig getur farið þar fram aðstoð við heimanám og gott 

samstarf við foreldra og skóla.  

Hvað alla ofangreinda hópa varðar er frístundastarf mikilvægur þáttur í því að beina 

fólki á rétta braut í lífinu en það þarf oft ekki mikið til svo að út af beri. Þeir sem ekki nýta 

frítíma sinn á viðeigandi hátt er hættara við að leita annarra leiða, en í gegnum skipulagt 

frístundastarf, til að fá þörfum sínum fullnægt. Þessir einstaklingar leiðast oft út í 

áhættuhegðun og afbrot.   

 

2.4. Áhættuhegðun og afbrot 
Áður fyrr flokkaðist það undir áhættuhegðun sem fól í sér brot á viðmiðum samfélagsins og 

kallaði á félagslegar refsiaðgerðir. Í dag er áhættuhegðun sú hegðun sem getur, með beinum 

eða óbeinum hætti, stofnað vellíðan, heilsu og jafnvel lífsstefnu fólks í hættu. Það sem 

flokkast undir áhættuhegðun er meðal annars tóbaksnotkun, óábyrgur akstur, lélegur árangur í 

skóla, þunglyndi og aðrar geðraskanir, lélegt mataræði og ónóg hreyfing, net og tölvunotkun 

(Bonino o.fl. 2005).  

 Raunin virðist almennt vera svo að yngra fólk fremur oftar afbrot en þeir sem eldri eru. 

Hugsanleg skýring á þessu gæti verið sú að unga fólkið virðist frekar gefa skít í framtíðina, sé 

óþolinmótt og sjái framtíðina frekar óljóst. Eftir því sem afbrotaunglingar eldast eiga þeir 

auðveldara með að sjá lengra fram í tímann. Flestir afbrotamenn fremja bara einn glæp og 
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hætta afbrotum eftir að vera handteknir. Ákveðinn hópur heldur áfram og er á bak við flest 

þau afbrot sem framin eru. Þessir einstaklingar nefnast síbrotamenn (Bonino o.fl. 2005). 

Verndandi þættir sem draga úr líkum á því að unglingar neyti vímuefna eru 

fjölskyldan, foreldrar og eldri systkini sem fyrirmyndir, lítil eða engin neysla áfengis í 

fjölskylduumhverfinu, stuðningur og stjórn foreldra. Skólaupplifun hefur mikið að segja, að 

ungmennum þyki mikilvægt að mennta sig, hafi ánægju af skólanum, eigi gott samband við 

kennara, hafi væntingar um áframhaldandi nám og hafi miklar jákvæðar væntingar um að ná 

árangri í framtíðinni. Aðrir verndandi þættir eru jafnaldrar sem reykja hvorki sígarettur né 

kannabis og drekka í hófi, sýna hegðun sem líkist viðmiðum og gildum ungmennisins og 

traust milli vina og foreldra (Bonino o.fl. 2005). 

Frístundir eru gífurlega mikilvægur og verndandi þáttur. Það að eyða frístundum í 

áhugamál og heilbrigða og skemmtilega afþreyingu dregur stórlega úr líkum á að 

einstaklingar leiðist út í neikvæða afþreyingu eins og vímuefnaneyslu eða aðra áhættuhegðun. 

Til frístunda getur svo talist margt, það að eiga sér heilbrigð áhugamál eins og tónlist, íþróttir, 

félagsstarf svo sem skáta- eða kirkjustarf, list af ýmsu tagi eins og myndlist og margt fleira. 

Margar rannsóknir styðja að tómstundastarf hafi jákvæð áhrif bæði hér á landi og erlendis 

(Bonino o.fl. 2005).  

Það er okkar álit að þeir sem koma að frístundum á einn eða annan hátt spili stórt 

hlutverk þegar kemur að félagsmótun og eflingu sjálfsmyndar þeirra einstaklinga sem í 

frístundastarf sækja.   

  

3. Félagsmótun og sjálfsmynd 
Félagsleg hegðun mannsins tekur alltaf mið af því umhverfi sem hann býr í og hann myndi 

ekki lifa af ef hann hefði ekki samskipti við annað fólk. Manninum nægir ekki að fá fullnægt 

líffræðilegum þörfum eins og að borða og sofa. Samskipti eru félagslegar þarfir sem eru 

manninum lífsnauðsynlegar. Börn verða fljótt háð því fólki sem er í umhverfi þeirra og þau 

læra smátt og smátt að taka tillit til annarra (Garðar Gíslason 2001:17). Eitt af aðalverkefnum 

samfélaga er félagsmótun og er hún mikilvæg til að samfélag geti haldið velli. Félagsmótun 

felur í sér að einstaklingi eru kenndar leikreglur samfélagsins, viðmið þess og gildi. Til 

félagsmótunaraðila teljast fjölskyldan, skólinn, þeir aðilar sem starfa á vegum frítímans, vinir, 

fjölmiðlar o.fl. (Garðar Gíslason 2001:88-90).  

 Félagsmótun er það ferli sem mótar börn þannig að þau tileinki sér reglur og gildi sem 

ríkja í þjóðfélaginu og hefst strax við fæðingu. Liður í félagsmótun er að átta sig á því hver 
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maður er. Hún felur í sér aðlögun að umhverfinu og að öðlast tilfinningu fyrir einstaklingseðli 

sínu. Félagsmótun er forsenda þess að eiga gefandi samskipti við aðra. Þroski barna og 

ungmenna veltur á því atlæti sem þau njóta á uppvaxtarárunum (Garðar Gíslason 2001:88-90).  

 Erik H. Erikson var einna fyrstur fræðimanna til að gera sjálfsmynd að lykilatriði í 

kenningu sinni um persónuleikaþroska. Hann talaði um stigbundinn þroska og leitina að 

sjálfum sér sem eitt mikilvægasta verkefni unglingsáranna. Einstaklingur sem ekki finnur 

sjálfan sig getur þjáðst og þjáningin leitt til efasemda um eigið ágæti og örðugleika í 

samskiptum við aðra. Sjálfsmyndarkreppa getur sett mark sitt á einstakling til frambúðar og 

komið í veg fyrir að hann nái áttum í lífinu. Manneskja getur haft margar sjálfsmyndir og eins 

geta þeir sem tilheyra hópi haft líka sjálfsmynd innan hópsins. Sjálfsmyndarkreppa er ekki 

bundin við unglingsárin og getur komið fram við breyttar aðstæður í lífinu. Fullþroska 

sjálfsmynd er háð vitsmunaþroska. Fjögurra til tólf ára börn verja mestum hluta frjáls tíma 

með börnum af sama kyni og eiga þau virkan þátt í að móta hvert annað. Þau læra ákveðnar 

staðalreglur hvert af öðru og gjalda þess ef þau fylgja þeim ekki (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir 2007:266-278). Frístundastarf er tilvalið til þess að vinna með sjálfsmynd. 

 Fyrstu ár ævinnar og allt fram að fullorðinsárum hafa veruleg áhrif á það hvernig 

rætist úr ungmennum. Á þessum árum er sjálfsmyndin að þróast sem ræður úrslitum um það 

hvernig rætist úr og þá skiptir máli að vel sé vandað til og að það frístundastarf sem er í boði 

sé vel skipulagt og af fagfólki. Í dag eiga börn og unglingar möguleika á margs konar 

samskiptaleiðum sem þó uppfylla ekki endilega þær félagslegu þarfir sem nauðsynlegar eru í 

þroskaferlinu. Abraham Maslow og fleiri fræðingar hafa velt þessum þörfum fyrir sér.   

  

3.1. Maslow og þarfapíramíðinn 
Abraham Maslow (1908-1970) rannsakaði mannlegar þarfir og setti hugmyndir sínar upp í 

svokallaðan þarfapíramíða. Maðurinn er félagsvera og það er ekki nóg fyrir hann að fá bara 

fullnægt líffræðilegum þörfum heldur eru félagslegar þarfir honum lífsnauðsynlegar (Garðar  

Gíslason 2001:17).  

 

 

 

 

 

(Garðar Gíslason 2001:62) 

Þörf fyrir lífsfyllingu 

Þörf fyrir sjálfsvirðingu og virðingu annarra 

Félagslegar þarfir 

Öryggisþarfir 

Lífeðlislegar þarfir 
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Samkvæmt píramíðanum þarf að uppfylla þarfirnar á neðsta þrepinu til að komast upp 

á það næsta og svo framvegis. Lífeðlislegar þarfir ganga fyrir, til þeirra teljast viðhald  og 

varnir líkamans eins og matur, svefn, súrefni o.fl. Öryggisþarfir koma næstar, allir hafa þörf 

fyrir öryggi og ákveðna röð og reglu í umhverfi sínu eins og öryggi heima fyrir. Þá koma 

félagslegar þarfir sem eru mjög mikilvægar og fela í sér þörf fyrir virðingu og viðurkenningu, 

félagsskap og ást, þörf fyrir að tilheyra hópi, stað og þjóð. Það er ekki fyrr en að þessum 

þörfum hefur verið fullnægt sem þörfin fyrir sjálfsvirðingu, virðingu fyrir öðrum og þörfin 

fyrir lífsfyllingu getur verið fullnægt. Í því felst að þekkja sjálfan sig og getu sína, að fá að 

þroskast og njóta sín sáttur við lífið og tilveruna (Garðar Gíslason 2001:62). Því er mjög 

mikilvægt að sinna vel félagslegum þörfum og þar koma frístundir og forvarnir sterkar inn og 

samstarf við heimili og skóla. Mikilvægt er að frístundastarf sé vel skipulagt með þessar þarfir 

í huga til að einstaklingurinn sé betur í stakk búinn til að halda áfram á þroskabrautinni 

þ.e.a.s. að komast upp á efsta þrep í píramíðanum.  

Margir merkir menn hafa í gegnum tíðina sett fram hugmyndir og kenningar um 

félagsmótun og mótun sjálfsmyndar o.fl. Við teljum mikilvægt að þeir sem koma að 

frístundastarfi kynnir sér þessi fræði.  

 

3.2. Kenningar um félagsmótun, samskipti og fjölgreindir 
Þegar fjallað er um frístundir er mikilvægt að skoða nokkra þekkta fræðimenn og kenningar 

þeirra. Frístundastarf byggir meðal annars á þessum kenningum og því er afar mikilvægt að 

kynna sér þær þegar fjallað er um slíkt starf. Ýmsir fræðimenn hafa í gegnum tíðina fært rök 

fyrir mikilvægi samskipta fyrir vitsmunaþroska og greind barna og unglinga. Má þar nefna 

Howard Gardner og Fjölgreindarkenninguna, Vygotsky og kenningar hans um mál og 

málþroska, Dewey og kenningar hans um að læra með því að framkvæma, G. Stanley Hall og 

kenningar hans um áhrif félagslegra aðstæðna og umhverfis á getu manna til að komast áfram 

í lífinu og George Herbert Mead og kenningar hans um táknbundin samskipti. Við skulum 

lítar nánar á kenningar þessara fræðimanna.  

 

3.2.1. Stanley Hall (1844-1924) 
Stanley Hall var frumkvöðull um margt, meðal annars var hann fyrstur til þess að hljóta 

doktorsnafnbót í sálfræði í Bandaríkjunum, stofnaði fyrsta sálfræðitímaritið, var fyrsti forseti 

bandaríska sálfræðifélagsins og fyrsti rektor Clark-háskólans. Hann einblíndi að mestu á 

bandaríska sálfræði og fékk áhuga á hagnýtari hliðum hennar með því m.a. að kanna tengslin 
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á milli persónuleika barna og unglinga og hegðunarvandamála. Einnig vildi hann kanna 

hvernig félagslegar aðstæður og umhverfi hefðu áhrif á getu manna til þess að komast áfram í 

lífinu. Með þessu sjáum við meginatriðin í bandarísku sálfræðinni sem kemur hvað skýrast 

fram í atferlisstefnunni þar sem megininntakið er að hegðun manna og dýra mótast af 

umhverfinu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:62-63). 

 Vegna frumkvöðlastarfa sinna er Hall oftast kallaður upphafsmaður eða faðir 

þróunarsálfræðinnar. Hann setti þó ekki beint fram kenningar um þroska barnsins sem hefur 

haft einhver sérstök áhrif á þróun þessarar greinar en hann setti þó fram þá hugmynd að 

þroskaferill mannsins, frá getnaði til fullþroska, gengi í gegnum þau sömu stig og maðurinn 

gekk í gegnum frá örófi alda (Alda Unnur Guðmundsdóttir 2007:63). 

 Hugtakið ,,unglingsárin“ er frá honum komið og hann skiptir þroskaskeiðinu í fjóra 

meginþætti. Þessir þættir eru kornabarnið, barnið, unglingurinn og hinn fullorðni 

einstaklingur. Hall var þekktur á sínu sviði og margir aðrir fræðimenn notuðust við kenningar 

hans. Hall var ekki á sama máli og Lock, sem taldi að öll börn myndu fæðast sem óskrifað 

blað, heldur áleit hann að vissir eiginleikar fólks væru þeim eiginlegir og myndu erfast 

kynslóða á milli. Hall hélt því fram að aðaláhrifavaldar í uppeldinu væru erfðir og svo 

umhverfið. Erfðafræðilegum einkennum er ekki hægt að breyta heldur verður einstaklingurinn 

að fá tækifæri til þess að prófa sig áfram eins og fyrri kynslóðir hefðu gert. Hall taldi því 

grundvallaratriðin í uppeldinu vera endurtekninguna og reynsluna, samspil erfða og umhverfis 

(Árni Guðmundsson 2007:26-27). Það skiptir því miklu máli, þegar kemur að uppeldi, að 

huga vel að umhverfisþættinum. Þar kemur frítíminn sterkur inn því hann er svo stór hluti af 

vökutíma barnsins. Börn þurfa að hafa aðgang að vel skipulögðu og góðu frístundastarfi, sem 

skipulagt er af fagmönnum á því sviði. Þar koma hugmyndir okkar til sögunnar, við viljum 

efla það starf sem í boði er með tilkomu frístundahúss þar sem allir aldurshópar hafa aðgang 

að sameiginlegu húsnæði. Með því teljum við okkur vera að sinna að hluta til 

umhverfisþættinum sem er svo mikilvægur.  

 

3.2.2. John Dewey (1859 – 1952) 
John Dewey hafði mikil áhrif á uppeldishugmyndir manna á  Vesturlöndum á 20. öld, sem og 

framsækna uppeldisfræðinga síðustu áratugina. Það ríkir ákveðið samræmi á milli hugmynda 

hans í uppeldisfræði og heimspeki. Hann hefur oft verið kenndur við þann hóp heimspekinga 

sem kenndir eru við verkhyggju (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2006:39). 
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 ,,Learnig by doing“ eða ,,að læra með því að framkvæma“ er eins konar slagorð sem 

lýsir mjög vel uppeldisfræði Dewey. Hann lagði mikla áherslu á að við lærum ekki aðeins 

með því að taka við áreitum eða fræðslu um hlutina heldur þurfum við að framkvæma þá til 

þess að öðlast dýpri skilning á hlutunum. Sem dæmi má nefna að ef við heyrum einhvern tón 

þá skynjum við hann en ef við hins vegar sláum tóninn eða sláum á streng þá höfum við ekki 

aðeins náð að skynja hann heldur höfum við framkvæmt eitthvað sem skilur eftir reynslu. Við 

skynjum svo tóninn betur eftir því sem við notum fleiri skynfæri (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir 2006:40). Þetta er mikilvægt og algengt í frístundastarfinu að fá einstakling 

til þess að framkvæma hlutina en ekki einblína eingöngu á fræðslu og fyrirlestra. Ef það á t.d. 

að kenna einstaklingum leik þá er mun árangursríkara að láta þá fara í leikinn en eingöngu 

segja þeim frá honum og útskýra með talmáli. Leikurinn er því mikilvægt tæki til náms ef 

miðað er við kenningar Deweys. 

 Dewey taldi það afar mikilvægt í uppeldinu að leiða barnið þannig áfram að það lærði 

af athöfnum sínum. Hann vildi að skólinn væri nátengur lífinu utan hans þannig að börnin 

hefðu á tilfinningunni að það sem þau lærðu í skólanum kæmi þeim að notum í lífinu sjálfu. 

