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Ágrip (útdráttur) 

Markmið þessa verkefnis er að kanna þátttöku barna af erlendum uppruna og barna úr 

fjölskyldum sem standa félagslega höllum fæti í starfi frístundaheimila. Sérstöku ljósi er 

beint að starfi í Reykjavík og Osló þar sem höfundur hefur starfsreynslu og þekkingu á 

starfi frístundaheimila þaðan. Vísbendingar eru um að þessir hópar barna taki þátt í starfi 

frístundaheimilanna í minna mæli og hér verður reynt að svara því hvort svo sé og hvort 

það skipti máli fyrir þessa barnahópa að taka þátt. Upplýsinga um þátttöku var aflað með 

ýmsum aðferðum og þær settar fram til þess að varpa ljósi á þátttöku í frístundaheimilum 

almennt og þá sérstaklega þátttöku hópana sem hér eru til umfjöllunar. Frístundaheimilin 

og starf þeirra verða kynnt út frá kenningum um aðlögun, kenningum um mismunandi 

tegundir auðs og tengslum við námsárangur. Starfsskrá frístundaheimila í Reykjavík og 

Osló verður skoðuð og tvö tilraunaverkefni kynnt sem hafa það að markmiði að auka 

þátttöku í frístundaheimili.  

Rannsókn mín leiðir í ljós að það hallar á börn af erlendum uppruna og á börn sem koma 

úr fjölskyldum sem hafa lágar tekjur þegar það kemur að þátttöku í frístundaheimilum. 

Þátttaka í frístundaheimilum getur skipt máli fyrir þessa hópa. Kenningar um aðlögun sýna 

fram á mikilvægi þess að vera í málaumhverfi búsetulandsins stóran hluta dagsins til þess 

að ná góðum tökum á samskiptamáli. Þannig getur þátttaka í frístundaheimili gert að svo 

verði. Menningarauður er hugtak sem hefur verið notað meir og meir til að útskýra 

hversvegna fólk af erlendum uppruna á erfitt með að aðlagast í samfélaginu meðal annars 

í skólakerfinu. Frístundaheimilin gætu stutt við söfnun menningarauðs hjá einstaklingum 

sem hafa ekki mikið af þeim menningarauði sem er ríkjandi í samfélaginu og þannig stutt 

við aðlögunarferlið. Frístundaheimilin eru einnig vettvangur sem er til þess fallinn að 

stuðla að auknum félagsarfi og er vettvangur til þess að mynda tengsl þvert á aldur, 

uppruna og stétt. Tengsl eru á milli námsárangurs og þátttöku í frístundaheimili og því 

skiptir máli að einstaklingar sem mögulega standa höllum fæti í skólakerfinu fyrir taki þátt 

í starfi frístundaheimilanna. 
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1 Inngangur  

Hér á eftir verður fjallað um frístundaheimili fyrir sex til níu ára börn og kannað hvort að 

börn af ólíkum félagslegum bakgrunni séu að taka þátt í starfinu. Ástæðan fyrir efnisvalinu 

er af persónulegum toga. Eftir áralangt starf í frístundaheimilum bæði í Reykjavík og í Osló 

hef ég öðlast víðtæka reynslu af starfinu. Þar hef ég kynnst þróun síðustu ára á fagsviðinu, 

tileinkað mér mikla þekkingu til framkvæmdar á starfinu og kynnst ávinningi þess að taka 

þátt í frístundaheimilsstarfi mjög vel. Á þessum árum hef ég líka séð mikið af börnum sem 

ekki taka þátt í starfinu. Í starfi mínu, sem felst meðal annars í að standa fyrir faglegu 

frístundastarfi innan skólans, þá finnst mér það stangast á við markmið starfsins að öll 

börn skólans taki ekki þátt. Það geta verið margvíslegar ástæður fyrir því að börn séu ekki 

skráð í frístundaheimilið í skólanum sínum. Sterkar vísbendingar eru til þess að börn úr 

fjölskyldum sem standa fjárhagslega höllum fæti og börn af erlendum uppruna séu síður 

skráð í frístundaheimili en önnur börn (Moafi og Bjørkli, 2010). Mikilvægt er því að kanna 

hvort þetta er rétt, hvaða ástæður ligga að baki og hvaða áhrif það hefur fyrir einstaklinga 

í þessum hópum. Hér verður því reynt að varpa ljósi á hvar þessir hópar standa þegar 

kemur að frístundaheimilunum og því velt upp hvort þurfi að jafna aðgang að starfinu. 

Markmiðið erð að afla þekkingar og veita hagnýtar upplýsingar sem geta nýst í þróun leiða 

til að jafna þátttöku í starfi frístundaheimilanna og varpa ljósi á mikilvægi þess að það sé 

gert. Varpað er fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er þátttaka barna af 

erlendum uppruna og frá heimilum sem standa félags- og fjárhagslega höllum fæti og 

hvers vegna er mikilvægt að efla þátttöku þessara barna?  Verkefnið er byggt upp á 

umfjöllun um starf frístundaheimilanna í Noregi og á Íslandi og þá sérstaklega 

höfuðborgum þessara landa, Osló og Reykjavík. Þetta er gert vegna reynslu og þekkingu 

minnar á starfi frístundaheimilanna á þessum stöðum og tilgangurinn er sá að bera saman 

og nýta þá reynslu sem ég hef af starfi í Noregi til að veita aukna þekkingu sem getur nýst 

hér á landi.   

 Þar sem umfjöllunarefnið er frístundaheimilin er byrjað á umfjöllun um þau. 

Fjallað verður um hvernig starfseminni er háttað á Íslandi og í Noregi. Skoðaðar verða 

tölur tengdar þátttöku og kostnaði. Þar sem þátttökugjald er eitt af þeim atriðum sem 
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koma upp í hugann þegar fjallað er um jafnt aðgengi að frístundaheimilum verður 

sérstaklega gert grein fyrir hvernig því er háttað í löndunum tveimur.    

 Í leit að svörum við rannsóknarspurningunni er ávinningurinn af þátttöku í 

frístundaheimilunum skoðaður. Kynntar verða ýmsar rannsóknir og hugmyndir sem fjalla 

um börn á skólaaldri út frá kenningum um mikilvægi tómstunda, út frá kenningum um 

fjölmenningu og aðlögun, út frá kenningum um margvíslegan auð og tengsl 

frístundaheimila og námsárangurs. 

Í fjórða kafla verður fjallað um stefnu Reykjavíkurborgar og Oslóarborgar um 

skipulagningu starfsins og í fimmta kafla verða kynnt tvö tilraunaverkefni sem nú eru í 

gangi þar sem boðið er upp að gjaldfrelsi (upp að vissu marki) í frístundaheimilum. 

Tilraunaverkefnin eru annarsvegar í Fellaskóla í Reykjavík og hinsvegar verkefni í Osló sem 

nú er í gangi í tveimur skólum þar, Mortensrud skole og Tøyen skole. Gert verður grein 

fyrir markmiðum verkefnanna og fjallað um hvernig til hefur tekist hingað til auk þess sem 

þau eru borin saman.  

Í lokinn er umræðukafli þar sem helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða dregnar 

saman og rætt um stöðu mála í sambandi við jafnt aðgengi að starfi frístundaheimilanna í 

Osló og í Reykjavík. Lagðar verða fram tillögur að mögulegum lausnum. 

Von mín er sú að verkefnið skapi hagnýta þekkingu sem nýtist stefnumótunaraðilum 

og fagfólki í vinnu sinni við skipulagningu og þróun starfs frístundaheimilanna svo að það 

sé tryggt að greiður aðgangur sé að starfinu fyrir alla hópa og að það stuðli að félagslegum 

jöfnuði í samfélaginu.  
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2 Um frístundaheimilin 

 Frístundaheimili er það hugtak sem verður notað í þessari ritgerð yfir það tómstundastarf 

sem er í boði fyrir börn í yngstu bekkjum grunnskólans eftir að skóladegi þeirra lýkur og 

þangað til að vinnudegi foreldra þeirra lýkur. Það eru mörg hugtök notuð um 

frístundaheimili svo sem dagvist, árvist, lengd viðvera, skóladagheimili og fleiri. Á Íslandi 

er einhverskonar lengd viðvera í boði fyrir langflest börn á Íslandi í 1.-4. bekk (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2014). Í Noregi eru skólum skylt að bjóða upp á lengda viðveru fyrir og eftir 

skóla fyrir börn í 1.-4. bekk og fyrir börn í 1.-7. bekk með sérþarfir (Lov om grunnskolen og 

den videregående opplæringa nr.61/1998). Í þessum kafla verður fyrirkomulagi starfs 

frístundaheimilanna kynnt með því að fjalla um lögin í kringum starfsemina, þá verður 

fjallað um almenna þáttöku, þátttöku barna af erlendum uppruna og úr lágtekju 

fjölskyldum og að lokum verður fjallað um þátttökugjald fyrir þjónustuna í löndunum 

tveimur.  

2.1 Lagaramminn  

Á Íslandi er starfsemi frístundaheimilanna ekki bundin í lög. Í grunnskólalögum kemur 

fram að öllum börnum á grunnskólaaldri skuli gefinn kostur á að stunda tómstunda- og 

félagsstarf. Þar kemur einnig fram að skólar geti boðið upp á lengda viðveru og sé heimilt 

að taka gjald fyrir slíka þjónustu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Ekki er farið inn á það í 

lögunum hversu hátt gjaldið er eða hvort það skuli niðurgreiða að einhverju leyti. Eins og 

sagt var hér að framan þá eru skólum í Noregi skylt að bjóða upp á lengda viðveru fyrir og 

eftir skóla fyrir börn í fyrsta til fjórða bekk og ef börnin eru með sérþarfir/fötlun skal boðið 

upp á frístundaheimili til og með sjöunda bekk (Lov om grunnskolen og den videregående 

opplæringa nr.61/1998). Í norsku lögunum eru heldur engin sérákvæði um gjald sem tekið 

er fyrir lengda viðveru. Það er því í höndum hvers sveitafélags að ákveða hversu hátt 

gjaldið er (Lian, Midttømme og Thoresen, 2012). 

2.2 Þátttaka 

Í takt við breytt samfélag hafa þarfir fyrir þjónustu breyst. Með aukinni þátttöku kvenna á 

vinnumarkaðnum skapaðist mikil þörf fyrir dagvistunarúrræði og eru frístundaheimilin 

meðal annars sprottin af þeirri þörf (European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Contiditons, 2007). Þróunin hefur verið nokkuð hröð og ef við lítum á 

þátttöku á frístundaheimilum hér á Íslandi má sjá að miklar breytingar hafa orðið á 



10 

síðustu áratugum.  Svo virðist vera sem að stærstur hluti barna í fyrsta og öðrum bekk nýti 

sér þjónustu frístundaheimilanna. Í skýrslu um starfsemi frístundaheimilanna á Íslandi frá 

árinu 2014 kemur fram að 85,2% barna í fyrsta bekk nýttu sér þjónustuna, 76,4% í öðrum 

bekk, 47, 9% í þriðja bekk og 21% í fjórða bekk (hlutfallstölur af 93% landsmanna úr 

sveitafélögum sem svöruðu könnuninni) (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). Í Reykjavík heldur 

Skóla- og frístundasvið utan um skráningu barna á frístundaheimili. Þróunin hefur verið 

hröð og á mynd eitt má sjá tölur um skráningu í frístundaheimili í Reykjavík og í Osló. 

Tölurnar eru ekki eftir bekkjum en vitað er að hlutfall yngri bekkjanna tveggja er mun 

hærra. 

 

Mynd 1. Hlutfall skráðra bara í frístundaheimilin í 1.-4. bekk í Reykjavík og Osló 

 

Á myndinni má sjá að skráningin hefur aukist jafnt og þétt í báðum borgum og að 

hlutfall þeirra sem tóku þátt í Osló var mun hærra en í Reykjavík en nú hefur hlutfallið 

orðið jafnara. Þessar tölur frá Osló eru þó hærri en tölur um skráningu frá öllum Noregi. Í 

Noregi hefur verið haldið utan um skráningu yfir fjölda barna á frístundaheimilum frá 

skólaárinu 1999-2000. Líkt og á Íslandi hefur þátttakan aukist á síðastliðnum árum. Frá 

skólaárinu 2005-2006 hefur fjöldinn aukist úr 53,9% barna úr fyrsta til fjórða bekk upp í  

62,8% skólaárið 2014-2015 (Tall fra Grunnskolens informasjonssystem, e.d.). Eins og á 

Íslandi er þó hlutfallið mun hærra í yngri bekkjunum tveimur. Hér má sjá mynd þar sem 

hlutfall skráðra í frístundaheimili eftir bekkjum á Íslandi kemur fram.   
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Mynd 2 Hlutfall skráðra í frístundaheimili eftir bekkjum á Íslandi árið 2013 

 

 Á mynd 2 má sjá að notkunin er mest í fyrstu tveimur bekkjum grunnskólans. Í 

þriðja bekk minnkar skráningin töluvert og enn meir í fjórða bekk. Það sama er uppi á 

teningnum í Noregi. Löndin tvö eiga það þó sameiginlegt að þátttaka í 3. og 4. bekk er að 

aukast í heildina (Tall fra Grunnskolens informasjonssystem, e.d. og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2014).  

 Með því að skoða þessar tölur frá Íslandi, Noregi, Reykjavík og Osló má sjá að í 

báðum löndum eykst skráning í frístundheimili. Með aukinni þörf er kallað á þessa 

þjónustu og nú er svo komið að það er stærstur hluti barna er skráður á frístundaheimili 

hluta af skólagöngu sinni. Flest börn eru í 1. og 2. bekk en fjöldinn í 3. og 4. bekk er þó 

vaxandi þó að hann sé minni en í yngri bekkjunum tveimur. 

2.3 Börn af erlendum uppruna og úr lágtekju fjölskyldum 

En hvað segja þessar tölur? Er það tilviljun hverjir taka þátt og hverjir ekki? Það er líklegt 

að börnin í eldri bekkjunum tveimur taki þátt í minna mæli þar sem þau mega heldur vera 

ein heima og ekki verður nánar fjallað um það hér heldur er ljósinu beint að börnum á 

sem standa höllum fæti í samfélaginu, börnum af erlendum uppruna og börnum úr 

lágtekjufjölskyldum.  
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Í fjölmiðlum í Noregi hefur mikið verið fjallað um slaka þátttöku barna af erlendum 

uppruna í frístundaheimilum. Hér verður því rýnt í tölur um þátttöku þessa hóps og einnig 

barna sem koma úr fjölskyldum sem eru með lágar tekjur.   

Á Íslandi höfðu undir 1% barna í grunnskólum landsins annað móðurmál en íslensku 

árið 1997. Tíu árum seinna, eða árið 2007 var talan komin upp í tæp 4% og árið 2013 er 

hlutfallið tæp 6,5%. Þannig má sjá að hlutfall nemenda með annað móðurmál en íslensku 

hefur aukist mjög hratt á síðustu árum (Hagstofa Íslands e.d. –a og -b).  