Hann var á móti því að börnin ættu að læra á meðan þau væru í skólanum en utan hans ættu 

þau að lifa, þetta tvennt átti að vera náskylt. Ríkur þáttur í hugmyndum Dewey var að verkleg 

viðfangsefni ættu að skipa stóran sess í skólastarfinu. Þessi verklegu viðfangsefni áttu ekki að 

vera bundin við ákveðnar námsgreinar heldur áttu þau að tengjast starfinu innan skólans, 

verða eðlilegur þáttur í því. Sem dæmi má nefna að hann vildi að nemendur lærðu að matreiða 

og vildi þá tengja mötuneytið við námið, þannig myndu nemendur og kennarar borða það sem 

nemendur lærðu að matreiða (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2006:40). Í 

frístundastarfinu er einnig mikilvægt að tengja starfið við lífið sjálft. Það er eins með 

frístundina eins og skólann, þar lærir einstaklingurinn svo margt sem á að nýtast honum í 

lífinu sjálfu. Hér er bæði átt við ýmsa verklega þætti eins og matreiðslu og ýmiss konar 

handverk en einnig félagslega námið. Það er ekki síður mikilvægt að félagslegi þátturinn 

nýtist þeim á öðrum sviðum. Gaman er að láta einstaklinga í matreiðsluþjálfun elda fyrir aðra 

og láta einstaklinga sem læra alls kyns handverk vinna verkefni sem nýtast öðrum, t.d. búa til 

snaga í forstofuna. Þannig verður þetta að starfi í daglega lífinu. 

 Eitt af því sem var Dewey afar hugleikið var lýðræðið. Hann talaði um það sem 

ákveðna lífssýn sem einstaklingurinn tileinkar sér í skólanum, í samvinnu við félaga sína og 

fullorðna fólkið. Í gegnum lýðræði er stöðugt reynt að finna nýjar leiðir til samvinnu og 

félagslegrar aðlögunar (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2006:40). Frelsið, eða 
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lýðræðið, var eitt af forsendum þess að notast við aðferðina sem við töluðum um hér á undan, 

,,learning by doing“. Þar átti að ríkja bæði athafnafrelsi og frelsi til að koma með hugmyndir 

og tillögur. Þetta er aðferð fyrir nemendur til þess að leysa ákveðin vandamál (Reidar Myhre 

2001:174-175). Nemendur áttu sem sagt ekki að fá lausnina afhenta heldur áttu þeir að leysa 

vandann sjálfir. Þar kemur framkvæmdin sterkt inn og það frelsi við að velja réttu leiðina að 

réttu lausninni. Í frístundum þurfa einstaklingar oft að glíma við ákveðin vandamál og önnur 

viðfangsefni og mikilvægt er að leyfa þeim að finna bestu aðferðina við lausnaleitina. Hér er 

hægt að nefna sem dæmi hóp sem undirbýr tónleikahald. Það er auðvitað hægt að segja 

hópnum nákvæmlega hvað þarf að gera og hvernig en best væri þó að láta einstaklingana 

prófa sig áfram og framkvæma. Þannig læra þeir best af vinnunni. Í frístundahúsinu sjáum við 

fyrir okkur að starfi ráð sem tekur þátt í og undirbýr þá starfsemi sem er í húsinu. Lýðræðið er 

virkt og hugmyndirnar koma ekki síður frá þátttakendunum sjálfum.  

  

3.2.3. George Herbert Mead (1863 – 1931) 
George Herbert Mead var heimspekingur og félagssálfræðingur sem lagði mikla áherslu á 

skilning á sjálfsvitund fólks og hvernig hún þroskast á lífsleiðinni. Mead fjallaði mikið um þá 

tjáningu sem á sér stað þegar við tjáum okkur við annað fólk, svipbrigði og hreyfingar. Alveg 

eins og hópurinn hefur áhrif á einstakling innan hópsins þá hefur samfélag þjóða áhrif á 

einstaka þjóðir. Hvað er það sem gerir þjóð að þjóð? Hvað er það sem gerir einstakling að 

einstaklingi? Þannig snúast kenningar hans um stærra samhengi en bara hið félagslega sjálf 

einstaklinga. Mead þróaði einnig hugmyndirnar um hið félagslega sjálf og mótun þess.  

Sjálfið er að mati Mead ekki líffræðilegt fyrirbrigði heldur eitthvað sem þróast með 

einstaklingnum. Það er ekki til staðar við fæðingu heldur þróast það og mótast smátt og smátt 

með félagslegum samskiptum einstaklinga. Það er því hægt að horfa á lítið barn í leik. Í 

upphafi leikur það eitt og sér en síðan þróast leikurinn og smátt og smátt fer barnið að leika 

við önnur börn, hlutverkum fjölgar og um leið þátttakendum. Leikurinn er afar þroskandi og 

barnið lærir af viðbrögðum umhverfisins. Einnig eru mikilvægir þættir í leiknum sem örva 

barnið í þroskanum, þar má helst nefna atriði eins og að setja sig í spor annarra og virða reglur 

(Árni Guðmundsson 2007: 28-30).  

 Upphaf sjálfsins rekur Mead til þess þegar barnið fer að notast við tákn og tekur að líta 

á sjálft sig sem aðskilinn hluta umhverfisins. Hér er átt við orð eins og ég, minn, ég sjálfur og 

önnur eiginnöfn. Þannig nær barnið að mynda félagsleg tengsl og þróun sjálfsins heldur áfram 
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í samskiptum við annað fólk bæði í nánasta umhverfi og í samfélaginu í heild sinni (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2006:53). 

 Mead taldi að með því að setja sig í spor annarra og fara í hlutverk þeirra þá gæti 

einstaklingurinn séð sjálfan sig með augum þeirra. Þetta ferli taldi hann endurspeglast í 

hermileikjum því þá fara börnin í hlutverk t.d. mömmunnar, pabbans, verslunarmannsins eða 

læknisins og horfi þá á heiminn út frá hlutverki sínu hverju sinni. Ávinningurinn af þessu er 

að þau læra að sjá önnur sjónarmið en aðeins sín eigin. Með tímanum læra þau smám saman 

að tileinka sér væntingar út frá breiðari hópi og svo samfélaginu í heild (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2006:53). 

 Það er mjög gott að útskýra þetta með því að taka dæmi af hópleikjum hjá eldri 

börnum þar sem ákveðnar reglur ríkja. Þá þurfa börnin að taka tillit til hvers annars, fylgja 

settum reglum og leika það hlutverk sem við á. Þegar börnin eru orðin eldri eiga þau nefnilega 

að hafa náð tökum á því að setja sig í spor annarra og fleira sem yngri börn hafa enn ekki náð 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2006:54). Þessa þætti sem fjallað hefur verið 

um hér að ofan er afar gott að þjálfa í frístundum og ber mikið á þeim þar. Frístundir fólks, 

hvort sem um er að ræða skipulagðar eða óskipulagðar frístundir, einkennast oft af því að fólk 

setur sig í hlutverk og tekur tillit til annarra og sér þar með hlutina frá öðru sjónarhorni en 

sínu eigin. Í starfi í frístundahúsinu verða menn að taka tillit til annarra og vera tilbúnir í 

samstarf með öðrum. Þar er ekki unnið á einstaklingsgrundvelli heldur eru menn hluti af heild 

sem er góður undirbúningur fyrir fullorðinsárin, þátttöku í nýju samfélagi og jafnvel dvöl á 

Dvalarheimilinu Hvammi eða öðrum heimilum.    

 

3.2.4. Lev Vygotsky (1896 – 1934) 
Lev Vygotsky fæddist inn í miðstéttarfjölskyldu í Rússlandi. Hann útskrifaðist frá 

Háskólanum í  Moskvu árið 1917 með sérhæfingu í bókmenntum. Hann hafði sérstakan áhuga 

á þroska og þróun tungumáls og sambandinu þar á milli. Þetta leiddi til þess að hann fékk 

áhuga á sálfræði og áhrifum hinna ýmsu námskenninga. Hann leitaði eftir svörum við 

spurningum sem vöknuðu í kjölfar áhuga hans  á börnum og þeirri nálgun að læra nýja hluti. 

Vygotsky talaði um að sá heimur sem börn lifa í væri mótaður af fjölskyldum, samfélögum, 

efnahagslegri stöðu samfélaga, menntun og menningu. Hann trúði því að nám ætti sér að 

miklu leyti stað í gegnum leik og að tungumál og þroski byggðu hvort á öðru þar sem börn 

nota mál í leik  (Mooney 2000: 81-85).  
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 Vygotsky benti á að þroski barna verður ekki eingöngu fyrir áhrifum sálfræðilegs 

þroska heldur líka félagslegs umhverfis og samspils ýmissa þátta (Mooney 2000: 81-85). 

Hann lagði áherslu á að barn býr yfir þörfum, hvötum og óskum sem vekur það til athafna 

þess að leika sér sem er mjög mikilvægt fyrir þroska þess (Valborg Sigurðardóttir, 1991:63-

65). 

Hann hélt því fram að félags- og menningarlegt umhverfi hefði áhrif á mótun fólks og 

að vitræn hugsun væri menningarlegt fyrirbæri. Barnið lærir af þeim sem eldri eru og í 

samskiptum við þá. Það eins og lítill og forvitinn könnuður og félagsleg reynsla mótar hugsun 

þess og túlkun á umhverfinu. Kenning Vygotsky leitast við að útskýra að þroski barnsins, 

hæfni og þekking, miðist að leiðsögn og stuðningi samfélagsins og þeirra sem eldri eru. 

Margir halda því fram að þroskinn sé algildur og verði ekki fyrir neinum menningar- eða 

félagslegum áhrifum. Þessu er Vygotsky ósammála og segir að börn þroskist á sama hátt með 

áhrifum frá foreldrum, systkinum og samfélaginu öllu (Valborg Sigurðardóttir 1991:63-65).  

 Vygotsky talar um ,,svæði mögulegs þroska“. Þar útskýrir hann mismuninn á því sem 

barn getur gert eitt og sér annars vegar og með aðstoð fullorðinna hins vegar. Á svæði 

mögulegs þroska fer námið fram og með leiðbeinandi samtölum fullorðinna við barnið örvast 

þetta svæði. Barnið þroskast því og nær ákveðinni færni með því að fá aðstoð frá fullorðnum 

og þroskaðri einstaklingum (Valborg Sigurðardóttir 1991:63-65). 

Vygotsky lagði mikla áherslu á hlutverk fullorðinna í námi barnsins. Það er mikilvægt 

að hinn fullorðni fylgist vel með barninu og viti hvenær og hvar skal grípa inní og auka 

þekkingu þess. Með þessari aðstoð frá hinum fullorðna og hvatningu til að leysa efiðari 

verkefni eykst geta barnsins sem um leið þroskast til muna. Athygli er því lögð á samkipti í 

hinu félagslega umhverfi (Valborg Sigurðardóttir 1991:63-65). 

Hlutverk menntunar, að mati Vygotsky, er að sjá börnum fyrir verkefnum sem þau 

ráða við. Slík verkefni eru þá innan þess svæðis sem áður var talað um. Þessum verkefnum 

verður svo að fylgja eftir með aðstoð og leiðbeiningum frá þeim sem eldri eru og þroskaðri. 

Betra er að hafa verkefnin aðeins fyrir ofan mörkin en neðan því þá eru þau að örva þroskann 

í stað þess að verkefnin reyni á það sem þau vita og geta fyrir (Valborg Sigurðardóttir 

1991:63-65). 

Samkvæmt Vygotsky fæðist barnið í heiminn með ákveðnar þarfir og hvatir til ýmissa 

athafna. Það er hlutverk þeirra sem koma að félagsþroska barnsins, þ.e. hinna fullorðnu, að 

stuðla að því að barnið fái tækifæri bæði í skipulögðu og óskipulögðu frístundastarfi til að fá 

útrás fyrir hvatir og þarfir. Mikilvægt er að starfsmenn séu hæfir og tilbúnir til að taka þátt í 
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starfinu ýmist sem leiðbeinendur eða áhorfendur sem eru tilbúnir að leiðbeina ef og þegar þörf 

er. Hann lagði mikla áherslu á að börn fengju verkefni við hæfi en þeim þarf að fylgja eftir og 

það er í höndum hinna fullorðnu. Því er mikilvægt í frístundastarfi að börn séu ekki sífellt 

mötuð og að þau fái tækifæri t.d. í gegnum unglingaráð og nefndir til að skipuleggja sjálf en 

hinir fullorðnu leiðbeina eftir þörfum.    

 

3.2.5. Howard Gardner (1943 - ) 
Howard Gardner er bandarískur sálfræðingur sem hefur komið fram með kenningu sem 

gengur út frá því að greind sé margskipt og hver þáttur hennar þroskist með sínu sérstaka lagi. 

Kenningin og hugmyndirnar eiga sér langan aðdraganda. Sjálfum fannst honum þegar hann 

var yngri að tónlistaráhuga væri ekki gert nógu hátt undir höfði. Hann hefur gefið út margar 

bækur um hugmyndir sínar um greind og segir rök byggð á rannsóknum styðja þá sýn að 

mannshugurinn sé deildaskiptur. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt að fólk getur misst 

tiltekna sérhæfða hæfileika á sama tíma og aðrir skyldir hæfileikar haldast óskertir (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir 2007:177-180).  

Í kenningum Gardners er gengið út frá því að greind sé hæfileikinn til að leysa gátur 

og ráða fram úr vanda daglegs lífs, til að finna og skapa ráðgátur og þrautir og til að leggja sitt 

af mörkum, afurð eða þjónustu, sem er mikils metin í einni menningu eða fleirum (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir 2007:177-180).  

Fjölgreindarkenning Gardners gengur út frá átta gerðum greindar sem eru málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Gardner er enn að vinna í því að fjölga greindum 

og bæta þá við andlegri greind og tilvistargreind (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:177-

180).  

Málgreind felur í sér hæfileikann til að tjá sig í orðum og til að nema tungumál. Þetta 

er sá hæfileiki sem flestir deila, alls staðar í heiminum hafa menn þróað með sér tjáskipti. 

Þessi greind kemur vel í ljós hjá þeim sem eiga auðvelt með að tala á opinberum vettvangi. 

Hún felur í sér hæfileikann til að skilja málfræðireglur, skipan og merkingu orða. Hún 

auðveldar minni og upprifjun og er helst látin í ljós í lestri, tali, hlustun og ritun (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir 2007:177-180).  

Rök- og stærðfræðigreind felur í sér hæfileikann til að takast á við sértækar þrautir í 

stærðfræði og rökfræði og að átta sig á mynstrum og tengslum. Hún felur í sér færni í 

stærðfræðilegum tölvuaðgerðum og að fást við sértæk talnakerfi og er augljós í vísindalegu 
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vinnuferli og aðferðum. Þessi greind ásamt málgreind er í hávegum höfð í námi og kennslu í 

hinum vestræna heimi. Hér á landi fá íslenska og stærðfræði um 36% af heildartíma 

skólastarfsins (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 1999). Gardner telur að mest reyni á 

þessar tvær greindir í skólakerfinu og á greindarprófum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 

2007:177-180). Því er mikilvægt að allar hinar greindirnar fái tækifæri til að þroskast í 

umhverfi eins og í frístundastarfi.  

Rýmisgreind felur í sér hæfileikann til að skynja hinn þrívíða heim, átta sig á 

uppröðun hluta, geta endurskapað rými í huganum og að geta leikið sér með rýmishugmyndir. 

Hún auðveldar skynjun á ytri og innri myndheimi eða myndmáli (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir 2007:177-180). 

Hreyfigreind felur í sér hæfileikann til að hafa stjórn á eigin líkama, auðveldar 

stjórnun á sjálfráðum og ósjálfráðum hreyfingum. Þeir sem eru sterkir á þessu sviði reiða sig á 

samhæfingu. Hún felur í sér næmt tímaskyn og vitneskju á því hvenær og hvernig á gera 

eitthvað og hæfileika til að bæta líkamsfærni með því að sameina hug og hönd (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir 2007:177-180).    