Í Noregi er þróunin þannig að árið 2000 var hlutfall þeirra nemenda sem fengu 

sérstaka norskukennslu vegna annars móðurmáls tæp 5,3%, árið 2007 var hlutfallið komið 

upp í tæp 6,5% og nú skólaárið 2014-2015 má sjá að hlutfallið á landsvísu í Noregi er í 

rúmlega 7% (Tall fra Grunnskolens Informasjonssystrem, e.d.). Þess má geta að í Osló er 

hlutfallið mun hærra og þá sérstaklega í sumum hverfum. Sem dæmi um þetta má nefna 

að hlutfall barna sem eru af erlendu bergi brotin í öðrum skólanum sem fjallað verður um 

hér síðar í sambandi við þróunarverkefni sem þar á sér stað er um 98% (Mortensrud 

skole, e.d.).  

Vísbendingar eru um að þátttaka barna af erlendum uppruna og barna sem koma frá 

heimilum sem standa félagslega höllum fæti séu síður skráð á frístundaheimili en önnur 

börn. Í skýrslu sem gefin var út árið 2010 um fjölskyldur og daggæslumál í Noregi (Moafi 

og Bjørkli, 2010) kemur fram að börn úr fjölskyldum þar sem tekjur eru lágar (skilgreindar 

sem lágtekjufjölskyldur samkvæmt stuðli frá OECD) eru með mun lægri þátttöku í 

frístundaheimilum en börn úr fjölskyldum sem falla ekki undir þessa skilgreiningu. Á 

meðan 64% barna úr fjölskyldum sem eru ekki lágtekjufjölskyldur eru skráð á 

frístundaheimili eru aðeins 36% barna úr lágtekjufjölskyldum skráð. 

Í þessari sömu skýrslu kemur fram mikill munur fram á skráningu barna af erlendum 

uppruna og barna sem eru frá Noregi eða vestrænum löndum. Hlutfallið er 46% miðað við 

64% barna norskra mæðra.  
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Mynd 3 Hlutfall skráðra í frístundaheimili eftir aðstæðum og uppruna 

 

Eins og sjá má á mynd 3 er hlutfall þeirra sem taka þátt í frístundaheimilunum hjá 

börnum úr lágtekjufjölskyldum lægra en almenn þátttaka. Hlutfall barna sem eiga mæður 

fæddar í Asíu, Afríku, Suður-Ameríku , Eyjaálfu fyrir utan Ástralíu og Nýja Sjáland og í 

Evrópu fyrir utan ES/EES er einnig lægra en almennt, eða 46% á móti 62% þátttöku 

almennt.  

Upplýsingar liggja ekki fyrir um skráningar í frístundaheimili eftir aðstæðum og 

uppruna á Íslandi. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar lét gera rannsókn fyrir sig árið 2012 

sem hafði það að markmiði að kanna aðstæður reykvískra barnafjölskyldna. Í þeirri skýrslu 

var ekki marktækur munur á þátttöku barna í frístundaheimilum út frá því hvaðan 

foreldrarnir fengu tekjur sínar (hvort þeir þáðu fjárhagsaðstoð, hvort þeir væru á 

atvinnuleysisbótum eða hvort þeir væru í launaðri vinnu) (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 

Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir, 2012). Ekki er til önnur 

skráning að mér vitandi um skráningu barna á Íslandi í frístundaheimili eftir efnahag 

fjölskyldunnar. Þar sem munurinn á hlutfalli skráðra barna í frístundaheimilin eftir 

efnahag fjölskyldna í Noregi er svo mikill og Noregur er meðal þeirra landa sem við berum 

62%

36%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Heildarskráning

Lágtekjufjölskyldur

Mæður fæddar í Asíu, Afríku,
Suður-Ameríku, Eyjaálfu fyrir utan
Ástralíu og Nýja Sjáland og Evrópu
utan ES/EES



14 

okkur við, þá má sjá mikilvægi þess að fylgjast með því hvort sama staða sé uppi á Íslandi. 

Því er aðkallandi að skrá upplýsingar um þetta með kerfisbundnum hætti.  

Engin formleg skráning fer heldur fram þar sem fylgst er með þátttöku á 

frístundaheimilum eftir uppruna barnanna. Í mars 2011 var þó gerð skýrsla af Íþrótta- og 

tómstundaráði þar sem könnuð var þátttaka barna af erlendum uppruna í 

frístundaheimilum borgarinnar og hún borin saman við almenna þátttöku. Þátttakan var 

skráð í hverju hverfi fyrir sig (eftir frístundamiðstöðvum). Í töflu 1 má sjá hvernig þetta leit 

út í Reykjavík árið 2011. 

 

Tafla 1 Almenn þátttaka í frístundaheimilum og þátttaka barna af erlendum uppruna. 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐ ALMENN ÞÁTTTAKA Í 
FRÍSTUNDAHEIMILUM 

ÞÁTTTAKA BARNA AF ERLENDUM 
UPPRUNA Í FRÍSTUNDAHEIMILU 

ÁRSEL 56% 63% 

FROSTASKJÓL 72% 64% 

GUFUNESBÆR 64% 33% 

KAMPUR 60% 56% 

KRINGLUMÝRI 62% 50% 

MIÐBERG 46% 22% 

 

Hér má sjá að í öllum tilvikum nema í frístundamiðstöðinni Árseli taka börn af 

erlendum uppruna síður þátt í starfsemi frístundaheimila en önnur börn í hverfinu. Í 

skýrslunni er tekið fram að erfitt geti verið að draga ályktanir af tölunum þar sem notuð sé 

sama skilgreining á ,,erlendum uppruna“ og notuð er í þjóðskrá. Þar eru öll börn sem eiga 

foreldra af erlendum uppruna skráð í sama hóp, hvort sem annað foreldrið sé af erlendum 

uppruna eða bæði. Til dæmis væri barn sem nýflutt til landsins frá ólíkri menning og á tvo 

erlenda foreldra inni í sömu tölu og barn sem er fætt á Íslandi, annað foreldrið er Íslenskt 

og hitt jafnvel búið hér alltaf. Því gefa tölurnar eingöngu vísbendingar sem sýna þörf á 

sérúrræðum eða breytingum og mætti í raun áætla að tölurnar myndu lækka ennfrekar 

væru einungis börn innflytjenda skoðuð. Eins er mjög mikill munur á því hversu mörg börn 

það er verið að tala um. Í Árseli til dæmis, þar sem munurinn er í hina áttina, er hlutfall 

barna af erlendum uppruna lægst í borginni á meðan í Miðbergi er hlutfallið hæst (Hrefna 

Guðmundsdóttir og Guðrún Hulda Eyþórsdóttir, 2011).  
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Hér má sjá að vísbendingar eru um að bæði í Noregi og á Íslandi eru börn af erlendum 

uppruna síður skráð í frístundaheimili en börn almennt og í Noregi má sjá skýrt að börn úr 

efnaminni fjölskyldum eru enn síður skráð. 

2.4 Þátttökugjald 

Eins og kom fram hér að framan þá segja lögin ekkert um það hversu hátt eða lágt 

þátttökugjald í frístundaheimili á að vera, hvorki í Noregi né á Íslandi. Þannig er 

sveitafélögum eða einkaaðilum sem standa fyrir rekstri frístundaheimila frjálst að 

gjaldleggja þjónustuna eins og þeim hentar. Í könnun um starfsemi frístundaheimilanna á 

Íslandi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014) var spurt um gjaldið á klukkustund. Gjaldið er á bilinu 

100-150 krónur í þeim sveitafélögum sem 46% íbúa landsins búa í og hærra í flestum 

öðrum. Mismunandi er hvort gjaldið sé innheimt með tímagjaldi eða hvort um fast viku- 

eða mánaðargjald sé að ræða. Á töflu tvö má sjá dæmi frá nokkrum sveitafélögum.  