Tónlistargreind felur í sér næmi fyrir tóni og takti. Hún er notuð til að þekkja, líkja 

eftir, endurskapa og skapa eigin tónlist. Hún kemur fyrst fram af greindarþáttunum og getur 

falið í sér færni í að lesa og bregðast við nótum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:177-180).  

Samskiptagreind felur í sér hæfileikann til að skilja fyrirætlanir, áhuga og óskir 

annarra, næmni gagnvart hugarástandi og skapi annarra. Hún felur í sér hæfni til samstarfs og 

samvinnu og hæfileikann til að hugleiða mörg sjónarmið (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 

2007:177-180).  

Sjálfsþekkingargreind felur í sér hæfileikann til að skilja sjálfan sig, meta eigin 

tilfinningar, ótta og langanir. Hún er notuð til að öðlast sjálfsvitund og til að þróa og tjá 

tilfinningu fyrir sjálfum sér. Hún felur í sér eigin hugsun, sjálfsskilning og eigin viðbrögð og 

þroskast síðust af öllum greindarþáttunum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:177-180). 

Umhverfisgreind felur í sér hæfileikann til að átta sig á og flokka náttúruleg fyrirbæri í 

jurta- og dýraríkinu. Hún er hæfileiki mannsins til að greina á milli lífvera í náttúrunni, felur í 

sér næmni gagnvart öðrum í lífríkinu og tengist þörf mannsins til að lifa af (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir 2007:177-180).  

Samkvæmt Gardner búum við yfir greindum í mismiklum mæli, hægt er að þjálfa þær 

allar en þó er einstaklingsbundið hve greindir menn geta orðið frá náttúrunnar hendi á hverju 

sviði fyrir sig (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:177-180).  
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Samkvæmt hugmyndum Gardners liggja hæfileikar okkar og áhugi á mjög misjöfnum 

sviðum og því er mikilvægt að skipulagt frístundastarf sé eins fjölbreytt og kostur er til að 

hver og einn fái notið sín sem skyldi. Það ætti að leiða til þess að allir ættu að geta fengið 

þörfum sínum fullnægt í slíku starfi og ætti því að draga að ólíka hópa einstaklinga en ekki að 

skilja neinn hóp útundan. Allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og því séð tilgang 

með því að taka þátt í starfinu. Í frístundastarfi er mjög auðvelt að koma því við að vinna með 

allar þessar greindir og starfið ætti að miða að því. Í frístundastarfi og í félagsmiðstöðvum 

erum við í raun að vinna samkvæmt fjölgreindakenningunni. Frístundastarfið kemur því sem 

mótvægi við það starf sem fer fram í skólunum þar sem lítið jafnvægi er á milli þeirrar áherslu 

sem lögð er á hverja greind fyrir sig.  

 

4. Félagsmiðstöðvar 
Félagsmiðstöðvar eru afdrep þar sem hægt er að verja frítíma sínum án áfengis og annarra 

vímuefna. Helstu hlutverk þeirra eru að stuðla að jákvæðum þroska og sjálfstæði, bæði í verki 

og félagslegum samskiptum og um leið að gera einstaklingana hæfari til þess að takast á við 

lífið. Þar er lögð áhersla á forvarnir og fræðslu og um leið á félagsþroska og jákvæð samskipti 

(Samfés 2005). Ýmis lög og reglur gilda um réttindi fólks til þátttöku í frístundastarfi. 

 

4.1. Réttindi, lög og reglugerðir 
Mikilvægt er að skoða rétt, lög og reglugerðir, þegar kemur að frístundum.  

Fyrst ber að nefna Æskulýðslög en tilgangur þeirra er að styðja börn og ungmenni til 

þátttöku í æskulýðsstarfi. Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagt frístundastarf þar sem börn 

og ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum 

sem þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal ganga út frá félags-, 

forvarna-, uppeldis- og menntunarlegu gildi sem miðar að því að auka mannkosti og 

lýðræðisvitund ungmenna. Velferð ungmenna skal höfð að leiðarljósi og þau skulu hvött til 

frumkvæðis og virkrar þátttöku. Lögin miðast við æskulýðsstarf fyrir ungmenni á aldrinum 6 

– 25 ára. Ríki og sveitarfélögum í samstarfi við félög og félagasamtök á sviði æskulýðsmála 

ber að stuðla að því að ungt fólk eigi kost á að starfa að æskulýðsmálum við sem fjölbreyttust 

skilyrði. Sveitarstjórnir sjá til þess að stofnuð séu ungmennaráð sem eru sveitarstjórnum innan 

handar í málefnum ungmenna í viðkomandi sveitarfélagi. Sveitarstjórnir setja nánari reglur 

um hlutverk ráðanna og hvernig valið er í þau (Lög um æskulýðsstarf 2007). Í lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga má m.a. finna upplýsingar sem segja til um að sveitarfélögum 
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beri skylda til að sjá börnum og ungmennum fyrir skipulögður frístundastarfi (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga 1991).  

Einnig ber að nefna Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en eitt af helstu merkmiðum 

hans er að börn fái tækifæri til að þroskast þannig að þau verði upplýstir og ábyrgir 

einstaklingar. Í honum er viðurkennt að börn eru sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi 

og þau réttindi má greina í þrjá meginflokka sem eru vernd, umhyggja og þátttaka. Réttur til 

velferðar er óumdeilanlegur en réttur til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu er 

umdeilanlegur. Í þátttöku felst t.d. að barn má segja skoðun sína og að hlusta ber á það í öllum 

málum sem það varðar. Virða ber skoðun barns með tilliti til aldurs þess og þroska. Börn 

mega stofna og vera með í félögum og þau eiga rétt á að taka þátt í lista- og menningarstarfi. 

Stjórnvöldum ber skylda til að tryggja börnum lýðræðislegan rétt þeirra. Samkvæmt 31. grein 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga aðildarríki að viðurkenna rétt barna til hvíldar og 

tómstunda, til að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þeirra, og til frjálsrar þátttöku í 

menningarlífi og listum. Einnig ber aðildarríkjum að virða og efla rétt barna til að taka fullan 

þátt í menningar- og listalífi og þau skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu 

veitt til að stunda menningarlíf, listir og frístundaiðju. Samkvæmt annarri grein 

Barnasáttmálans er kveðið á um að ekki megi mismuna börnum á nokkurn hátt út frá 

kynþætti, litarhætti, kynferði, tungu, trúarbrögðum, fötlun og fleiri þáttum (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna 1992). 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga frá árinu 1991 ber sveitarfélögum 

að tryggja öldruðum aðgang að félags- og tómstundastarfi við hæfi, þar sem leggja á áherslu á 

fræðslu og námskeiðahald um réttindi aldraðra og aðlögun að breyttum aðstæðum sem fylgja 

því að hætta þátttöku á vinnumarkaði (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, 1991).Til að hægt 

sé að uppfylla slík lög þurfa aldraðir að hafa aðgang að húsnæði.   

 Samkvæmt 20. grein Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna skal hverjum manni 

frjálst að eiga þátt í friðsamlegum fundahöldum og félagsskap. Samkvæmt 22. grein 

sáttmálans skal hver þjóðfélagsþegn fyrir atbeina hins opinbera eða alþjóðasamtaka eiga kröfu 

á félagslegum og menningarlegum réttindum sem eru honum nauðsynleg til þess að virðing 

hans og þroski fái að njóta sín. Samkvæmt 24. grein laganna skal hver maður hafa rétt til 

hvíldar og tómstunda (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna án ártals). 

 Ekki er nóg að setja lög og reglur heldur er mikilvægt að fylgja þeim eftir með 

rannsóknum og könnunum til að sjá hvar við erum stödd til að hjálpa okkur að átta okkur á 

stöðunni og hvar þarf að gera betur. Í þessu verkefni leggjum við upp með það að taka út 
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stöðuna í okkar sveitarfélagi og koma með hugmyndir að úrbótum þar sem ofangreind lög og 

reglugerðir eru hafðar að leiðarljósi. En hver hefur þróun félagsmiðstöðva verið í gegnum 

tíðina? 

 

4.2. Ungt fólk 
Félagsmiðstöðvar barna og unglinga eiga rætur að rekja til hernámsins. Þá urðu miklar 

breytingar á skemmtanalífi, ekki síst ungs fólks, og menn sáu að nú yrði að hafa snarar hendur 

varðandi úrræði. Þörfin minnkaði ekki með árunum heldur jókst til muna með 

fólksfjölguninni sem varð í framhaldinu en fjöldi barna og unglinga í Reykjavík þrefaldaðist á 

árunum 1940-1960.  Þörfin var því meiri þá en nokkru sinni áður og menn sáu hversu 

mikilvægt væri að taka á málefnum barna og unglinga, finna úrræði. Húsnæði í Reykjavík var 

af skornum skammti og margir um hverja íbúð. Þetta ástand batnaði þó með uppbyggingunni 

sem varð á næstu árum (Árni Guðmundsson 2007: 41-42). 

  Á síðustu 10 árum hefur þátttaka unglinga í frístundastarfi verið að mælast á bilinu 50 

– 65% og verið að aukast frá því sem áður var. Meðal helstu hlutverka félagsmiðstöðva er að 

sinna forvörnum gegn einelti og fordómum o.fl. (Óskar Dýrmundur Ólafsson 2005). Meðal 

þess sem unglingar telja sig helst læra í frítímanum eins og í starfi í félagsmiðstöðvum er 

sjálfsstjórn og sjálfsagi, félagsleg færni og skilningur. Vitsmunaþroski þróast m.a. í gegnum 

slíkt nám og er einn af undirstöðuþáttum þess að komast af í nútímasamfélagi og er virkilega 

góður undirbúningur fyrir lífið sjálft (Ragnhildur Bjarnadóttir 2002).  

 Starfið einkennist alla jafna af eftirfarandi þáttum, bíókvöld, böll og diskótek, ýmsar 

keppnir og leikir, borðspil og gólfspil, ýmsar uppákomur með skemmtidagskrá, klúbbastarf, 

keilukvöld, bingó, kósý- og kaffihúsakvöld, styttri og lengri ferðir auk fræðslu og forvarna. 

Starf í félagsmiðstöðvum er ekki bara bundið við þennan aldurshóp, félagsmiðstöðvar eldri 

borgara ganga út frá svipuðu starfi. Í frístundahúsinu okkar verður starfsemin ekkert svo 

frábrugðin því sem hér er talið upp en til viðbótar verður t.d. boðið upp á námskeið af ýmsu 

tagi. Þessu verða gerð nánari skil hér á eftir sem og starfi hjá öðrum hópum.  

 

4.3. Eldri borgarar  
Félagsmiðstöðvar aldraðra eru nokkuð nýjar af nálinni. Skipulagt félags- og frístundastarf 

eldri borgara á vegum Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar hófst 1969 með tveimur 

eftirmiðdögum í viku í Tónabæ. 1996 var slík starfsemi á 14 stöðum í Reykjavík. 

Félagsmiðstöðvar hafa fastan aðsetursstað og bjóða fram þjónustu á aðgengilegum stöðum. Í 
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félagsmiðstöðum getur eldra fólk komið saman, fengið þjónustu við hæfi, tekið þátt í 

frístundastarfi sem ætlað er að auka reisn þeirra og efla sjálfstæði og fengið stuðning við 

þátttöku sína í því sem er að gerast í samfélaginu (Anna Jónsdóttir o.fl. 1996:195-200).   

Þegar aldraðir hætta störfum hafa þeir meiri tíma fyrir sjálfa sig. Það getur verið gott 

að undirbúa og skipuleggja eftirlaunaárin til að njóta tímans enn betur og oft þarf að kaupa 

ýmiss konar búnað til frístundaiðkunarinnar. Það er ýmislegt sem þarf að huga að þegar rætt 

er um frístundastarf eftir starfslok, hjón fara til að mynda ekki alltaf á eftirlaun á sama tíma. 

Frístundir aldraðra einkennast af nokkrum þáttum og eru þeir svipaðir víða um heim. Þessir 

þættir eru líkamsrækt eins og sund og gönguferðir, lestur á bókum, blöðum og tímaritum, 

handiðn þar sem unnið er að útsaumi, útskurði o.fl., fjölmiðlun  og menningarviðburðir eins 

og leikhúsferðir og tónleikaferðir, spil, bingó og önnur tómstundaiðja eins og ferðalög og 

garðrækt (Anna Jónsdóttir o.fl. 1996:195-200). Ef dagskrá félagsmiðstöðva á landinu er 

skoðuð einkennist frístundastarfið af framangreindum þáttum sem eru rauður þráður í starfinu.  

 Þetta hefur leitt það af sér að í dag eru starfræktar margfalt fleiri félagsmiðstöðvar í 

Reykjavík og er opið fimm daga vikunnar þar sem skipulögð dagskrá er fyrir hendi. Úti á 

landi er þetta svipað en dagafjöldinn er kannski ekki sá sami. Þar eru ýmist starfsmenn á 

launum sem sjá um að halda utan um starfið eða félag eldri borgara sem annast það, slíkt starf 

er ólaunað en styrkt af sveitarfélaginu. Boðið er upp á fjölbreytt starf og víða er boðið upp á 

kaffi og hádegismat (Anna Jónsdóttir o.fl. 1996:195-200). 

 Frístundahús er kjörið til að sinna skipulögðu frístundastarfi fyrir eldri borgara. Í 

húsinu okkar sjáum við fyrir okkur að slík starfsemi verði í boði alla virka daga en farið 

verður nánar yfir það hér á eftir.   

 

4.4. Innflytjendur    
Ekki eru starfræktar sérstakar félagsmiðstöðvar fyrir innflytjendur en í Alþjóðahúsi í 

Reykjavík er vísir að slíku starfi. Í Alþjóðahúsi er opið hús alla föstudaga þar sem fólk alls 

staðar að úr heiminum kemur saman á því sem það kallar alþjóðlega fundi þar sem fólki gefst 

tækifæri til að kynnast ólíku fólki frá ólíkum löndum og læra um aðra menningarheima. 

Tilgangurinn er að skemmta sér á ýmsa vegu, haldin eru Valentínusar- og Hrekkjavökupartý 

og ýmis önnur partý tengd mismunandi menningu. Matarkvöld eru reglulegur viðburður þar 

sem menn kynnast mismunandi mat tengdum menningu. Á sumrin nýta menn sér náttúruna, 

grilla og spila leiki í almenningsgörðum (Alþjóðahús 2007).  
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 Innflytjendur eiga fullt erindi inn í félagsmiðstöðvar, þar er grundvöllur fyrir því að 

kynna fyrir þeim menningu þess samfélags sem þeir búa í og kynna það frístundastarf sem 

samfélagið býður upp á. Við sjáum fyrir okkur að í frístundahúsi sé hægt að bjóða upp á þetta 

auk fjölbreyttrar dagskrár sem tengir saman ólíka menningarheima. Til að slíkt starf sem og 

annað sem er í frístundahúsinu gangi vel er mikilvægt að vanda vel til þegar starfsfólk sem 

kemur að starfinu er ráðið.  

    

4.5. Starfsmenn í félagsmiðstöðvum 
Mikilvægt er að hafa gott starfsfólk í félagsmiðstöðvum og þeirra helsta verkefni er að vera 

góð fyrirmynd. Það er oft talað um að starfsmaður í félagsmiðstöð þurfi að hafa sömu kosti og 

kennarar, sálfræðingar, lögreglan, félagsráðgjafar o.fl., en aðalatriðið er að hann sé góður í 

mannlegum samskiptum og búi yfir þeirri hæfni sem til þarf til þess að leiða fólk í samvinnu. 

Það gerist best með því að vinna í lýðræðislegu umhverfi þar sem hver og einn fær að njóta 

sín og þjálfa um leið félagslega færni og þroska (Árni Guðmundsson 2007: 120). 

 Í lögum og reglum landsins er hægt að finna ákvæði sem gilda um starfsmenn sem 

starfa með fólki undir 18 ára aldri. Þeir sem starfa eða hafa umsjón með börnum og 

ungmennum í frístundastarfi þurfa að vera lögráða og hafa þjálfun, menntun, þekkingu eða 

einhverja reynslu sem nýtist þeim í starfinu. Þeir sem starfa í frístundum mega ekki hafa lent á 

sakaskrá fyrir ákveðin brot sem t.d. tengjast ávana- og fíkniefnum á síðastliðnum fimm árum. 