 

Tafla 2 Verð á frístundaheimilisþjónustu í ýmsum sveitafélögum 

Sveitafélag/Rekstraraðili Verð Aðrar upplýsingar 

Mýrdalshreppur 5600 kr. á mánuði til klukkan 15:00 

Rangárþing eystra 9466 kr. á mánuði  fullt gjald með hressingu 

Reykjavík 15920 kr. á mánuði  fullt gjald með hressingu 

Barnaskóli Hjallastefnunnar 17400 kr. á mánuði  þrír tímar á dag með hressingu 

Seltjarnarnes 23770 kr. á mánuði  fullt gjald með hressingu 

Árborg 5864 kr. á mánuði  
20 tímar á mánuði með hressingu, tímagjald 
umfram það 243 kr.  

Akranes 274 kr./klst.  102 kr. hressing 

Skagafjörður 226 kr./klst. 160 kr. hressing 

Fljótsdalshérað 170 kr./klst 130 kr. hressing 

(Upplýsingar frá heimasíðum sveitafélaganna og af heimasíðu Barnaskóla 

Hjallastefnunnar) 

Eins og sjá má hér að ofan er mismunandi hvað það kostar að taka þátt í starfi 

frístundaheimilanna á Íslandi. Einnig er mismunandi hvernig gjaldið er lagt á, til dæmis 

hvort rukkað sé fyrir tíma eða hvort allir greiði sama gjald, óháð dvalartíma. Sveitafélögin 

fá sérstaklega úthlutað fjármagni sem á að renna í þennan málaflokk. Það fjármagn eru 

svo sett í rekstur frístundaheimilis á móti greiðslu frá foreldrum. Erfitt er að finna 
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upplýsingar um hlutfall niðurgreiðslu sveitafélaganna meðal annars vegna þess að algengt 

er að sveitafélög bóki kostnaðinn ekki sérstaklega eins og þau eiga að gera heldur bóki 

rekstrarkostnað frístundaheimilisins með almennum kostnaði við rekstur skólans. Því er 

erfitt að fá nákvæmar tölur um hversu miklu fé er í raun eytt í rekstur frístundaheimilisins 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). Hjá Reykjavíkurborg fékk ég þau svör við fyrirspurn um 

hvernig hlutfallið væri á milli hluta foreldranna í rekstrarkostnaði frístundaheimilisins og 

hluta borgarinnar að skiptingin væri 35% sem foreldrar greiddu á móti 65% hluta sem 

borgin stendur fyrir (Steingerður Kristjánsdóttir tölvupóstur, 13. mars 2015). 

Þar sem hér er fjallað um landið allt en athyglinni er sérstaklega beint að 

höfuðborginni er ekki úr vegi að skoða betur fyrirkomulagið hjá Reykjavíkurborg. Gjaldið 

fyrir frístundaheimili er 15920 krónur á mánuði með hressingu. Það er boðið upp á 

systkinaafslátt, bæði ef að barnið á systkini í frístundaheimili, á leikskóla sem er rekinn af 

Reykjavíkurborg eða hjá dagforeldrum (Reykjavíkurborg, e.d.-a). Í Reykjavík fær hvert 

barn sex ára og eldri svokallað frístundakort sem er einskonar styrkur upp á 35000 krónur 

á ári sem foreldrar geta notað til að niðurgreiða tómstundir fyrir barnið sitt. Hægt er að 

nota frístundakortið til að niðurgreiða þátttöku á frístundaheimilum (Reykjavíkurborg, 

e.d.-b). 

Í Noregi er það einnig þannig að hvert sveitafélag ákvarðar hvert gjaldið fyrir vistun á 

frístundaheimili er. Þar er ekkert lagaákvæði um hvorki hámarks né lágmarks gjald. Mikill 

munur er á milli sveitafélaga í þessum efnum. Í tölfræði frá árinu 2011 kemur í ljós að 

verðið fyrir fullt pláss er 3192 norskar krónur (63137 íslenskar krónur á genginu 

12.02.2015) í sveitafélaginu þar sem þjónustan er dýrust en ókeypis í öðru sveitafélagi 

(Statistisk sentralbyrå, 2011). Í skýrslu sem gerð var um frístundaheimilin, þátttökugjöldin 

í þeim og möguleikana á að breyta þeim er gróflega ályktað að meðalgjaldið fyrir fullt 

pláss á frístundaheimili í Noregi með mat sé 2008 norskar krónur árið 2011 (39718 

íslenskar krónur á genginu 12.2.2015) (Lian, Midttømme og Toresen, 2012). Sveitafélögin 

fá vissa upphæð á ári frá ríkinu til reksturs frístundaheimila en svo eru það foreldrar sem 

standa fyrir kostnaðinum sem er þar fyrir utan. Gjaldið í Noregi er mun hærra en á Íslandi. 

Gjaldið hefur einnig hækkað mikið á síðustu árum. Í tölum frá Hagstofunni í Noregi kemur 

fram að meðalgjaldið fyrir fullt pláss á frístundaheimili árið 2003 var 1518 norskar krónur 

en árið 2013 er meðalgjaldið komið upp í 2383 krónur og því hækkun um 36% á þessum 

árum ef tekið er tillit til hagvaxtar. Því hefur verið haldið fram að eftir að sett voru lög í 

Noregi um hámarksgjald á leikskóla hafi umræðan um það verið hávær og tekið mikið 

pláss. Þá gæti verið að frístundaheimilin hafi gleymst í umræðunni á meðan. Talað er um  
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kosnaðarhluti foreldra í rekstri frístundaheimilanna aukist á meðan hlutur ríkisins hafi 

staðið í stað, án þess að um það hafi orðið hávær umræða (Scheistrøen, 2013).  

Ef við lítum aðeins nánar á það hvernig gjaldinu er háttað í Osló, þar sem sérstöku 

ljósi er beint að höfuðborgum landanna tveggja, þá er það þannig að boðið er upp á fullt 

pláss eða hálft pláss. Einstaklingur með hálft pláss getur nýtt sér frístundaheimilið í allt að 

12 tíma á viku. Verðið er mismunandi eftir því hverjar samanlagðar tekjur foreldra eru. Í 

töflu þrjú má sjá upplýsingar um verðin í Osló.  

Tafla 3 Verðskrá fyrir vistun í frístundaheimili í Osló 

 Samanlagðar tekjur yfir 
353481 norskar krónur 
á ári 

Samanlagðar tekjur frá 
198833-353480 norskar 
krónur á ári 

Samanlagðar tekjur 
undir 198832 norskar 
krónur á ári 

Heilt pláss 2773 norskar krónur 1088 norskar krónur 592 norskar krónur  

Hálft pláss 1874 norskar krónur 699 norskar krónur 381 norskar krónur 

(Oslo kommune e.d.-a). 

Þess má geta að meðaltekjur fjölskyldna í Noregi eru í hæsta flokknum.  

Hér hefur verið fjallað um frístundaheimilin, lagarammann í kringum þau, þátttöku og 

þátttökugjald. Út frá þeim tölum sem hér hafa verið skoðaðar má sjá að þátttaka í 

frístundaheimilum hefur aukist jafnt og þétt á síðustu árum, bæði á Íslandi og í Noregi. 

Þátttakan er mest í yngri bekkjunum tveimur en þátttakan í þriðja og fjórða bekk er þó að 

aukast í báðum löndum. Í Noregi eru greinilegt að börn af erlendum uppruna og börn úr 

fjölskyldum sem eru skilgreindar sem lágteklufjölskyldur eru að skila sér verr inn í starf 

frístundaheimilanna en börn almennt. Erfitt er að fullyrða um samskonar þróun á Íslandi 

vegna vöntunar á upplýsingum og skráningu á þátttöku út frá uppruna og félagslegri 

stöðu. Þó eru sterkar vísbendingar um að það sama sé uppi á teningnum hér, sérstaklega 

þegar um ræðir börn af erlendum uppruna. Í báðum löndunum eru það sveitafélögin sem 

ákvarða þátttökugjald sem foreldrar greiða á frístundaheimilin og það virðist vera mjög 

mismunandi hvernig því er háttað og hversu hátt það er. Í hvorugu landinu eru reglur um 

hámark eða lágmark gjaldsins. Meðalgjaldið er þó mun hærra í Noregi en það er á Íslandi.  