Þeir sem standa að skipulögðu frístundastarfi sem fellur undir lög þessi skulu gæta þess að 

uppfylla lög og reglur um aðgengi, aðstöðu, hollustu- og öryggisþætti Æskulýðslaga 

(Æskulýðslög 2007).  

 Af þessu sést að vanda þarf vel ráðningu starfsmannahóps í félagsmiðstöðvum og að 

sá starfsmannahópur sé fjölbreyttur og sinni þörfum sem flestra. Byggja þarf starf í 

félagsmiðstöðvum á fjölbreytileika ef tryggja á félagsþroska og jákvæð samskipti barna og 

unglinga og umburðarlyndi í fjölmenningarlegu samfélagi. Það er hlutverk umsjónarmanns að 

tryggja þetta jafnrétti. Í fyrsta lagi þarf hann að tryggja jafnrétti í starfsmannavali og í öðru 

lagi að tryggja jafnrétti meðal þeirra barna sem í félagsmiðstöðina koma. Fjölbreyttari 

hæfileikar og eiginleikar innan starfsmannahópsins stuðla að því að fjölbreyttari þörfum barna 

og unglinga verður mætt. Það læra börnin sem fyrir þeim er haft og það sem þeim er sýnt og 

þau fá að reyna sjálf. Ef börn fá ekki uppeldi og kynnast ekki þeim fjölbreytileika sem er að 

finna í okkar samfélögum í öruggu starfi í félagsmiðstöðvum heldur fá kannski allar sínar 
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hugmyndir eingöngu úr fjölmiðlum geta þær verið rangar og jafnvel fordómafullar. Því er 

mikilvægt að upplýsingarnar og fræðslan komi frá öruggum aðilum.   

Starfsmenn í félagsmiðstöðvum skipta sköpum þegar kemur að gæðum starfsins. 

Góðir og áhugasamir starfsmenn ná meiri árangri og smita frekar út frá sér til þeirra sem 

starfið á að ná til og þar með skilar starfið meiri árangri og líkur eru á því að markmið með 

starfinu náist.  

    

5. Úttekt á starfinu í Norðurþingi 
Eins og fram kemur í inngangi er tilgangur verkefnisins að gera úttekt á starfinu í Norðurþingi 

til að sjá hvað gengur vel og hvað má betur fara. Vel er við hæfi í upphafi slíkrar úttektar að 

kynna sér stefnu sveitarfélagsins í málaflokknum og hvort verið er að fylgja þeirri stefnu eftir.  

 

5.1. Fjölskyldustefna Húsavíkurbæjar 
Í Fjölskyldustefnu Húsavíkurbæjar frá árinu 2005 kemur eftirfarandi meðal annars fram. Eitt 

af meginmarkmiðum bæjarins  er að hann sé eftirsótt sveitarfélag til búsetu sem leggi áherslu 

á að umhverfi og allar aðstæður séu sem bestar og taki mið af þörfum íbúanna. Þar kemur 

fram að markmiðið sé að ungt fólk njóti uppbyggilegra skilyrða í uppvextinum og hafi 

tækifæri til að þroskast sem ábyrgir og virkir þegnar í lýðræðisþjóðfélagi.Til að fylgja þessu 

eftir var það sama ár sett af stað sex manna unglingaráð sem hefur það hlutverk að taka til 

umfjöllunar þau málefni, á vegum sveitarfélagsins,  sem snúa að börnum og unglingum. 

Ráðið fundaði nokkrum sinnum en hefur legið í dvala um nokkurt skeið (Fjölskyldustefna 

Húsavíkurbæjar 2004).  

Í sveitarfélaginu er vaxandi hópur fólks af erlendum uppruna sem nauðsynlegt er að 

auðvelda aðlögun að íslensku samfélagi jafnframt því að virðing sé borin fyrir bakgrunni þess 

(Fjölskyldustefna Húsavíkurbæjar 2004).  

Hvað varðar fræðslu og ráðgjöf er ætlunin að halda uppi fræðslu um uppeldi, aga og 

hegðun. Lögð er áhersla á að til að ná megi árangri í forvörnum verði allir þeir sem koma að 

uppeldi og mótun barna og unglinga að sameina krafta sína og stuðla að heilbrigðum 

lifnaðarháttum. Um leið sé mikilvægt að stuðla að jákvæðri lífssýn allra aldurshópa og vinna 

gegn sjálfseyðandi hegðun. Forvarnir eiga að vera markviss hluti af öllu starfi á vegum 

sveitarfélagsins með börnum og unglingum. Halda á áfram reglubundnum rannsóknum og 

könnunum sem lúta að vímuefnaneyslu og niðurstöður kynntar. Stuðla á að vandaðri 

vímuefnafræðslu á öllum skólastigum (Fjölskyldustefna Húsavíkurbæjar 2004).  
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Möguleikar íbúa Húsavíkurbæjar til að njóta tómstundastarfs og menningarlífs við 

hæfi eiga að vera til fyrirmyndar. Kappkosta skal að skipuleggja frístundastarf þannig að 

ástundun þess gangi ekki á möguleika fjölskyldna til samvista. Endurskipuleggja þarf tímaröð 

og fyrirkomulag á fjölbreyttu framboði í almennu frístundastarfi. Stuðla verður að samfelldu 

frístundaframboði að loknum skóladegi. Framboð á námskeiðum t.d. leikjanámskeiðum og 

sundnámskeiðum verði samræmd til að koma í veg fyrir árekstra og lengja þann tíma á sumrin 

sem skipulagt frístundastarf er í boði (Fjölskyldustefna Húsavíkurbæjar 2004).  

Ekkert er minnst á eldri borgara í stefnunni sem er þó hópur sem ætti sannarlega heima 

í slíkri stefnu. Er verið að fara eftir því sem hér segir? Eftirfarandi úttekt á starfinu varpar ljósi 

á það.  

 
5.2. 6 – 10 ára 
 

  Skólinn 
Félagsmál hjá börnum 6 – 10 ára eru í höndum kennara sem skipuleggja bekkjarkvöld í 

samvinnu við foreldrafulltrúa bekkjanna og aðra foreldra. Bekkjarkvöld geta verið af ýmsum 

toga, þar er spilað, boðið upp á skemmtiatriði eða farið í leiki. Í sumum bekkjum hafa 

vinahópar verið í gangi en í öðrum hafa foreldrar skipst á að skipuleggja mánaðarlega 

viðburði fyrir börnin og foreldra þeirra, stundum fá systkini og aðrir fjölskyldumeðlimir að 

vera með.  

 Skólaskjól er í boði fyrir börn í 1. – 4. bekk mánudaga til fimmtudaga frá 13:30 eða frá 

að skóla lýkur til 16:00. Ekki er um fastmótað starf að ræða en börnin eru mest að  föndra, 

leika í frjálsum leik og öðru sem þau hafa gaman af í samstarfi við umsjónarmann. Boðið er 

upp á miðdegiskaffi.  Um 20 krakkar sækja í þjónustuna, flestir úr 1. bekk.  Tvær 

kennslustofur eru lagðar undir starfið. Á föstudögum er æfingaskóli og þangað fara krakkarnir 

úr Skólaskjóli. Tveir fatlaðir einstaklingar eru í Skólaskjóli og því er aðstoðarmaður með 

þeim frá skólaþjónustunni en að öðru leyti er starfið í höndum umsjónarmanns (Ásta 

Sigurðardóttir 2008). 

 Danskennsla á vegum Dansskóla Heiðars Ástvaldssonar fer fram í námskeiðsformi og 

í grunnskólanum. Danskennarar koma frá Reykjavík á hverjum vetri, kenna dans í 4. og 6. 

bekk, sem er liður í náminu og víkur önnur kennsla á meðan. Kennsla stendur yfir í viku 

(Borgarhólsskóli 2007).  
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Annað     
Æfingaskólinn er í boði fyrir börn í 1. og 2. bekk Borgarhólsskóla. Um er að ræða 

samstarfsverkefni Borgarhólsskóla og Völsungs og er í höndum tveggja íþróttakennara 

grunnskólans. Æfingaskólinn er í boði á föstudögum klukkan 12:00 – 13:30. Börnin byrja á að 

borða nesti. Greiða þarf smágjald fyrir þátttökuna.  Markmiðið er að börn kynnist eins 

mörgum greinum íþrótta og mögulegt er, miðað við tækjabúnað og aðstöðu, og því starfi sem 

í boði er hjá íþróttafélaginu Völsungi. Börnin geta svo síðar meir valið sjálf hvaða íþróttagrein 

eða greinar þau langar til að iðka. Æfingaskólinn er hugsaður sem alhliða hreyfing fyrir börn. 

Einnig er farið í ýmsa leiki sem kynntir eru fyrir börnunum. Um 30 börn eru í 

æfingaskólanum. Þetta starf hefur gefist vel og er hugmyndin að bæta við einum bekk næsta 

vetur (Unnar Þór Garðarsson 2008).  

Boðið er upp á reiðnámskeið í Saltvík allan ársins hring. Krakkaklúbbur skiptist í 

nokkra hópa, hver hópur kemur einu sinni í viku tvo tíma í senn í sex vikur. Farið er í 

útreiðartúra þegar veður leyfir en annars er æft í reiðhöll (Saltvík 2008). 

   

5.3. 10 – 12 ára 
 

Skólinn 
Félagsmál hjá börnum 10-12 ára í skólanum eru í höndum kennara sem skipuleggja 

bekkjarkvöld og fjáröflunarsamkomur í samvinnu við foreldrafulltrúa og aðra foreldra. Það er 

undir hverjum og einum kennara og foreldrum komið hve oft bekkjarkvöld eru.  Bekkjarkvöld 

geta verið af ýmsum toga, þar er spilað, boðið upp á skemmtiatriði eða farið í leiki. 6. bekkur 

heldur m.a. öskudagsball fyrir fjölskylduna til að safna peningum fyrir bekkjarferð.  

7. bekkur heldur nokkur diskótek yfir veturinn, bíósýningar og fleira til að safna fyrir sinni 

vikuferð á Reykjum í Hrútafirði. Stærsta fjáröflun þeirra er leikrit sem sett er upp á vorönn. 

Miklar æfingar liggja þar að baki. 

 Danskennsla á vegum Dansskóla Heiðars Ástvaldssonar fer fram í námskeiðsformi og 

í gegnum grunnskólann. Danskennarar koma frá Reykjavík á hverjum vetri, kenna dans í 4. og 

6. bekk, sem er liður í náminu og víkur önnur kennsla á meðan. Kennsla stendur yfir í viku 

(Borgarhólsskóli 2007).  

 

Annað 
Þessi aldurshópur getur sótt TTT sem er í húsi kirkjunnar yfir veturinn, í starfið sækja 30 – 40 

krakkar. Þar er farið í ýmsa leiki, sungið, dansað og fleira skemmtilegt eins og vökukvöld, 
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sundlaugarpartý o.fl. Stundum er dagskráin í höndum umsjónarmanna en börnin taka einnig 

þátt í skipulaginu (Sæunn Kristjánsdóttir 2008).  

Skátarnir eru með vikulega starfsemi þar sem mikið er lagt upp úr útivist allan ársins 

hring. Starfið er í umsjón eins yfirmanns sem nýtur aðstoðar eldri foringja. Það fer fram á 

miðvikudögum frá 16:00 – 18:00. Um tilraun er að ræða og ef starfið gengur vel verður 

framhald á því næsta vetur. Hver fundur hefst formlega og líkur formlega með söng og farið 

er yfir lög skáta. Starfið fer nánast að öllu leyti fram utandyra, farið er í leiki, rennt í fjallinu, 

farið í fjöruferðir þar sem kveiktur er varðeldur og grillað á greinum sem sóttar eru í skóg 

uppi í fjalli, farið í ratleiki, tjaldað, bundnir hnútar, sungið og fleira. Aðstaða skátastarfsins er 

í Kiwanishúsi bæjarins en það er í boði Kiwanis. Um 25 krakkar taka þátt í starfinu og eru það 

krakkar sem æfa ekki íþróttir. Þátttökugjald er 2000 krónur (Auður Jónasdóttir 2008).   

Boðið er upp á reiðnámskeið í Saltvík allan ársins hring. Krakkaklúbbur skiptist í 

nokkra hópa, hver hópur kemur einu sinni í viku tvo tíma í senn í sex vikur. Farið er í 

útreiðartúra þegar veður leyfir en annars er æft í reiðhöll (Saltvík 2008). 

 

5.4. 13 – 15 ára 
 

Skólinn 
Hér er helst að nefna siglingu unglingastigs í Flatey á Skjálfanda, Náttfaravík og Lundey, 

árshátíð skólans, þorrablót og gönguferð fyrir 8. bekk, skólaferðalag 9. bekkjar á Laugar í 

Sælingsdal og 10. bekkjarferð um náttúruperlur Íslands. Einnig eru fjáröflunarviðburðir 

tengdir þessum viðburðum. Bekkjarkvöld eru í samvinnu kennara og foreldra og undir þeim 

komið hverju sinni hversu oft þau eru haldin.  

   

Félagsmiðstöðin Keldan 
Ungmenni á þessum aldri geta sótt félagsmiðstöðina Kelduna. Hún er opin tvisvar í viku, 

mánudagskvöld frá klukkan 19:30 – 21:45 og föstudagskvöld frá 20:00 – 23:00. Á 

mánudagskvöldum er opið hús þar sem krakkarnir geta komið og spilað ýmis gólfspil og 

borðspil, hlustað á tónlist, spjallað eða horft á sjónvarpið. Á föstudagskvöldum eru hins vegar 

skipulagðir viðburðir eins og spurningakeppni, sundlaugarpartý, diskótek og fleira. 

Ungmennin hafa aðgang að félagsmiðstöðinni í frímínútum í skólanum þar sem 

umsjónarmaður Keldunnar er á staðnum í hádegi. Ungmennin hafa aðgang að 

hljómsveitaraðstöðu sem ætluð er ungmennum á aldrinum 13-25 ára. Starfið er í höndum 

umsjónarmanns félagsmiðstöðvarinnar og tveggja starfsmanna til viðbótar.  



39 

 

Í upphafi hvers skólaárs er kosningavika þar sem meðal annars er kosið í nemendaráð 

Keldunnar. Þá hafa frambjóðendur viku til að tala við kjósendur og sannfæra þá um að þeir 

séu verðugir fulltrúar til að sitja í ráðinu. Einn nemandi úr hverri bekkjardeild situr í 

nemendaráði Keldunnar, eða sex nemendur, og æskilegt er að hafa nokkuð jafnt kynjahlutfall. 

Nemendaráð fundar einu sinni í viku, skipuleggur dagskrá Keldunnar og sér um allan 

undirbúning. Á unglingastigi eru um 120 ungmenni, þátttaka í starfinu fer eftir viðburðum 

hverju sinni og er á bilinu 20 – 100 og er betri þegar um skipulagða viðburði er að ræða. 

Þátttaka er almennt betri fyrir áramót og dregur úr henni þegar líða fer á vorið.      

 

5.5. 16 – 25 ára 
 

Skólinn  
Á vegum Framhaldsskólans á Húsavík starfar NEF FSH sem er nemendafélag skólans. Í 

stjórn félagsins sitja fimm nemendur sem kosnir eru á vordögum fyrir komandi vetur. Með 

þeim starfar félagsmála- og forvarnarfulltrúi skólans. Hlutverk hans er að halda utan um 

félags- og forvarnarmál og fundar hann með  stjórninni vikulega og skipuleggur viðburði sem 

hefð er fyrir auk ýmissa annarra viðburða.  

Meðal helstu viðburða eru busavígsla, árshátíð skólans, Dillidagar sem eru 

uppbrotsdagar frá hefðbundinni kennslu, undankeppni Söngkeppni framhaldsskólanna, 

viðburðir á vegum framhaldsskólanna eins og íþróttamót og skemmtanir,   Jón og Gunna sem 

eru menningarkvöld sem haldin eru á sitt hvorri önninni, leikrit á vegum leikfélags nemenda 

Píramus og Þispa, Gettu betur o.fl.  

 

Ungmennahúsið Tún 
Ungmennahúsið Tún hefur verið starfandi í nokkur ár. Upphaflega var það rekið með styrk frá 

Rauða Krossinum en er nú rekið af bænum. Ungt fólk á aldrinum 16-25 ára hefur aðgang að 

ungmennahúsinu 

Í dag starfar Tún eða ungmennahúsið innan veggja íþróttahúss Húsavíkur. Það er 

staðsett í félagsaðstöðu íþróttafélagsins Völsungs. Þar hefur ungmennahúsið aðstöðu í stóru 

herbergi auk forstofu þar fyrir framan og gangs. Á ganginum eru borð sem hægt er að nota til 

að læra, spila eða annað sem hentar hverju sinni. Borðtennisborð er á ganginum. Í herberginu 

er kaffikrókur þar sem útskriftarnemar FSH reka sjoppu, þar er aðgangur að ýmsum 

heimilistækjum eins og kaffivél, örbylgjuofni, grilli og fleiru. Í herberginu er borð sem hægt 
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er að nota við ýmsa iðju. Tveir stórir sófar eru fyrir framan tjald sem notað er fyrir 

kvikmyndasýningar, tölvuleiki, sjónvarpsgláp, tölvukynningar og fleira.  

Ungmennahúsið er opið á mánudags- og fimmtudagskvöldum frá 20:00 – 23:00. Á 

þriðjudags- og miðvikudagskvöldum og á laugardögum og sunnudögum er opið og hægt að 

horfa á Enska boltann og Meistaradeildina. Annan hvern sunnudag er aðgangur að 

íþróttasalnum milli 16:00 og 17:00 fyrir þá sem vilja skella sér í bolta eða einhverjar aðrar 

íþróttir. 

Tveir umsjónarmenn eru með starfinu sem skiptast á að vinna þar á auglýstum 

opnunartíma. Þriðji starfsmaðurinn sér um að vera með opið þegar Enski boltinn og 

Meistaradeildin er í boði.  

Átta manna skemmtinefnd sem skipuð var í FSH sér um að skipuleggja dagskrá 

ungmennaaðstöðunnar. Fastir liðir eru viss kvöld til að dagskráin sé aðgengileg öllum og 

menn viti almennt að hverju þeir geta gengið. Meðal fastra dagskrárliða eru bíókvöld, 

spilakvöld, spurningaleikjakvöld og sprikl í íþróttasalnum. Þar fyrir utan eru uppákomur sem 

skipulagðar eru í byrjun hvers mánaðar og er dagskráin auglýst á auglýsingatöflu skólans auk 

þess sem öll dagskrá fer inn á heimasíðu Nemendafélags skólans.  

Miðað við þann fjölda ungmenna sem er á aldrinum 16 – 25 ára eru allt of fáir sem 

nýta sér ungmennaaðstöðuna Tún. Fjöldinn er 10+ á opnu húsi en þegar boltinn er á skjánum 

mæta um 30 manns.   

  

5.6. Um forvarnir og félagsmál almennt í Norðurþingi 
Í Norðurþingi eru starfandi tvær aðrar félagsmiðstöðvar, fyrir utan Kelduna, önnur á 

Kópaskeri og hin á Raufarhöfn. Mikið samstarf er á milli félagsmiðstöðva í Norðurþingi s.s. 

sameiginleg böll, ferðir, fundir o.fl. Starfið á Húsavík er leiðandi fyrir starfið í austurhluta 

sveitarfélagsins eftir að sameining varð og er einn yfirmaður yfir öllu þessu starfi og er hann 

staðsettur á Húsavík. Umsjónarmaður félagsmiðstöðvarinnar á Húsavík er leiðbeinandi 

starfsfólks fyrir austan.  

 Forvarnarstarfi í sveitarfélaginu hefur verið þannig háttað að það hefur verið unnið af 

mörgum aðilum á ýmsum sviðum s.s. umsjónarmanni Keldunnar, Túns og Vinnuskólans, 

forvarnarfulltrúa Framhaldsskólans, fulltrúum frá Borgarhólsskóla, kirkjunni, Íþróttafélaginu 

Völsungi, Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, lögreglunni, foreldraráði og starfsmönnum á vegum 

sveitarfélagsins. Í dag hefur verið komið á svokölluðu forvarnarteymi og markmið hópsins eru 

að stuðla að heilbrigðu líferni unglinga í okkar samfélagi og öruggu umhverfi.  Teymið skipa 
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fulltrúi frá lögreglu, félagsmálastjóri, umsjónarmaður félagsmiðstöðva, félags- og 

forvarnarfulltrúi FSH, æskulýðsfulltrúi og nýskipaður forvarnarfulltrúi bæjarins. Hópurinn 

fundar mánaðarlega, fer yfir stöðu mála og skipuleggur framhaldið. Enginn fulltrúi frá öðrum 

stöðum í sveitarfélaginu situr í forvarnarteyminu. 

 

5.7. Eldri borgarar 
Það er einstaklega vel staðið að félagsmálum fyrir eldri borgara í Hvammi, sem er 

öldrunarheimili á Húsavík. Þar er maður ráðinn eingöngu til þess að sinna þessum málum. 

Það eru nokkrir fastir liðir í hverri viku, m.a. spurningakeppni á mánudögum, bingó á 

föstudögum, leikfimi á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum. Einnig eru bíósýningar í 

hverri viku þar sem sýndar eru heimildamyndir, íslensk leikrit og fleira (Hafliði Jósteinsson 

2008). 

Á hverjum degi er lestrarstund og fólkið hefur aðgang að handmenntastofu, 

smíðastofu, biljardborði og sumir binda inn bækur. Mikið er lagt upp úr því að hafa 

tónlistaratriði mjög reglulega. Þá koma bæði nemendur í tónlistarskólanum og aðrir 

tónlistarmenn og spila fyrir fólkið. Síðasta dag hvers mánaðar er ball þar sem dansaðir eru 

gömlu dansarnir, marserað og fleira. Einnig er kaffispjall tvisvar í viku þar sem 

starfsmaðurinn situr og drekkur kaffi með fólkinu og þau spjalla um allt milli himins og 

jarðar. Á sumrin, og þegar veður er gott, er mikið lagt upp úr útivist. Flestir þeir sem nýta sér 

þessa afþreyingu er fólkið sem býr í Hvammi en einnig koma nokkrir einstaklingar inn í 

dagvistun (Hafliði Jósteinsson 2008).   

Félag eldri borgara var stofnað 1989 og hefur verið virkt síðan. Það verður því 20 ára á 

næsta ári. Síðast liðin 11 ár hefur Ásmundur Bjarnason verið formaður félagsins. Í félaginu 

eru um 140 félagsmenn skráðir (Ásmundur Bjarnason 2008).  

Félagið stendur fyrir skipulögðum viðburðum alla daga vikunnar. Alla daga er opið í 

Hvalasafninu frá klukkan eitt til fjögur, þar er púttvöllur sem félagið tók þátt í að fjármagna 

og hefur því frían aðgang að. Góð aðsókn er í púttið og í það mæta að jafnaði 20 manns í 

hvert sinn. Á þriðjudögum og föstudögum frá klukkan eitt til fjögur er Boccia í sal 

íþróttahallarinnar. Svipuð aðsókn er í það og púttið og eru um þrjú til fjögur lið í keppni þessa 

daga. Á þriðjudögum er kórinn líka starfræktur, klukkan fimm á daginn eru raddæfingar og 

klukkan 20:00 er svo kóræfing. Stjórnandi kórsins og stjórnandi raddæfinganna eru meðlimir í 

félaginu. Æfingarnar fara fram í Hvammi sem er salur elliheimilisins en þar hefur félagið 

aðsetur.  Á miðvikudagskvöldum er spiluð félagsvist í salnum. Þetta er vetrardagskráin sem 
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gengur frá september og fram í júní. Á hverju ári er farið í þrjár til fjórar ferðir, ýmist 

dagsferðir eða þriggja til fjögurra daga ferðir. Í dagsferðum er þvælst um nærliggjandi sveitir 

en í lengri ferðum er haldið í aðra landsfjórðunga. Í júní er föst hefð fyrir grillkvöldi sem 

haldið er í félagsheimili Tjörnesinga sem er rétt fyrir utan Húsavík. Þar grilla menn og snæða 

og síðan er slegið upp harmonikkudansleik þar sem félagsmenn leika fyrir dansi. Einnig er 

hefð fyrir samkomu á aðventunni þar sem eru fjölbreytt,  heimatilbúin atriði í höndum 

félagsmanna (Ásmundur Bjarnason 2008).   

Félagið hefur frían aðgang að sal elliheimilisins og öllum íþróttamannvirkjum 

bæjarins. Félagsgjaldið er 3000 krónur á ári og almennt þarf ekki að greiða fyrir neitt á 

virkum dögum annað en kaffi en þegar aðrir viðburðir eru á dagskrá er peningar úr sjóðnum 

nýttir til að greiða niður t.d. ferðir og samkomur. Sólseturskórinn hefur sér fjárhag sem hann 

sækir í styrki og hann sér um sig sjálfur. Hann fer á helstu kóramót landsins eins og t.d. 

kóramót eldri borgara á Norðurlandi. Fyrir utan skipulagt starf félags eldri borgara eru margir 

félagar virkir félagsmenn í golfklúbbi bæjarins (Ásmundur Bjarnason 2008).  

Félagið sækir þing Landssambands eldri borgara, en það tók þátt í að stofna þau 

samtök á sínum tíma. Einnig koma stjórnarmeðlimir samtakanna til Húsavíkur og funda með 

félagsmönnum hér (Ásmundur Bjarnason 2008).  

Mjög góður andi er í hópnum og starfið gengur vel en á undanförnum árum hefur 

fækkað í hópnum og lítil endurnýjun á sér stað. Það er eins og það fólk sem er að komast á 

þennan aldur hafi minni áhuga á félagsstörfum en áður og það kærir sig lítið um að taka þátt í 

skipulagningu og kærir sig ekki um að sitja í stjórn. Sama stjórnin og sami formaður hafa 

sinnt starfinu síðastliðin 11 ár. Formaður samtakanna vildi koma því á framfæri að starfið 

gæfi lífinu gildi, byggði félagsmenn upp og efldi heilsu þeirra bæði andlega og líkamlega  

   

5.8. Innflytjendur 
Lítið hefur farið fyrir starfi fyrir innflytjendur á vegum sveitarfélagsins en helst hefur það 

farið fram í gegnum þau fyrirtæki þar sem flestir innflytjendur starfa, í gegnum 

Þekkingarsetur Þingeyinga sem stendur fyrir íslenskukennslu og Verkalýðsfélag Húsavíkur 

sem stendur fyrir viðburðum fyrir félagsmenn sína. Sveitarfélagið gæti bætt um betur og 

staðið fyrir skipulögðu frístundastarfi þar sem menningarheimar mætast og innflytjendur fá 

kynningu á því sem í boði er þegar þeir flytja í sveitarfélagið. 

  Árið 2005 voru 43 innflytjendur með lögheimili í Norðurþingi, í byrjun árs 2008 voru 

þeir 186, aukningin nemur því 340% á þremur árum (Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslu 2008). 
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 Samkvæmt Viðhorfskönnun Þekkingarseturs Þingeyinga og Verkalýðsfélags 

Húsavíkur og nágrennis sem gerð var á meðal erlends vinnuafls í Norðurþingi og kom út í 

apríl 2008 kemur fram að rúmum 64% aðspurðra líkar mjög eða frekar vel á því svæði sem 

þeir eru búsettir en um 17% líkar það illa eða frekar illa. Einnig kemur fram að sumum finnst 

að hér mætti vera meira umburðarlyndi og meiri virðing borin fyrir innflytjendum. Fordómar 

hafi aukist á síðustu misserum, sérstaklega hjá ungu fólki. Einhverjum finnst félagslíf undir 

væntingum og sumum finnst erfitt að búa hér og eiga samskipti við heimamenn. Einhverjir 

tala um að þeir hafi náð góðu valdi á íslenskunni í gegnum íslenskunámskeið og stóran 

íslenskan vinahóp (Viðhorfskönnun ÞÞ og VHN á meðal erlends vinnuafls í Norðurþingi 

2008).  

  

5.9. Er fjölskyldustefnu sveitarfélagsins fylgt eftir og er nægilega 
mikið frístundastarf í boði? 

Af framangreindri úttekt má sjá að margt gott starf er í gangi í sveitarfélaginu en alltaf má 

gera betur. Eitt af meginmarkmiðum sveitarfélagsins er að gera það eftirsóknarvert og því ætti 

það alltaf að vera markmiðið að gera betur og þróa það starf sem fyrir er.  

 Hvað varðar börn á aldrinum 6 – 10 ára er margt gott starf í boði en þó mætti gera 

betur með fjölbreyttara frístundastarfi sem gæti komið til með frístundahúsi á vegum 

sveitarfélagsins. Það myndi vega upp á móti því starfi sem skólinn býður upp á.  

 10 – 12 ára börn hafa úr ýmsu að velja, en það er eins með þau og yngri börnin, með 

tilkomu frístundahúss væri hægt að gera enn betur og ná til þeirra barna sem ekki eru að sækja 

í það sem í boði er í dag. Það sem er í boði á vegum skólans er oft skyldubundið og býr ekki 

yfir því frelsi sem frístundastarf í frístundahúsi gæti boðið upp á.    

 13 – 15 ára hafa aðgang að félagsmiðstöð sem gæti færst yfir í frístundahús. Til 

viðbótar við það ágæta starf sem nú er í boði myndu t.d. námskeið og ýmis fræðsla og 

forvarnir aukast með tilkomu frístundahúss. Hvað fjölskyldustefnuna varðar er það að virkja 

unglingaráð til að taka til umfjöllunar málefni sem snúa að börnum og unglingum góð 

hugmynd og fundaði ráðið nokkrum sinnum og einu sinni með sveitarstjórn en sá lítinn 

árangur af þeirri vinnu og varð ekki vart við áhuga sveitastjórnarmanna. Við teljum mikilvægt 

að fylgja slíkri hugmynd eftir því rödd ungs fólks skiptir miklu máli þegar vinna á út frá 

unglingalýðræði.  

 16 – 25 ára hafa aðgang að ungmennaaðstöðu. Í dag er þátttakan ekki nógu góð og 

viljum við kenna aðstöðuleysi um þar sem það býður ekki upp á mjög fjölbreytta starfsemi 
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eða lágmarks aðbúnað. Nokkuð gott starf er í skólanum og gæti það verið í samstarfi við 

frístundahús en húsnæði og aðstaða hefur verið af skornum skammti. Hér er líka mikilvægt að 

rödd ungs fólks fái athygli og áheyrn ráðamanna og á það einnig við um aðra hópa.  

 Eldri borgarar sinna sínu frístundastarfi vel sjálfir, eitthvað hefur verið að draga úr 

endurnýjun hvað nýja meðlimi í félagi eldri borgara varðar. Með tilkomu frístundahúss er 

hægt að bjóða upp á ýmsar nýjungar og efla starfið enn frekar með stuðningi við stjórn 

félagsins, styðja þá í hugmyndum og veita þeim aðgang að betra húsnæði en nú er til staðar.  

 Í sveitarfélaginu er vaxandi hópur fólks af erlendum uppruna og gengur aðlögun þessa 

hóps vel á vissum sviðum en það má gera miklu betur þegar kemur að frístundum. Það er 

ekkert verið að sinna þeim málaflokki eins og staðan er í dag, en það þyrfti ekki mikið til að 

breyta þeirri stöðu. Með tilkomu frístundahúss væri hægt að ná fjölskyldum innflytjenda inn 

með það að markmiði að kynna fyrir þeim það starf sem í boði er hverju sinni.   

Annað slagið eru haldnir fræðslufundir á vegum sveitarfélagsins sem snúa að uppeldi, 

aga og hegðun en þar má gera miklu betur. Í vetur hóf forvarnarhópur aftur störf eftir að hafa 

legið í dvala um nokkurt skeið. Mikil þörf er fyrir slíkan hóp til að stuðla að samvinnu þeirra 

sem koma að forvarnarmálum og koma í veg fyrir að menn séu að vinna hver í sínu horni að 

sömu málum.  