Í rannsókn unninni fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar sem fjallar um aðstæður 

reykvískra foreldra (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir 

og Vala Jónsdóttir, 2012) og í norskri skýrslu um dagvistunarúrræði (Moafi og Bjørkli, 

2010) kemur í ljós að það eru margar ástæður sem foreldrar gefa sem ástæðu fyrir því 

hversvegna barnið þeirra tekur ekki þátt í frístundaheimilum. Þátttökugjaldið er ein af 

þeim en ekki stærsta ástæðan. Þó vil ég velta því upp hvort að gjaldið geti verið hindrun 

þrátt fyrir að foreldrar nefni það ekki sem ástæðuna fyrir því að taka ekki þátt. Sjá má fyrir 
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sér að foreldri sem er heimavinnandi gefi það upp sem ástæðu fyrir því að barnið er ekki á 

frístundaheimilinu. Ef ekkert eða mjög lágt gjald væri á þjónustunni gæti þó verið að 

barnið tæki frekar þátt. Þrátt fyrir að foreldrarnir væru heima.  
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3 Mikilvægi þátttöku 

Hér veður fjallað um hvaða áhrif það hefur á börn að taka þátt í starfi 

frístundaheimilanna. Byrjað er á umfjöllun um þátttöku í starfinu út frá félagsfærni og 

persónulegum þroska. Þá verða frístundaheimilin skoðuð í samhengi við kenningar um 

mismunandi tegundir auðs. Fjallað verður um kenningar um aðlögun og hvaða stefnu 

Reykjavíkurborg og Osló hefur í sambandi við aðlögun og frístundaheimilin. Að lokum 

verður fjallað um tengsl námsárangurs og þátttöku  í starfi frístundaheimilanna.    

3.1 Félagsfærni og persónulegur þroski 

Í doktorsverkefni Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur (2012) er meðal annars fjallað um það 

hvernig börnin sjálf, sem taka þátt í starfi frístundaheimilanna, upplifa það og hvað þau 

vilja fá út úr því. Helstu niðurstöður hennar í sambandi við gildi frístundaheimilanna fyrir 

börnin sjálf eru að frístundaheimilin séu vettvangur til þess að leika sér og taka þátt í 

fjölbreyttu starfi eftir að skóla lýkur. Börnin upplifðu sjálfstæði í starfi frístundaheimilisins 

og að frístundaheimilin væru vettvangur til þess að mynda tengsl við vini sem væri því 

stuðningur bæði í skólanum og á frístundaheimilinu. Börn læra félagslega færni í gegnum 

félagslega þátttöku. Í rannsókninni kom fram að kennarar í skólum forgangsraða ekki hátt 

að stuðla að aukinni félagsfærni en starfsfólk frístundaheimilanna leggur áherslu á það 

meðal annars með frjálsum leik undir handleiðslu starfsmanna og í gegnum mismunandi 

skipulagt hópastarf. Samkvæmt Kolbrúnu er því mikilvægt að hafa þetta í huga í sambandi 

við þróun frístundaheimilanna og þá þróun að þau séu að tengjast skólunum í auknum 

mæli. 

Frístundaheimilin í Reykjavík og í Osló hafa færst undir sömu stjórnsýslu og skólarnir á 

síðustu árum og sama þróun virðist vera að eiga sér stað á fleiri stöðum. Kolbrún telur að 

það sé mikilvægt að gæta þess þau hætti ekki að vera vettvangur til þess að mynda tengsl, 

leika, læra í gegnum félagslega þátttöku og stuðla á aukinni félagslegri færni með þeim 

hætti.  

Í rannsókn sem gerð var fyrir Evrópusambandið (European Foundation for the 

Improvment of Living and Working Conditions, 2007) ,um hlutverk frístundaheimila í 

hverfum sem standa höllum fæti, kemur fram að að frístundaheimilin hafa mikil áhrif á 

einstaklingana sem taka þátt. Þar kemur fram að þátttaka í frístundaheimilum styðji við 

félagslegan og persónulegan þroska þátttakendanna og geti haft góð áhrif á sjálfstraust og 

sjálfsöryggi. Þar er einnig fjallað um mikilvægi þess að frístundaheimilin séu vettvangur 
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fyrir leik í öruggu umhverfi og að það geti verið sérstaklega mikilvægt fyrir börn sem koma 

frá heimilum eða hverfum þar sem ekki er pláss fyrir leik eða umhverfið er ekki nógu 

öruggt.  

Frístundaheimilin gegna margþættu hlutverki í að efla félagslega færni einstaklinga, 

eru vettvangur fyrir að tengslamyndun og vináttu og suðla að auknum þroska, sjálfsáliti og 

sjálfsöryggi. Mikilvægt er því að tækifæri til þátttöku séu jöfn.  

  

3.2 Kenningar um auð 

Franski félagsfræðingurinn Bourdieu (1997) vill meina að hver einstaklingur geti safnað 

upp auðmagni ekki bara í einu formi, fjárhagslegum auði, heldur líka auðmagni sem hann 

kallar menningarlegan auð og félagslegan auð. Þessar tegundir auðs vill hann meina að 

eigi það sameiginlegt með fjárhagslegum auði að hann geti safnast upp en líka að hann 

gangi að mörgu leyti í arf og að einstaklingur sem eigi auð eigi auðveldara með að afla sér 

meira. Menningarauður sem Bourdieu talar um eru meðal annars eiginleikar eins og 

siðfágun, smekkur og þekking á menningarlegum gildum og mynstum í samfélaginu. Út frá 

kenningum sínum um menningarauð kemur Bourdieu með hugtakið habitus sem oft er 

kallað veruháttur. Það útskýrir hann á þann hátt að það sé í raun félagslega lærð hegðun 

sem er orðin einstaklingi svo eðlislæg að beitir henni án þess að hugsa sig um. Habitus og 

menningararfur eru þannig mjög tengd hugtök og segir hann sjálfur að hægt sé að segja 

að habitus sé einskonar líkamnaður menningarauður. Samkvæmt Bourdieu erfist 

auðurinn að mörgu leiti og skiptir þar fjölskyldan og heimilið mestu máli. Oft er fjallað um 

menningarauð í sambandi við aðlögun einstaklinga af erlendum uppruna. Í þeirri umræðu 

er oft talað um að það sé ákveðinn tegund af menningarauði sem sé ráðandi í samfélaginu 

og skólarnir og önnur starfsemi sé smituð af þessari tegund menningararfs og starfi 

samkvæmt honum meðal annars með því að hampa hegðun eða skoðunum sem eru í 

samræmi við hann. Því eru börn sem séu með mikinn menningaruð af þessari tegund mun 

betur í stakk búin þegar þau byrja í skóla. Allt uppeldi þeirra hefur verið í stíl við það sem 

mætir þeim þar. Þannig má segja að sum börn séu á heimavelli en önnur á útivelli (Ólafur 

Páll Jónsson, 2011).  

Í mörgum frístundaheimilum á Íslandi lítur starfsfólk á sitt helsta hlutverk að veita 

börnum aðstoð við þarfir sínar og stuðla að umhverfi sem ýtir undir félagslegan þroska. 

Börnin virðast upplifa mikið sjálfstæði og möguleika til þess að leika sér (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2012). Því er umhverfið frjálslegt og ekki gert miklar kröfur til þess að 

einstklingarnir þurfi að standast vissar kröfur og starfsemin er sjaldnast bundin við 

námskrá sem þarf að komast yfir. Því má velta því fyrir sér hvort frístundaheimilin séu 
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kjörinn staður til þess að efla menningarauð. Það má hugleiða hvort að aukin viðvera í 

umhverfi þar sem starfsemin einkennist af gildandi menningu búsetulandsins geti stutt við 

söfnun þess menningarauðs sem er gildandi í samfélaginu og þar með stuðlað að auknum 

jöfnuði.  