Möguleikar íbúa í Norðurþingi til að njóta tómstundastarfs og menningarlífs á að vera 

til fyrirmyndar og það sem helst kemur í veg fyrir það eins og staðan er í dag er 

húsnæðisskortur. Ekkert hús er í eigu sveitarfélagsins, menningarhús, sem getur nýst slíku 

starfi og það háir starfinu verulega.  

Lítið sem ekkert starf hefur verið á vegum sveitarfélagsins þegar kemur að frítímanum 

á sumrin. Erfiðlega hefur gengið að fá fólk til slíkra starfa, kannnski einfaldlega vegna þess að 

um tímabundna vinnu er að ræða, t.d. hálfan dag í fjórar vikur, sem er ekki hentugt 

starfshlutfall. Hér væri hægt að gera miklu betur í að sinna þörfum foreldra hvað varðar 

úrræði fyrir börn þeirra á meðan þeir eru í vinnu og fyrir börnin að fá tækifæri til að taka þátt í 

vel skipulögðu og þroskandi frístundastarfi.  

 Af þessu má sjá að ágætt starf er til staðar en hægt er að bæta það til muna og gera 

miklu betur til að gera sveitarfélagið eftirsóknarvert til búsetu sem leggur áherslu á að 

umhverfi og allar aðstæður séu sem bestar og tekur mið af þörfum íbúanna. Það starf sem nú 

þegar er til staðar er haft að leiðarljósi í útfærslu okkar á leiðum til úrbóta. 
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6. Hugmyndir að leiðum til úrbóta 
Eftir að hafa gert úttekt á starfinu í sveitarfélaginu er ljóst að það er margt gott starf í gangi en 

það er hægt að gera betur á mörgum sviðum. Það er okkar álit að mikilvægt sé að sameina 

starfið undir sama þaki í frístundahúsi til að koma í veg fyrir að menn séu að vinna að sömu 

málum hver í sínu horni og að þróa starfið í takt við breyttar aðstæður og þarfir. Við teljum að 

besta lausnin sé að reisa frístundahús sem sameinar alla ofangreinda hópa og það starf sem 

þeim við kemur.    

 

6.1. Húsið 
Frístundahús er hús þar sem allt starf sem fellur undir frístundir á vegum sveitarfélagsins, á 

Húsavík, er saman komið undir einu þaki. Með slíku húsi er hægt að samnýta og halda úti 

öflugu starfi í nafni frítímans. Utan um starfið halda tveir umsjónarmenn í 100% starfi. Þeir 

sjá um að halda utan um allt starf í húsinu og skipuleggja það í samstarfi við deildarstjóra og 

starfsmenn. Þeir halda utan um allt bókhald, alla útgáfu dreifilda, halda uppi heimasíðu, eru  

tengiliðir við utanaðkomandi fagaðila og annað tilheyrandi. Slíkt hús er samnýtt af öllum 

þeim hópum sem þar koma inn, fólki á öllum aldri. Húsinu er ætlað að sinna frístunda- og 

forvarnarstarfi.  

Inn í húsið ætti að koma starf grunnskólabarna, 6 – 10 ára sem koma í skipulagt 

frístundastarf að skóla loknum frá klukkan 13:00 – 17:00, 10 – 12 ára sem sækja í 

frístundastarf tvisvar í viku sem er til skiptis í námskeiðsformi og fræðslu eða sem frjáls 

dagskrá, 13 – 16 ára sem koma inn tvö kvöld í viku í skipulagt starf auk nokkur síðdegi í viku 

en þá eru námskeið, 16 – 25 ára sem koma inn þrjú kvöld í viku ýmist í skipulagða dagskrá 

eða til að nýta sér tækjabúnað sem er til staðar, innflytjendur sem koma inn eitt kvöld í viku 

þegar haldin eru alþjóðakvöld, eldri borgarar sem koma inn í skipulagt frístundastarf af ýmsu 

tagi, mömmur og ungforeldrar sem koma inn sinn hvorn morguninn í fræðslu og samveru. 

Þann tíma sem húsið er ekki nýtt í skipulagt frístundastarf er það notað í ýmsa viðburði sem 

eru í bænum.    

 
6.1.1. Frístund 6 - 10 ára  

Ætluð öllum börnum á aldrinum sex til tíu ára að loknum skóladegi og til klukkan fimm á 

daginn. Í Frístund er boðið upp á frístundastarf fyrir börn, aðstoð við heimanám og 

miðdegiskaffi. Þegar börnin mæta í Frístund byrja þau á því að ljúka heimanámi og síðan 

tekur við skipulögð dagskrá. Í skipulagðri dagskrá er leitast við að hafa sem fjölbreyttasta 
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dagskrá sem miðar að mismunandi þroskaþörfum barna með Gardner og 

Fjölgreindarkenninguna í huga. Í Frístund er boðið upp á leiklist, leiki, tónlist, handverk, 

Æfingaskóla o.fl.  

 Markmið starfsins er að mæta þörf barna og foreldra fyrir þjónustu í frístundum að 

loknum skóladegi. Mikilvægt er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi 

sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Leitast er við að bjóða upp á spennandi 

viðfangsefni sem veita börnunum útrás fyrir leik- og sköpunarþörf þeirra. Dagskráin 

einkennist jafnt af skipulögðum sem og frjálsum leik. Með starfinu er einnig leitast við að 

beina börnum inn á braut þar sem heilbrigt líferni er haft að leiðarljósi. 

 Starfsmenn eru þrír til fimm, allt eftir fjölda á hverjum vetri. Starf deildarstjóra er að 

hafa faglegt eftirlit með starfinu og koma að skipulagi starfsins í samstarfi við umsjónarmenn 

frístundastarfs. Hann sér um daglegt skipulag og kemur upplýsingum til umsjónarmanna 

frístundastarfs á samráðsfundum. Undir honum starfa tveir til fjórir starfsmenn sem sjá um 

umsjón með skipulögðu starfi. Einnig geta komið inn einstaklingar með sérhæfni á sviðum 

íþrótta, tónlistar, leiklistar og handverks sem verktakar. Leitast er við að ráða starfsmenn með 

fjölbreytta reynslu og ólíkan bakgrunn. Einnig er haft að leiðarljósi að jafnt kynjahlutfall sé í 

röðum starfsmanna. Starfsmenn eru virkir þátttakendur í leik og starfi barnanna.   

 

Stundatafla Frístundar: 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

Heimalærdómur 

Leiklist 

Miðdegiskaffi 

Frjáls stund 

Heimalærdómur 

Leikir 

Miðdegiskaffi 

Frjáls stund 

Heimalærdómur 

Tónlist 

Miðdegiskaffi 

Frjáls stund 

Heimalærdómur 

Handverk 

Miðdegiskaffi 

Frjáls stund 

Æfingaskóli 

Miðdegiskaffi 

Frjáls stund 

 

Mánudagar Leiklist, byggist á skapandi vinnu með börnunum. Farið er í spuna sem stuðlar að 

því að virkja ímyndunarafl og börnin fá æfingu í að hlusta í hópi. Lögð er áhersla á sjálfstæð 

vinnubrögð og vinnu í hópum. Mikilvægt er að börnin hafi gaman af og skemmti sér. Agi er 

mikilvægur í leiklistarstarfi og byggir á því að börn fá ekki alltaf þau hlutverk sem þau 

sækjast eftir. Markmiðið er að laða fram það jákvæða hjá hverjum og einum. Þjálfunin felst í 

leikjum og æfingum sem og almennri kynningu á leiklistarstarfi. Stefnt skal á að setja upp 

eina stóra sýningu á hvorri önn fyrir sig og minni sýningar inn á milli.   
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Þriðjudagar Leikir af ýmsu tagi, hreyfileikir og æfingar, hópleikir, söngleikir, 

hópstyrkingaleikir, ratleikir og fleira. Börnin kynnast mismunandi leikjum og leikgerðum ekki 

síst gömlum og góðum íslenskum leikjum. Það fer eftir veðri og vindum hvort leikið er 

innandyra eða utan. Barn aflar sér reynslu og dýrmætrar upplifunar í gegnum leik. Leikur 

greiðir fyrir vexti og þroska, sálarlífið mótast og þroskast og leikur skapar vináttubönd og 

félagsskap. Í leik með öðrum börnum eflist eigið sjálf og sjálfsmynd skerpist, leikreglur lærast 

og vináttubönd skapast. Leikurinn er mikilvæg náms- og þroskaleið og stuðlar að heilbrigðum 

þroska barns, líkamlegum og andlegum (Vilborg Sigurðardóttir 1991).  

 

Miðvikudagar Tónlist, söngur, dans og hljóðfæri, tónlist með aðstoð tónlistarskóla. Tónlist er 

sú greind sem þroskast fyrst af öllum greindunum samkvæmt Howard Gardner. Að heyra 

vandaða tónlist frá fæðingu stuðlar að tónlistarþroska, rétt eins og að heyra tungumálið stuðlar 

að málþroska. Í gegnum tónlist lærum við um okkur sjálf, umhverfið og menningu þegar við 

hlustum og horfum á söng og myndbönd (Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands án ártals).  

Hluti tónlistaruppeldis er að hlusta á margvísleg hljóð og mismunandi gerðir af tónlist sem 

kemur úr mismunandi menningu og frá mismunandi stöðum í heiminum. Með þessu erum við 

að rækta víðsýni og virðingu gagnvart menningu annarra landa og þjóða.   

 

Fimmtudagar Handverk þar sem börnin fá tækifæri til að tjá sig með myndmáli og öðrum 

gerðum af handverki. Slík vinna gerir börnum kleift að þroska með sér skýra, skapandi 

hugsun og auðugt ímyndunarafl. Í handverkinu eru ótal möguleikar til þroskandi og hvetjandi 

líkamsvitundar, snertingar, sjónar, jafnvægis, hreyfingar, færni, næmni og styrks. 

 

Föstudagar Æfingaskóli í samstarfi við íþróttakennara. Hér fá börnin tækifæri til að kynnast 

flestum greinum íþrótta eins og sundi, körfubolta, handbolta, badminton, borðtennis o.fl. 

Meginmarkmiðið er að efla jákvæða sjálfsmynd, vekja áhuga á íþróttaiðkun, efla félags-, 

tilfinninga- og siðgæðisþroska. Í Æfingaskólanum er boðið upp á alhliða hreyfingu og leiki 

sem höfða til stráka og stelpna. Börnin læra í gegnum íþróttaiðkunina að þekkja hæfileika sína 

og takmarkanir og um leið að sýna tillitssemi, samstöðu og heiðarleika í samleik og keppni.  

 

Ýmis námskeið og kynningar koma til með að brjóta upp þetta skipulagða starf eins og t.d. í 

tengslum við dans, siglingar, sirkus, spil, skátastarf, björgunarsveitastarf, reiðmennska, Rauði 

krossinn, söng, matreiðslu, brjóstsykursgerð og margt fleira.  
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6.1.2. 10 - 12 ára 
Starfið er tvo daga í viku, á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 16:00 – 18:00. Á 

þriðjudögum eru ýmis námskeið í gangi auk forvarnarstarfs, á fimmtudögum er opið hús þar 

sem krakkarnir geta nýtt sér aðstöðuna, horft á myndir, spilað borðspil og önnur spil.  

Markmið starfsins er að mæta þörf barna og foreldra fyrir þjónustu í frístudnum. 

Leitast er við að bjóða upp á spennandi viðfangsefni en jafnframt fræðandi og með 

forvarnargildi.  

Dagskráin einkennist af skipulögðu starfi auk frjáls tíma. Með starfinu er leitast við að beina 

börnum inn á braut þar sem heilbrigt líferni er haft að leiðarljósi, efla og styrkja félagsþroska, 

virkni, ábyrgð, sjálfsmynd og sjálfstæði barna.   

 Starfsmenn eru tveir til þrír hverju sinni eftir þátttöku. Starf deildarstjóra er að hafa 

faglegt eftirlit með starfinu og koma að skipulagi starfsins í samstarfi við umsjónarmenn 

frístundastarfs. Hann sér um daglegt skipulag og kemur upplýsingum til umsjónarmanna 

frístundastarfs á samráðsfundum. Undir honum starfa tveir starfsmenn sem hafa umsjón með 

skipulögðu starfi. Einnig koma inn einstaklingar með sérhæfni á sviðum íþrótta, tónlistar, 

leiklistar og handverks sem verktakar, auk einstaklinga sem koma inn með fræðslu og 

forvarnir. Leitast er við að ráða starfsmenn með fjölbreytta reynslu og ólíkan bakgrunn. Haft 

er að leiðarljósi að jafnt kynjahlutfall sé í röðum starfsmanna. Starfsmenn eru virkir 

þátttakendur í starfi barnanna.   

 

Þriðjudagur Fimmtudagur 

 Fyrirlestur/Forvarnir  

Námskeið 

Opið hús 

 

Fyrirlestrar og forvarnir: Réttindi og skyldur, næringarfræði, vímuefni, tölvunotkun, 

umhirða hárs og húðar, kynlíf o.fl.  Fyrirlestrar tengdir forvörnum fara fram einu sinni í 

mánuði og geta verið aldursskiptir. Ýmsir fagaðilar verða fengnir til að koma inn með fræðslu 

af ýmsu tagi. 

Námskeið og kynningar sem verða í boði yfir árið eru eftir talin: Brjóstsykursgerð, 

hljóð- og ljós, upptökur, söngur, dans, handverk, matur, hestamennska, siglingar, 

björgunarsveit, leiklist, sirkusskóli, götuleikhús, kvikmyndagerð, íþróttir þar sem fer fram 

kynning á sem flestum greinum, skátar, ljósmyndun, Rauði krossinn, hestar o.fl. Hvert 
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námskeið er keyrt nokkrum sinnum yfir veturinn og sum eru tengd við aldur og árstíðir eins 

og t.d. siglinganámskeið, skíðaíþróttir o.fl.  

   

6.1.3. 13 - 16 ára 
Starfið er á mánudagskvöldum frá 19:30 – 21:45, föstudagskvöldum frá 20:00 – 23:00 og á 

miðvikudögum frá 17:00 – 19:00. Starfið byggist upp á opnu húsi, námskeiðum og 

fyrirlestrum og skipulögðum uppákomum. Unglingaráð er skipað í byrjun vetrar og í því eru 

sex unglingar. Hlutverk ráðsins er að skipuleggja starfið og uppákomur í samráði við 

starfsmenn. Ráðið fundar vikulega, á mánudögum klukkan 17:00. 

Markmið starfsins er að mæta þörf unglinga fyrir þjónustu í frístundum. Leitast er við 

að bjóða upp á spennandi viðfangsefni en jafnframt fræðandi og með forvarnargildi.   

Dagskráin einkennist af skipulögðu starfi auk frjáls tíma. Með starfinu er leitast við að beina 

unglingum inn á braut þar sem heilbrigt líferni er haft að leiðarljósi, efla og styrkja 

félagsþroska, samskiptafærni, virkni, ábyrgð, sjálfsmynd, þátttöku og sjálfstæði þeirra. Með 

þátttöku unglinganna sjálfra í skipulagningu starfsins þjálfast þeir í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og um leið læra þeir að hlusta og virða skoðanir annarra.    

 Starfsmenn eru tveir til þrír hverju sinni eftir þátttöku. Starf deildarstjóra er að hafa 

faglegt eftirlit með starfinu og koma að skipulagi starfsins í samstarfi við umsjónarmenn 

frístundastarfs. Hann sér um daglegt skipulag og kemur upplýsingum til umsjónarmanna 

frístundastarfs á samráðsfundum. Undir honum starfa tveir starfsmenn sem sjá um umsjón 

með skipulögðu starfi. Unglingaráðið tekur virkan þátt í skipulagi starfsins. Einnig koma inn 

einstaklingar með sérhæfni á sviðum íþrótta, tónlistar, leiklistar og handverks sem verktakar, 

auk einstaklinga sem koma inn með fræðslu og forvarnir. Leitast er við að ráða starfsmenn 

með fjölbreytta reynslu og ólíkan bakgrunn. Haft er að leiðarljósi að jafnt kynjahlutfall sé í 

röðum starfsmanna. Starfsmenn eru virkir þátttakendur í starfi unglinganna og eru til staðar 

fyrir unglingana í þeim verkefnum sem þeir vinna hverju sinni og leiðbeina þeim eftir þörfum.    

 

Mánudagur Miðvikudagur Föstudagur 

Opið hús Fyrirlestrar/Forvarnir 

Námskeið 

Skipulagðar uppákomur 

   

Fyrirlestrar og forvarnir: Réttindi og skyldur, næringarfræði, vímuefni, tölvunotkun, 

umhirða hárs og húðar, kynlíf o.fl.  Fyrirlestrar tengdir forvörnum fara fram einu sinni í 
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mánuði og geta verið aldursskiptir. Ýmsir fagaðilar verða fengnir til að koma inn með fræðslu 

af ýmsu tagi. 

Námskeið og kynningar sem verða í boði yfir árið eru eftirtalin: Brjóstsykursgerð, 

hljóð- og ljós, upptökur, söngur, dans, handverk, matur, hestamennska, siglingar, 

björgunarsveit, leiklist, sirkusskóli, götuleikhús, kvikmyndagerð, íþróttir þar sem fer fram 

kynning á sem flestum greinum, skátastarf, ljósmyndun, Rauði krossinn o.fl. Hvert námskeið 

er endurtekið nokkrum sinnum yfir veturinn og sum eru tengd við aldur og árstíðir eins og t.d. 

siglingarnámskeið, skíðaíþróttir o.fl.  

Opið hús: Unglingarnir geta komið og nýtt aðstöðuna, spilað gólfspil og borðspil, horft 

á sjónvarp eða myndbönd, hlustað á tónlist, spjallað hver við annan og starfsmenn og slappað 

af.  

Skipulagðar uppákomur: Eru uppákomur sem skipulagðar eru af unglingaráðinu. 

Undir skipulagðar uppákomur flokkast t.d. diskótek, tónleikar, kaffihúsakvöld, bíókvöld, 

spurningakeppnir, söngkeppni, hæfileikakeppni, leikjakvöld, spilakvöld, karókí, vökukvöld, 

ýmsar styttri eða lengri ferðir og margt fleira.  

  

6.1.4. 16 – 25 ára 
Starfið fer fram á þriðjudags-, fimmtudags- og sunnudagskvöldum frá klukkan 20:00 – 23:00 

og á mánudögum frá 17:00 – 19:00. Á kvöldin er opið hús þar sem ungmennin sjálf geta 

staðið fyrir skipulögðum uppákomum og skemmtunum, starfið er mest undir þeim sjálfum 

komið en starfsmenn eru til staðar þeim til aðstoðar. Húsið er upplýsingamiðstöð fyrir ungt 

fólk auk þess að vera aðstaða fyrir unga listamenn. Ungmennaráð er skipað í byrjun vetrar og 

í því eru 6 ungmenni. Hlutverk ráðsins er að vera rödd ungmenna og hefur meðal annars það 

hlutverk að koma þörfum þeirra og skoðunum á framfæri. Ráðið hefur fundartíma vikulega á 

miðvikudögum frá 17:00 – 19:00. Með þessu móti er starfsemin lýðræðisleg og ungt fólk sér 

að hugmyndir þeirra skipta máli og endurspegla hugmyndir ungs fólks á hverjum tíma.  

Markmið starfsins er að bjóða upp á heilbrigða afþreyingu fyrir ungt fólk, að aðstoða 

ungt fólk við að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd og að vera leiðandi í jákvæðu starfi 

ungs fólks í samstarfi við hina ýmsu aðila. Með starfinu er leitast við að efla og styrkja 

félagsþroska, samskiptafærni, virkni, ábyrgð, sjálfsmynd, þátttöku og sjálfstæði ungs fólks.  

 Starfsmenn eru tveir til þrír hverju sinni eftir þátttöku. Starf deildarstjóra er að hafa 

faglegt eftirlit með starfinu og koma að skipulagi starfsins í samstarfi við umsjónarmenn 

frístundastarfs. Hann sér um daglegt skipulag og kemur upplýsingum til umsjónarmanna 
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frístundastarfs á samráðsfundum. Undir honum starfa tveir starfsmenn sem sjá um umsjón 

með skipulögðu starfi. Unglingaráðið tekur virkan þátt í skipulagi starfsins. Einnig koma inn 

einstaklingar með sérhæfni á sviðum íþrótta, tónlistar, leiklistar og handverks sem verktakar, 

auk einstaklinga sem koma inn með fræðslu og forvarnir. Leitast er við að ráða starfsmenn 

með fjölbreytta reynslu og ólíkan bakgrunn. Haft er að leiðarljósi að jafnt kynjahlutfall sé í 

röðum starfsmanna. Starfsmenn eru virkir þátttakendur í starfi unglinganna og eru til staðar 

fyrir unglingana í þeim verkefnum sem þeir vinna hverju sinni og leiðbeina þeim eftir þörfum. 

 

Mánudagar Þriðjudagar Miðvikudagar Fimmtudagar Sunnudagar 

Námskeið Opið hús Fundir Opið hús Opið hús 

    

Dagskráin einkennist af skipulögðu starfi auk frjáls tíma. Leitast er við að ungt fólk 

skipuleggi sem mest starfsemi hússins, sýni frumkvæði og skapandi starf. Húsið er 

afþreyingarstaður þar sem er kaffihúsastemning með sjoppu á staðnum, kaffi, kakó, gos og 

e.t.v. bakkelsi. Í húsinu fara fram alls kyns viðburðir, námskeið, kynningar og uppákomur. 

Í húsinu eru hægt að fá afnot að tölvum, þráðlausu neti fyrir eigin tölvur, í því er auk 

þess tjald þar sem hægt er að horfa á kvikmyndir, sjónvarp, fótbolta, spila tölvuleiki o.s.frv.  

Þá eru á staðnum geislaspilari, míkrófónar, karókí og mjög öflugt hljóðkerfi fyrir uppákomur 

og skemmtanir. Í húsinu er einnig fundarherbergi til afnota fyrir félög og klúbba og salur sem 

hentar vel fyrir hvers konar tónleika og uppákomur.  

 

6.1.5. Eldri borgarar 
Starfið fer fram alla virka daga frá 10:00 – 16:00 og til 17:00 á föstudögum. Boðið er upp á 

skipulagða afþreyingu, fræðslu, kennslu, hádegismat og miðdegiskaffi. Þar fyrir utan hafa 

eldri borgarar aðgang að því sem húsið hefur upp á að bjóða. Starfið er ætlað öllum á 

aldrinum 60 ára og eldri. Mikilvægt er að hafa slíkt starf í húsinu til að koma til móts við 

þarfir eldri borgara í frístundum.  Í húsinu starfar ráð eldri borgara og er hlutverk þess að vera 

rödd eldri borgara og hefur meðal annars það hlutverk að koma þörfum þeirra og skoðunum á 

framfæri. Ráðið hefur fundartíma hálfsmánaðarlega á miðvikudögum frá 17:00 – 19:00 og 

eftir þörfum þess utan.  

 Markmið starfsins er að fyrirbyggja félagslega einangrun aldraðra og finna þekkingu, 

reynslu og hæfileikum þátttakenda farveg og styðja við og viðhalda virkni þeirra í 

samfélaginu. 
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 Starf deildarstjóra er að hafa faglegt eftirlit með starfinu og koma að skipulagi 

starfsins í samstarfi við umsjónarmenn frístundastarfs. Hann sér um daglegt skipulag og 

kemur upplýsingum til umsjónarmanna frístundastarfs á samráðsfundum. Undir honum starfa 

tveir starfsmenn sem sjá um umsjón með skipulögðu starfi. Ráð eldri borgara tekur virkan þátt 

í skipulagi starfsins. Einnig koma inn einstaklingar með sérhæfni á sviðum íþrótta, tónlistar, 

leiklistar og handverks sem verktakar, auk einstaklinga sem koma inn með fræðslu og 

forvarnir. Leitast er við að ráða starfsmenn með fjölbreytta reynslu og ólíkan bakgrunn. Haft 

er að leiðarljósi að jafnt kynjahlutfall sé í röðum starfsmanna. Starfsmenn eru virkir 

þátttakendur í starfi eldri borgara og eru til staðar fyrir þá í þeim verkefnum sem þeir vinna 

hverju sinni og leiðbeina þeim eftir þörfum. 

 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

Morgunleikfimi 

/Íþróttir 

Námskeið 

Hádegisverður 

Spil 

Miðdegiskaffi 

Morgunsund 

Fræðsla 

Hádegisverður 

Gönguhópur 

Handverk 

Miðdegiskaffi 

Morgunleikfimi 

/Íþróttir 

Námskeið 

Hádegisverður 

Tónlist/Kór 

Miðdegiskaffi 

Morgunsund 

Fræðsla 

Hádegisverður 

Kvikmyndasýning 

Leshópar 

Miðdegiskaffi 

Morgunleikimi 

/Íþróttir 

Kennsla 

Hádegisverður 

Bingó 

Ball 

 

Undir skipulagða afþreyingu falla meðal annars ýmiss konar námskeið og skipulagðar 

uppákomur: Tölvukennsla, dans, handverk, kór, tungumálakennsla, spil og bingó, 

kvikmyndasýningar, snyrting, bílar, tónlist, íþróttaiðkun eins og sund, leikfimi, reiðnámskeið, 

Tai chi, jóga, boccia, pútt, skák, fótbolti o.fl., garðvinna, myndlist, matargerð, ljósmyndun, 

leshópar, tónleikar, leiksýningar, böll, styttri og lengri ferðir o.fl.    

Undir fræðslu og ráðgjöf flokkast til dæmis fræðsla um öldrun af ýmsu tagi og það 

sem því fylgir að eldast, umhirða á húð og hári, kynlíf, mataræði, almenn heilsa, fjármál, 

hreyfing, spjall, aðgangur að ráðgjöfum eða fagmönnum á ýmsum sviðum eins og læknum, 

sálfræðingum, sjúkraþjálfurum, iðjuþjálfum, félagsráðgjöfum, kennarum, prestum o.fl.  

 

6.1.6. Alþjóðakvöld 
Norðurþing er fjölmenningarlegt samfélag þar sem nýju íbúarnir hafa ólíkan bakgrunn í 

menningu og siðvenjum þegar litið er til daglegra starfa, matargerðar, tónlistar og annarra 

menningarþátta. Það er mikilvægt að aðlögun þessara hópa að samfélaginu okkar takist vel til. 
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Fjölmenningarlegt samfélag felur í sér marga styrkleika og grundvöllur þess að vel gangi er 

aukin þekking á málefnum fólks af erlendum uppruna. Á miðvikudagskvöldum frá 19:00 – 

23:00 eru alþjóðakvöld í húsinu. Þar er m.a. boðið upp menningarlegar og fjölmenningarlegar 

uppákomur sem innihalda mat, tónlist, leiklist, dans og fleira. Þarna er afslöppuð 

kaffihúsastemning. Kvöldin eru skipulögð af þátttakendum sjálfum í samráði við starfsmenn. 

Um skipulagningu sér alþjóðaráð sem skipað er einstaklingum af sem flestum þjóðernum sem 

hér búa til að endurspegla mismunandi menningarheima.  

Markmiðið er að auðvelda fólki af erlendum uppruna aðlögun að íslensku samfélagi 

og virka þátttöku í því. Bæjarbúar, óháð uppruna, vinna saman að því að byggja betra 

samfélag án mismununar og fordóma. Starfið felur í sér málörvun og ýmsa afþreyingu fyrir 

fólk á öllum aldri af erlendum uppruna. Málörvunin fer fram í gegnum fjölbreytta fræðslu og 

leiki sem og upplýsingar um félagsstarf og menningu okkar í gegnum kynningar og 

vettvangsferðir. Unnið er með hugtök eins og vinátta, virðing og umburðarlyndi í gegnum 

ljósmyndun, leiklist, tónlist, kynningar á erlendum menningarheimum og margt fleira.  

  Einn deildarstjóri er með umsjón með starfinu. Í starfi hans felst að hafa faglegt eftirlit 

með starfinu og koma að skipulagi starfsins í samstarfi við umsjónarmenn frístundastarfs og 

koma upplýsingum til þeirra. Einnig koma inn einstaklingar með sérhæfni á ýmsum sviðum 

sem snúa að starfinu.  

 

Miðvikudagar 

Alþjóðakvöld 

 

 Dagskráin miðar að þeim hópi sem er til staðar hverju sinni með tilliti til menningar, 

uppruna og fjölda. Undir dagskrárliði getur fallið: Kynningar á mismunandi 

menningarheimum, matargerð, tónlist, leiklist, myndlist, handverk af ýmsu tagi, kynning á því 

frístundastarfi og þeirri afþreyingu sem er í bænum hverju sinni. Þetta gefur hópunum 

tækifæri á að kynna sína menningu um leið og þeir kynnast menningu annarra hópa og því 

sem samfélagið hefur upp á að bjóða. 

 

6.1.7. Mömmumorgnar og ungforeldramorgnar 
Alla miðvikudagsmorgna eru ungforeldramorgnar frá 10:00 – 12:00 og mömmumorgnar 

fimmtudagsmorgna frá 10:00 – 12:00. Það er mikilvægt að þessir hópar hafi góða aðstöðu þar 
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sem þeir geta hist með ungana sína og rætt málin og auk þess fengið skipulagða fræðslu og 

fundi um hin ýmsu mál sem snerta uppeldi.    

 Markmið með starfinu er styðja við ungforeldra og mömmur með forvarnar- og 

fræðslustarfi og að þessir foreldrar hafi vettvang til að hitta aðra foreldra svo þeir einangrist 

síður.  

 Einn deildarstjóri er með umsjón með starfinu. Í starfi hans felst að hafa faglegt eftirlit 

með starfinu og koma að skipulagi starfsins í samstarfi við umsjónarmenn frístundastarfs og 

koma upplýsingum til þeirra. Einnig koma inn einstaklingar með sérhæfni á ýmsum sviðum 

sem snúa að starfinu. 

 

Miðvikudagar Fimmtudagar 

Ungforeldramorgnar Mömmumorgnar 

 

Ungforeldramorgnar eru fyrir unga og verðandi foreldra og unga foreldra með lítil 

kríli. Annan hvern miðvikudag eru fyrirlestrar og fræðsla en aðra daga er þetta tími fyrir 

félagsskap. Fyrirlestrarnir og fræðslan er af ýmsu tagi, inn kemur fagfólk sem fræðir og svarar 

spurningum sem brenna á ungum foreldrum tengt sjálfsstyrkingu, svefnvenjum ungbarna, 

mataræði, ungbarnanuddi, jóga, dagvistunarmálum o.fl.  

Á mömmumorgnum eru örlítið öðruvísi áherslur, þar er boðið upp á ýmsa fræðslu í 

samráði við mæður og þarfir þeirra hverju sinni. Fræðslan getur t.d. tengst öryggismálum, 

skyndihjálp, ungbarnasundi, svefni og matarvenjum o.s.frv. Hér er lögð áhersla á notalega 

samverustund í góðum hópi.  

 

6.1.8. Boltinn 
Boðið er upp á Enska boltann og Meistaradeildina á breiðtjaldi um helgar og þau kvöld sem er 

bolti. Ekkert aldurstakmark er í boltann og er hann ætlaður öllum bæjarbúum sem áhuga hafa 

á boltanum.  

Markmiðið með boltanum er að bjóða upp á stað þar sem áhugamenn um bolta á öllum 

aldri geta komið saman og deilt áhugamáli sínu.  

Einn deildarstjóri er með umsjón með starfinu sem sér um að koma upplýsingum um 

leiki á framfæri til þeirra sem áhuga hafa.  Í starfi hans felst að hafa faglegt eftirlit með 

starfinu og koma að skipulagi starfsins í samstarfi við umsjónarmenn frístundastarfs og kemur 

upplýsingum til þeirra. 
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6.1.9. Æfingaaðstaða og útvarp 
Æfingaaðstaða fyrir ungar og upprennandi hljómsveitir og útvarpssendir er staðsett í húsinu. 

Það gefur möguleika á því að hafa útvarp starfandi í tengslum við það starf sem fyrir er í 

húsinu. Í húsinu er rými sem inniheldur grunnbúnað til hljómsveitaræfinga eins og 

trommusett, gítar- og bassamagnara og söngkerfi. Í þessu rými er einnig útbúnaður til 

útvarpsútsendinga sem er í boði fyrir þá bæjarbúa sem hafa áhuga á dagskrárgerð en til þess 

verða menn að hafa reynslu af slíku eða hafa farið á námskeið á vegum hússins. Æfinga- og 

útvarpstímar eru frá 17:00 – 22:00 alla virka daga vikunnar.   