Bourdieu talar líka um félagsauð. Í kenningum sínum lýsir hann félagsauði sem 

þekkingu sem einstaklingur hefur um það hvernig á að umgangast aðra og hvernig það er 

hægt stækka þann hóp sem maður umgengst, það er kynnast fleirum. Bordieu tekur það 

þó skýrt fram í kenningum sínum að mestur hluti af þessum auði gangi í arf eins og annar 

auður og því sé skiptingin misjöfn á milli einstaklinga og tækifærin ekki jöfn.  

Robert D. Putnam (2000) skilgreinir félagsauð á annan hátt. Hann fjallar meira um 

tengslin á milli einstaklinga, félagslegra hópa og traust og gagnkvæmni sem myndast í 

félagslegum tengslum. Samkvæmt Putnam er hægt að skipta félagsauði í tvær tegundir. 

Fyrri tegundin væru tengsl innan félagsneta (e. bonding social capital) og hinn væri tengsl 

á milli ólíkra hópa (e. bridging social capital). Með tengsla innan félagsneta (e. bonding 

social capital) er átt við tengslin sem eru í hópi sem þú tilheyrir eða í einsleitum hópi, til 

dæmis tengsl innan fjölskyldna eða stelpurnar í sunnudagaskólanum í söfnuðinum þínum. 

Tengsl á milli ólíkra hópa eru hins vegar tengslin sem verða á milli aðila úr mismunandi 

félagslegum lögum samfélagsins, tengsl sem horfa út á við og hafa jafnvel eitthvað 

markmið. Sem dæmi má nefna mannréttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum eða 

samstarf á milli mismunandi trúarsafnaða.  

Í Noregi var gerð rannsókn á tengslum fátæktar og félagslegrar einangurnnar, í víðu 

samhengi (Dahl, Fløtten og Lorentzen, 2008). Rannsóknin var áhugaverð og má að 

einhverju leyti yfirfæra yfir á íslenskt samfélag. Rannsóknin var safngreining, það er að 

unnið var með gögn sem til voru úr öðrum rannsóknum. Félagsleg einangrun var skoðuð 

út frá tveimur sjónarhornum sem líkjast mjög skiptingu Putnam á félagsauði í tengsl innan 

félagsneta og tengsl á milli ólíkra hópa. Rannsökuð voru vináttutengsl annarsvegar og 

þátttöku í borgaralegum samtökum hinsvegar og rannsóknin var gerð til þess að skoða 

muninn á fátækum og ekki fátækum í þessu samhengi. Það sem kom á óvart er að þeir 

sem voru fátækir hittu vini sína og aðra nána oftar en þeir sem voru ekki fátækir, þannig 

má segja að tengsl þeirra innan félagsneta hafi verið öflugri en þeirra sem voru ekki 

fátækir. Hinn hluturinn var að sterk tengsl eru á milli þátttöku í borgaralegum samtökum 

eða félagsstarfi og fátæktar og þar eru það þeir sem fátækir taka mun síður þátt. Dahl, 

Fløtten og Lorentzen (2008) vöktu sérstaka athygli á að tengsl á milli ólíkra hópa gætu 

verið mikilvægt til þess að koma sér út úr fátækt og að vegna vel á vinnumarkaði (Field, 
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2008). Sambönd við rétta aðila, samskipti við einstaklinga sem eru óíkir þér og tengslanet 

eru allt atriði sem geta skipt miklu máli þegar brjótast á úr fátækt.  

Þrátt fyrir að þessi norska rannsókn byggist á fullorðnum einstaklingum má velta fyrir 

sér hvort svipaða sögu sé að segja um börn. Mikilvægi þess að að mynda tengsl við önnur 

börn þverrt á uppruna, aldur og sétt var eitt atriði sem var nefnt sem ávinningur þess að 

taka þátt í starfi frístundaheimilanna í rannsókn Davidson og Barry (2006) um ávinning og 

kostnað frístundaheimila. Í frístundaheimilunum er pláss fyrir frjálsan leik auk þess sem 

þar fer fram skipulagt hópastarf og börnin fá möguleika á að mynda tengsl við alla 

einstaklingana þar undir handleiðslu fullorðinna sem eiga, samkvæmt starfsskrám, sem 

um verður fjallað hér á eftir, að starfa eftir aðferðum sem einkennast að jöfnum 

tækifærum og fjölmenningarlegum aðferðum. Þannig eru frístundaheimilin vettvangur til 

tengslamyndanna þverrt á aldur, uppruna og félagslega stöðu.  

 

3.3 Um aðlögun 

Eins og fram hefur komið eru vísbendingar um það að börn af erlendu bergi brotin taki 

síður þátt í starfi frístundaheimila en önnur börn. Hér verða því skoðaðar kenningar um 

aðlögun. Fjallað verður almennt um kenningar auk þess sem fjallað um hver sé stefna 

Reykjavíkurborgar og sveitafélagsins Osló er í þeim málum.  

Aðlögun er orð sem hér er notað fyrir enska orðið intergration. Með því er átt við að 

einstaklingur aðlagist samfélaginu sem hann býr í en samhliða aðlöguninni þarf hann ekki 

að leggja frá sér einkenni frá upprunamenningu sinni (Cummings, 1996). Andstæðan við 

aðlögun er aðferð sem á íslensku nefnist samlögun og var algengari áður fyrr. Samkvæmt 

samlögun á einstaklingur að aðlagast samfélaginu í búsetulandinu og leggja frá sér sína 

eigin menningu. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna eiga allir skólar að tileinka sér 

fjölmenningarlegar aðferðir (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011).  Aðlögun passar betur en 

samlögun með fjölmenningarlegum aðferðum. Fjölmenningarlegar aðferðir byggjast á því 

að það sé menning fyrir á einhverjum stað og þegar aðrir einstaklingar bætist í hópinn þá 

geti þeir tekið þátt í menningunni þar auk þess að auðga hana með því að koma með sína 

reynslu og þekkingu inn í hana. Þannig er hugsunin að einstaklingar skapi menningu 

saman (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Með fjölmenningarlegum aferðum er átt við að allir 

einstakingar skólans fái jöfn tækifæri til náms í skólanum, óháð kyni, stétt, uppruna síns 

eða menningar (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Ef notaðar eru fjölmenningarlegar aðferðir 

verður því að styðja þá einstaklinga sem hallar á til þess að gefa þeim jöfn tækifæri til 

lærdóms, eins og til dæmis einstaklinga sem ekki hafa jafn góð tök á tungumálinu og aðrir 

nemendur. 
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Að læra nýtt tungumál er stór hluti af því að aðlagast samfélagi. Börn læra tungumál á 

nokkuð annan hátt en fullorðnir (Cameron, 2001). Börn virðast tileinka sér nýtt tungumál 

betur ef það eru notaðar fjölmenningarlegar aðferðir til dæmis með því að leyfa notkun 

móðurmáls samhliða nýja tungumálinu. Það hefur sýnt sig að einstaklingar sem hafa góð 

tök á móðurmáli sínu eiga auðveldara með að ná tökum á öðru tungumáli (Þórdís 

Þórðardóttir, 2007) og því er mikilvægt að styðja við móðurmál einstaklings samhliða því 

að kenna honum annað mál. Þekking á tungumáli þess lands sem einstaklingur býr í er 

lykilþáttur þegar það kemur að aðlögun að samfélaginu og félagslegri vellíðan (Samúel 

Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010) og því ber að vanda til verks þegar kemur að þessu 

atriði. Skólarnir hafa vissulega miklum skyldum að gegna þegar kemur að íslenskukennslu 

og í aðalnámskrá kemur fram að öllum skólum landsins beri að tryggja nemendum jöfn 

tækifæri til náms (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011) en hafa aðrir hlutar dags barnanna 

ekki líka eitthvað að segja? Jim Cummings (1996) fjallar um að þegar börn læri annað 

tungumál sé það í raun tvískipt ferli, annars vegar læri þau mál til að nota í samskiptum (e. 

basic interpersonal communication skills) og hins vegar skólamál (e. cognitive-academic 

language proficiency). Samskiptamálið lærist eðli málsins samkvæmt í beinum 

samskiptum við aðra, svo sem í leik og í frímínútum. Þannig er rökrétt að með því að fjölga 

þeim stundum sem barn með annað móðurmál en íslenku er í íslensku málumhverfi sé 

stutt við tileinkun nýs tungumáls. Þetta kemur fram í stefnu skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf og þar er bent á 

mikilvægi þess að börn sem læra íslensku sem annað mál eyði miklum tíma í umhverfi þar 

sem íslenska er notuð. Þátttaka barna með annað móðurmál en íslensku í 

frístundaheimilunum er því mikilvæg því þar með verður stærri hluti dagsins í íslensku 

málumhverfi (Reykjavíkurborg, 2014).  

3.3.1 Stefna skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur um um fjölmenningarlegt skóla- og 
frístundastarf 

 

Skóla og frístundasvið Reykjavíkurborgar hefur stefnu sem starfað er eftir í sambandi við 

fjölmenningu. Í bæklinginum Heimurinn er hér (Reykjavíkurborg, 2014) er stefnan kynnt. 

Megináherslur stefnunnar eru þrjár, fjölbreyttir kennslu- og starfshættir, íslenska sem 

annað mál og virkt tvítyngi og foreldrasamstarf. Með fjölbreyttum kennslu- og 

starfsháttum er átt við að komið sé til móts við þarfir allra einstaklinganna og áhersla lögð 

á gagnvirk samskipti sem veita tækifæri til að standa jafnfætis öðrum einstaklingum 

samhliða því að læra hvert að öðru. Skóla- og frístundasvið fjallar um tungumálið sem 

eina af meginforsemdum lýðræðislegrar þátttöku og því leggur sviðið upp með að öll börn 
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nái árangri í íslensku. Samhliða er lagt áherslu á að börn með annað móðurmál þrói með 

sér virkt tvítyngi. Með foreldrasamstarfi er átt við að sviðið leggji áherslu á að starfsfólk 

leggi sig fram við að kynnast hverju barni og fjölskyldu þess og byggi allt starf upp á 

þekkingu á umhverfi þeirra og fyrri reynslu. Starfsfólk sviðsins á að eiga upptök að 

foreldrasamstarfi og þróa lausnarmiðaðar leiðir til þess að koma í veg fyrir að ólík 

menning, reynsla og skoðanir verði hindrun í þessu samstarfi. Í bæklingnum Heimurinn er 

hér er einnig farið dýpra í aðferðir til þess að ná þessum megináherslum og lagðar fram 

hugmyndir sem geta gagnast starfsfólki á mismunandi starfsstöðum sviðsins.  

Auk stefnunnar um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf hefur 

frístundamiðstöðin Kampur gefið út handbók úm mótttöku barna með annað móðurmál 

en íslensku í skipulagt frístundastarf (Reykjavíkurborg, 2013). Kampur er ein af sex 

frístundamiðstöðvum í borginni og er þekkingarmiðstöð Skóla- og frístundasviðs í 

frítímaþjónustu fyrir innflytjendur. Í handbókinni er farið yfir ýmis atriði sem gott er að 

hafa í huga við móttöku barna með annað móðurmál en íslensku í skipulagt frístundastarf. 

Í bæklingnum er gátlisti yfir atriði sem tengjast mótöku einstaklinganna, hugafari við 

mótttöku og í starfi og sérstaklega er fjallað um það að vera meðvitaður um að það finnist 

mismunandi viðhorf til frístunda eftir uppruna og mikivægt sé að starfsfólk 

frístundastarfsins sé meðvitað um það. Handbókin er einföld í sniðum og gefur gagnlegar 

upplýsingar.  

3.3.2 Þingskjal um stefnu í málefnum innflytjenda 

Í sveitafélaginu Osló er ekki sérstök stefna um móttöku eða starf með börnum af 

erlendum uppruna. Hvorki fyrir skólastarfið né frístundastarf. Það er algengt að skólarnir 

og frístundaheimilin setji sínar eigin stefnur en í heildina er starfað samkvæmt þingskali 

um stefnu þingsins í málefnum innflytjenda (Stortingsmelding 6, 2012). Þingskjalið er 

veigamikið plagg og í því er komið inn á allar þær formgerðir sem samfélagið hefur svo 

sem menntakerfið, heilbrigðiskerfið, atvinnumál, lýðheilsu og fleira.  

Í þeim hluta sem fjallar um skólakerfið er aðal áherslan lögð á að börnin í skólum 

landsins hafi mismunandi bakgrunn, menningu og fyrri reynslu og að skólarnir eigi að laga 

sig að þörfum allra þessara mismunandi einstaklinga og veita þeim tækifæri til þess að 

takast vel til. Fjallað er um tungumálið og þá er lagt áherslu á að fjöltyngi og fjölmenning 

séu góð viðbót í norskt samfélag og það beri að meta það mikils í menntakerfinu. Fjallað 

er sérstaklega um hverfi og borgir þar sem stór huti íbúanna er af erlendum uppruna og 

meðal annars að þátttakan í frístundaheimilum og leikskólum sé minni í þessum hverfum. 

Gerðar eru ráðstafanir í þessu samhengi meðal annars með að setja á laggirnar 

tilraunaverkefni sem fjallað verður um í kafla 5.  
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3.4 Námsárangur 

Vert er að skoða tengsl þátttöku í starfi frístundaheimilanna og námsárangurs. Eins og 

fjallað var um hér að framan getur þátttaka í frístundaheimilum stutt við tileinkun barna á 

tungumáli búsetulandsins. Þekking á tungumálinu veitir svo félagslega vellíðan en einnig 

stuðlar hún að auknum árangri í námi (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Samhengi þátttöku í 

frístundaheimili og námsárangurs hefur verið skoðaður nokkuð. Það virðist vera að það að 

stunda skipulagðar frístundir styðji við eiginleika eins og sjálfsálit, félagslega færni og aðra 

þætti sem stuðla svo að auknum námsárangri (Durlak, Weissberg og Pachan, 2010, 

Davidson og Barry, 2003,  Zins, Weissberg,Wang og Walberg, 2004). 

Í Noregi var gefin út rannsóknarskýrsla árið 2009 sem fjallar um samhengið á milli 

þátttöku í frístundheimilum og námsárangurs í raungreinum (Turmo, Guttesrud, Elstad og 

Olsen, 2009). Sýnt var fram á mun á námsárangri barna í raungreinum út frá því hvort þau 

eru í frístundaheimili eða ekki. Þar koma þau sem eru á frístundaheimili betur út en þau 

sem eru það ekki. Rannsakendur fjalla um að niðurstöðurnar séu skýrar en að sama tíma 

segja þeir að ekki sé alltaf auðvelt að sjá hvað sé orsök og hvað sé afleiðing og því erfitt að 

einangra þátttöku í frístundaheimilum sem einu breytuna sem hafi áhrif á námsárangur. 