Að útvarpsdagskránni koma krakkar á aldrinum 10 – 25 ára og fara útsendingar eftir 

þátttöku hverju sinni. Strangar reglur gilda um útsendingar, allar útsendingar eru teknar upp 

og ef upp koma brot á reglum er tekið á þeim málum jafnóðum.  

Það sama gildir um æfingaaðstöðuna. Stundatafla er útbúin á hverri önn þar sem 

æfingatíma er úthlutað, fjöldi tíma fer eftir fjölda hljómsveita hverju sinni. Til að halda sínum 

tíma þarf að fara eftir reglum hússins og ef þær eru brotnar missa menn æfingatíma sinn.  

Markmiðið er að gefa ungum og upprennandi tónlistarmönnum og áhugamönnum um 

útvarpsstarfsemi færi á að þróa hæfileika sína í öruggu umhverfi þar sem eftirlit er haft með 

starfinu. Einnig fá þeir hjálp við að koma sér og áhugamáli sínu á framfæri með aðstoð við 

tónleikahald, dagskrárgerð og aðrar uppákomur og fá þar af leiðandi þjálfun í þáttum eins og 

frumkvæði, sjálfstæði, sjálfsöryggi og styrkja þannig sjálfsmyndina.  

Einn deildarstjóri hefur faglegt eftirlit með starfinu, kemur að skipulagi starfsins í 

samstarfi við umsjónarmenn frístundastarfs og kemur upplýsingum til þeirra. Hann fylgist 

með að reglum sé fylgt eftir, útdeilir æfinga- og útvarpstímum og  skipuleggur námskeið og 

uppákomur.  

 

6.1.10. Laugardagskvöld 
Á laugardagskvöldum er húsnæðið ekki bundið neinni ákveðinni starfsemi. Kvöldin eru ætluð 

í samkomur af ýmsu tagi tengdar starfinu sem er í húsinu. Til slíkra samkoma geta talist 

tónleikar, leiksýningar, spilakvöld, skemmtikvöld, kaffihúsakvöld, böll, alþjóðakvöld og eru 

slíkar samkomur þá í umsjón deildarstjóra eða starfsmanna sem að því koma hverju sinni. 

Markmiðin eru mismunandi og undir starfinu komin hverju sinni. Samkomurnar eru ýmist 

bundnar við minni eða stærri hópa eða opnar öllum bæjarbúum.   
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6.1.11. Sumarstarf 
Starf eldri borgara, hljómsveita, alþjóðakvöld og mömmumorgnar halda sinni reglulegu 

dagskrá yfir sumartímann. Þó tekur starfið þeim breytingum að það er komið sumar sem gefur 

færi á fleiri ferðalögum og meiri útivist. Aðrir hópar fara í sumarfrí frá 15. júní til 15. ágúst. 

Þá tekur við skipulagt sumarstarf með hina ýmsu hópa. Opið hús verður á sama tíma fyrir 13 

– 26 ára,  þangað geta krakkarnir komið og nýtt sér aðstöðuna og leitað til starfsmanna ef 

eitthvað er.   

 

Leikjanámskeið 6 – 9 ára og frístundanámskeið 10 – 12 ára 

Námskeiðin eru í níu vikur að sumrinu, frá miðjum júní fram í miðjan ágúst. Um er að ræða 

svokallaðar þemavikur þar sem unnið er með ákveðið viðfangsefni hverju sinni. Hægt er að 

velja um hálfsdags- eða heilsdagsnámskeið. Viðfangsefnin eru mörg og fjölbreytt og ættu allir 

að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.  

Þemu leikjanámskeiðanna gætu verið eftirtalin: Siglingar, vinir og fjölmenning, 

ævintýri, hestar, leikir, hefðbundnar og óhefðbundnar íþróttir, skátar, sund, ganga, umferðin, 

umhverfið og náttúran, leiklist og útileikhús, vatnið, gönguferðir, smíðavellir, tónlist og dans, 

saga Húsavíkur, skátar, Mærudagar, karnival o.fl.  

Þemu frístundanámskeiðanna gætu verið eftirtalin: Siglinganámskeið, reiðnámskeið, 

hefðbundnar og óhefðbundnar íþróttir, skátar, björgunarsveit,  umhverfi og náttúra, vatnið, 

skólagarðar, leiklist og útileikhús, Mærudagar, óvissa, taktur og tónlist, dans, fjölmenning 

o.fl.  

Markmiðið er að mæta þörf barna og foreldra með þjónustu yfir sumartímann, að auka 

þekkingu og virkja fróðleiksfýsn í gegnum skapandi, skemmtilegt og þroskandi starf. Kynna 

börnum kosti þess að stunda heilbrigðar tómstundir og takast á við krefjandi og skemmtileg 

verkefni í öruggu umhverfi.  

Starfsmenn eru þrír til fimm á hvoru námskeiði, allt eftir fjölda á hverju sumri. Störf 

deildarstjóra eru að hafa faglegt eftirlit með starfinu og koma að skipulagi starfsins í samstarfi 

við umsjónarmenn frístundastarfs. Þeir sjá um daglegt skipulag og koma upplýsingum til 

umsjónarmanna frístundastarfs á samráðsfundum. Undir þeim starfa tveir til fjórir starfsmenn 

á hvoru námskeiði sem sjá um umsjón með skipulögðu starfi. Einnig geta komið inn 

einstaklingar með sérhæfni á sviðum íþrótta, tónlistar, leiklistar og handverks sem verktakar. 

Leitast er við að ráða starfsmenn með fjölbreytta reynslu og ólíkan bakgrunn. Einnig er haft 
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að leiðarljósi að jafnt kynjahlutfall sé í röðum starfsmanna. Starfsmenn eru virkir þátttakendur 

í leik og starfi barnanna.   

 

Hugmynd að dagskrá í júní fyrir 6 – 10 ára: 

Vika 1 Vika 2 Vika 3 

Vinir og fjölmenning Ævintýri Óhefðbundnar íþróttir 

 

Vika 1 – Vinir og fjölmenning: Vikan hefst á því að farið er yfir helstu hugtök 

vináttunnar og lögð áhersla á hugtök eins og vinur, traust, virðing, hrós, einelti, skilja út 

undan, niðurlæging o.fl. Hér verður meðal annars unnið í vinnuhópum og hópefli. Í lok 

vikunnar verður farið í umræðu um fjölmenningu þar sem unnið er út frá fjölmenningarlegu 

samfélagi og að ekki séu allir eins. Lögð er áhersla á hugtök eins og víðsýni, virðing, 

samhjálp, menning o.fl.  

Vika 2 - Ævintýri: Farið er í ýmsar ævintýraferðir á slóðir sagna eins og í Ásbyrgi, 

Náttfaravík o.fl. Unnið er út frá hinum ýmsu ævintýrum í gegnum söguna þar sem víkingar, 

goð og garpar o.fl. þekktar sögupersónur koma fyrir. Litið er til nærumhverfisins og kannað 

hvort einhver ævintýri eða þjóðsögur hafi átt sér stað í nágrenninu, sagan af Náttfara, Garðari 

Svafarssyni, Sleipni og sögur eins og Sveinninn sem undi sér ekki með álfum og fleira 

áhugavert.  

Vika 3 – Óhefðbundnar íþróttir: Farið í hinar ýmsu íþróttir og þær kynntar. Hjólreiðar 

og hjólreiðaferð um bæinn þar sem umferðarreglur koma við sögu, línuskautar og hjólabretti 

þar sem meðal annars er farið yfir öryggisbúnað, sigling í Bakkafjöru, trampólín og 

öryggisatriði, klifur í íþróttahöll undir leiðsögn björgunarsveitarmanna, strandblak í fjörunni, 

útikeila, pílukast, bandý, kylfubolti, hnefaleikar og margt fleira.   

 

Vinnuskólinn 

Vinnuskólinn er fyrir nemendur á 14. og 15. aldursári eða nemendur sem hafa ný lokið 8. og 

9. bekk í grunnskóla. Helstu verkefni vinnuskólans varða snyrtingu og fegrun bæjarins og 

umhverfi hans. Mikilvægt er að nemendur kynnist því hvað það er að vinna og hversu 

mikilvægt það er að standa sig vel í vinnu. Unnið er í fjóra tíma í senn, alla virka daga 

vikunnar, og skiptast nemendur á að vera fyrir og eftir hádegi. Unnið er frá 8:00 – 11:45 og 

13:00 – 16:45. Fyrir heilan vinnudag fær hver nemandi borgaða fjóra tíma. Þeir sem mæta of 

seint eða misbjóða flokkstjóra sínum á einhvern hátt geta átt á hættu að verða sendir heim og 
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að dregið verði af launum þeirra. Í þannig tilfellum hringja flokkstjórar heim í foreldra 

viðkomandi barna.  

 Markmiðið er að nemendur kynnist hugtökum eins og starfsmaður, yfirmaður, laun, 

launaseðill, skattur, persónuafsláttur o.þ.h. Að nemendur beiti líkama sínum rétt í vinnu og 

forðist þannig að misnota líkama sinn en það getur leitt til frekari óþæginda síðar. Að 

nemendur þjálfist í félagslegri færni og samskiptum við annað fólk, læri um leið að bera 

virðingu fyrir öðrum og kynnist hugtökum eins og umburðarlyndi, ábyrgð og frumkvæði.  

Starfsmenn gegna hlutverki flokkstjóra. Dagleg stjórn vinnuskólans er í höndum 

þeirra. Í stjórnun felst að hafa umsjón með flokki og þeim verkefnum sem flokknum er 

úthlutað hverju sinni. Haft er að leiðarljósi að jafnt kynjahlutfall sé í röðum starfsmanna og að 

þeir hafi náð 20 ára aldri. Starfsmenn eru virkir þátttakendur í leik og starfi barnanna og eru 

fyrirmyndir á öllum sviðum.   

 

6.1.12. Forvarnir 
Í húsi frítímans eru tveir umsjónarmenn með frístundastarfi ásamt forvarnarfulltrúa 

sveitarfélagsins. Þeir starfa saman að skipulagi forvarnarstarfs þar sem umsjónarmenn 

frítímans vinna meira með skipulagt frístundastarf en forvarnarfulltrúinn kemur meira að 

beinum forvörnum í formi skipulags á fræðslu og fyrirlestrum. Hann heldur utan um 

allt tiltækt efni tengt forvörnum eins og bæklinga, kennsluefni, ýmis dreifildi, heldur utan um 

og undirbýr ýmsar kannanir og rannsóknir á stöðu mála hverju sinni, bókanir á fræðslu o.fl. 

Forvarnarfulltrúinn heldur utan um forvarnarstarf í öllu sveitarfélaginu og starfar með þeim 

sem koma að frístundastarfi á hverjum stað fyrir sig. Þannig hefur hann meiri yfirsýn og 

þekkingu á þörfum hvers samfélags. Hann er fulltrúi sveitarfélagsins í hinum ýmsu ráðum og 

hópum á landsvísu sem vinna með forvarnir.  

Forvarnarfulltrúinn gerir forvarnaráætlun, heldur utan um forvarnarteymi, hefur 

umsjón með framkvæmd áætlana og er tengiliður skólanna. Hann stuðlar að fræðslu og 

aukinni þekkingu þeirra sem standa að forvörnum, einkum í formi námskeiða og með 

fyrirlestrum fyrir starfsfólk á sviði forvarna.  
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Lokaorð 
Það hefur verið mjög lærdómsríkt og skemmtilegt fyrir okkur að vinna að þessu verkefni. 

Undirbúningur hófst fyrir u.þ.b. ári og síðan þá höfum við haft hugann við verkefnið. 

Aðdragandinn var þó lengri í ljósi þess að við höfum komið að frístundastarfi í nokkur ár og 

brot og brot af öllum hugmyndum okkar hafa nú safnast saman í eina heild. Þessi heildarmynd 

er rauði þráðurinn í verkefni okkar. Eftir þessa verkefnavinnu er auðveldara fyrir okkur að 

koma hugmyndum okkar á framfæri og það mun verða gott verkfæri þegar við kynnum þær 

fyrir þeim sem yfirráðin hafa í þessum málaflokki.  

Í ljósi þess sem fjallað hefur verið um hér að framan teljum við fulla ástæðu til að 

endurskoða frístunda- og forvarnarmál í Norðurþingi. Með hröðum samfélagsbreytingum og 

breyttum áherslum er nauðsynlegt að slík mál séu tekin fyrir og endurskoðuð reglulega. 

Sveitarfélagið þarf að gæta þess að þörfum allra aldurshópa sé fullnægt  því ekki er nóg að 

setja sér markmið heldur þarf að fylgja þeim eftir og sjá til þess að þeim sé náð.  

Með frístundahúsinu sjáum við fyrir okkur að auðveldara verði að hafa yfirlit yfir 

frístundamál allra hópanna. Þar verður tengingin betri og  hægt verður að samnýta 

hugmyndafræði, húsnæði, tækjabúnað og starfskrafta. Það vill oft verða þannig í 

frístundamálum að hver og einn er að vinna í sínu horni í stað þess að unnið sé saman af fólki 

sem hefur áhuga og metnað fyrir þessu mikilvæga starfi.  

Hvað hugmyndafræðina varðar þá er nokkuð ljóst að frístundastarf hefur mikið 

forvarnargildi, mismunandi fyrir hvern hóp, en þó jafn mikilvægt fyrir hvern og einn. 

Forvarnir í daglegu tali eru oft tengdar við vímuefni og áhættuhegðun hjá ungu fólki en það er 

ekki það eina sem þær fela í sér. Gott frístundastarf felur í sér forvarnir þegar kemur að 

sjálfsmynd, félagsfærni, félagsmótun, góðri heilsu, heilbrigðu líferni o.fl. Með þessa þætti að 

leiðarljósi er hægt að vinna gott frístundastarf í öllum hópunum þar sem forvarnir koma við 

sögu, þó með mismunandi áherslum, hjá hverjum hópi fyrir sig. Skemmtanagildið má ekki 

gleymast því að það sem er skemmtilegt vekur áhuga og skilar sér þannig inn í vitund 

einstaklingsins.  

 Í úttekt okkar á því frístundastarfi sem nú þegar er í Norðurþingi og á fjölskyldustefnu 

sveitarfélagsins er ljóst að margt gott má finna í starfinu, enda teljum við okkur sjálfar vera að 

vinna nokkuð gott starf.  Til þess að starfið geti vaxið og dafnað og orðið sem farsælast er 

mikilvægt að samvinna sé á milli þeirra sem starfa í málaflokknum annars vegar og þeirra sem 

skipuleggja hann hins vegar. Þessu hefur verið ábótavant að okkar mati. Þeir sem hafa 

peningavöldin eiga ekki að hafa allt vald heldur einnig þeir sem hafa hugmyndafræðina á 
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hreinu, stefnumótun starfsins og ekki síst þörf þeirra sem starfið á að ná til. Við teljum að 

fjölskyldustefna sé nauðsynleg og mjög gott hjálpartæki í stefnumörkun og auðveldi þeim 

sem málin varða að koma hugmyndum sínum á framfæri og fylgja þeim eftir. 

 Í kaflanum um leiðir til úrbóta stiklum við á stóru í þeim hugmyndum sem við höfum 

um það starf sem okkur dreymir um að verði að veruleika hér í Norðurþingi. Í hugum okkar er 

starfið komið miklu lengra en það sem birtist hér á prenti en einhvers staðar urðum við þó að 

stoppa. Það er okkar von að við munum fá tækifæri til þess að vinna með þessar hugmyndir 

og taka þær skrefinu lengra því við erum svo sannarlega tilbúnar í það starf. Við viljum sjá 

sveitarfélagið okkar verða eftirsóknarvert ekki bara hvað við kemur ferðamálaiðnaði  heldur 

viljum við að fólk líti á sveitarfélagið okkar sem eftirsóknarverðan stað til þess að búa á og 

þar sjáum við fyrir okkur að gott og öflugt frístundastarf spili lykilhlutverk.  
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