Þeir beita þó tölfræðilegum aðferðum til þess að koma í veg fyrir bjaga meðal annars 

vegan félagsegrar stöðu, uppruna eða hvort barnið hafi verið í leikskóla eða ekki. Þrátt 

fyrir að rannsóknin sýni ekki fram á það að það sé einungis vegna þátttökunnar í 

frístundaheimilum sem námsárangur er betri þá er skýr munur og því vert að halda áfram 

að gera rannsóknir á þessu tagi og sjá hvort að niðurstöðurnar séu á annan veg þar sem 

þátttakan er jöfn og börn úr öllum hópum samfélagsins taka þátt í starfinu. Eins og í 

tilraunarverkefnunum sem fjallað verður um hér á eftir.  

Í kafla þrjú hefur verið fjallað um ávinning af þáttöku í frístundaheimilunum út frá 

félagsfærni og persónulegum þroska, út frá aðlögun og sjónarmiðum um hana, út frá 

kenningum um mismunandi tegundir auðs og út frá tengslum þátttöku  í 

frístundaheimilum og námsárangurs. Þátttaka í frístundaheimilunum virðist hafa ýmislegt 

að segja fyrir einstaklingana sem taka þátt og má sjá fyrir sér að ávinningurinn sé mikill 

fyrir alla þátttakendur en þó sérstaklega þátttakendur sem standa höllum fæti innan 

samfélagsins, eins og börn af erlendum uppruna og börn úr fátækum fjölskyldum.  
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4 Starfsskrár í Osló og í Reykjavík 

Þar sem þetta verkefni beinir sérstaklega ljósi að starfsemi frístundaheimila í Reykjavík og 

í Osló og þar sem fjallað verður um tilraunaverkefni í þeim borgum verður hér gert grein 

fyrir því hvaða stefnum frístundaheimilin í þessum tveimur borgum starfa eftir. Í kafla 4.1. 

verður starfsskrá frístundamiðstöðva, sem frístundaheimilin í Reykjavík starfa eftir, 

skoðuð. Í kafla 4.2.verður fjallað um stefnu um uppbyggingu frístundaheimila í Osló og 

önnur plögg tengd starfseminni þar. Í lokin verða stefnurnar bornar saman.   

4.1 Starfskrá frístundamiðstöðva skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 

Samkvæmt starfsskrá frístundamiðstöðva (Reykjavíkurborg, 2015) er hlutverk 

frístundaheimilanna að bjóða upp á fjölbreytt frístundastarf eftir að skóladegi lýkur fyrir 

sex til níu ára börn. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín 

og þroskast í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Frístundaheimilin hafa 

það að markmiði að bjóða upp á innihaldsríkt frístundastarf þar sem börnin geta fengið að 

takast á við fjölbreytt viðfangsefni. Starfið byggir meðal annars á hugmyndum um 

frístundastarf án aðgreiningar. Starfsemin á að leggja áherslu á að þroska félagsfærni og 

samskipti í gegnum leik og starf. Áhersla er á að starfið einkennist af virðingu fyrir sjálfum 

sér, öðrum og umhverfinu.  

Starfsskrá frístundamiðstöðvanna starfar eftir fimm leiðarljósum. Þessi leiðarljós eru  

 virk þátttaka 

 reynslunám 

 lýðræði 

 mannréttindi 

 forvarnarstarf 

Þessir þættir eiga að vera leiðarljósi í öllu starfi frístundamiðstöðvanna, sem sagt í 

starfi frístundaheimilanna, félagsmiðstöðva, frístundaklúbba, samvinnuverkefnum, 

hverfaráði og fleira. Miðað er að því í öllu frístundastarfi frístundamiðstöðvanna að þjálfa 

sérstaklega nokkra þætti; það er sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni og virkni og þáttöku. 

Þessir þættir ýta undir það að samfélagið fái einstklinga sem eru vel menntaðir, heilbrigðir 

og taka virkan þátt í samfélaginu. Fjallað er um að í frístundastarfi gefist tækifæri til þess 

að styðja við grunnþætti menntunnar.  
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4.2 Uppbygging Aktivitetsskolen og Oslóar viðmiðin 

Frístundaheimilin í Osló (n. Aktivitetsskolen) starfa eftir stefnuskrá sem sveitafélagið setur 

sem einskonar ramma utan um starfsemina (Oslo kommune, e.d.-b). Þar kemur fram 

stefnan í málefnum frístundaheimilanna og hvað innra skipulag starfsins þarf að innihalda. 

Svo gerir hvert frístundaheimili sína eigin útgáfu af stefnuskránni sem tekur mið af 

aðalstefnuskránni. Fjallað er um að það sé aðal markmið stefnuskrárinnar að tryggja það 

að nemendur og foreldrar upplifi samþættingu skóla, frístundaheimilis og 

heimanámsaðstoðar og að frístundaheimilið styðji við nám hvers nemanda og þroska 

hans. Fram kemur að það eigi að vera skipulag á starfinu og að það eigi að vera 

vikudagskrá sem foreldrar og nemendur hafi greiðan aðgang að. Út frá stefnuskránni eiga 

frístundaheimilin í Osló að einkennast af eftirfarandi atriðum:  

 Að vera staður fyrir óformlegt nám sem styður við starf skólans við þroska hvers 

nemanda, námslegan þroska, félagslegan þroska og persónulegan þroska.  

 Að veita nemendunum heildræna þjónustu í samvinnu við skólann.  

 Að bjóða upp á dagskrá sem styður við nám og er skipulögð og fyrirsjáanleg. 

 Að eiga sterka kjölfestu hjá stjórn skólans. 

 Að bjóða upp á góða hjálp við heimanám. 

Í stefnusrkánni kemur fram að frístundaheimilin eigi að vera staður sem skapi öryggi, 

að börnin eigi að una sér vel þar, að frístundaheimilin eigi að ýta undir umburðarlyndi og 

að öllum sem nýti sér þjónustuna finnist þeir tilheyra hópnum. Fjallað er um samstarf 

skólans og frístundaheimilisins þar kemur meðal annars fram að skólastjórinn sé 

yfirmaður frístundaheimilisins og mikilvægt sé að hann sýni starfinu áhuga og hafi metnað 

fyrir því. Skólinn á að sjá frístundaheimilinu fyrir viðunandi húsnæði þannig að hægt sé að 

bjóða upp á dagskrá sem er við hæfi. Skólinn og frístundaheimilið eiga svo að vera í 

samstarfi um skipulag, um málefni einstakra barna og leitast skal við að ráða starfsmenn 

bæði hjá skóla og frístundaheimili, þannig að starfsmenn geti fengið stærri starfshlutfall 

og til að það skapist meiri heildræn upplifun fyrir nemendur og foreldra.  
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Frístundaheimilin eiga að bjóða upp á dagskrá sem styður við þroska hvers nemanda 

eins og kom fram og nemendur og foreldrar eiga að upplifa sterka tengingu á milli skóla 

og frístundaheimilis. Hvert frístundaheimili á að hafa í boði einhvert starf sem tengist 

þessum fimm sviðum: 

 Náttúra, tækni og umhverfi 

 Hreyfing og leikur 

 List, menning og sköpun 

 Matur og heilsa 

 Heimanám og sérhæfing 

 

Í stefnuskránni er sterk áhersla lögð á að tengja starf frístundaheimilisin við starf 

skólans. Þessi fimm svið eru til dæmis sömu svið og eru í kennsluáætlun skólans. Einnig 

má nefna sem dæmi að þegar sviðið náttúra, tækni og umhverfi er sett fram eru 

eftirfarandi atriði nefnd:  

Hægt er að líta til ársáætlana skólans og yfirfæra viðfangsefni og þemu úr 

náttúrufræði yfir í starf frístundaheimilisins og þannig má þjálfa stærðfræði, 

efnafræði og eðlisfræði í gegnum leik. Stærðfræðifærni og tæknilega færni má 

þjálfa upp með byggingarleikjum, heimilisfræði og leik úti og inni. 

Nemendurnir eiga að fá að vera forvitnir, leitandi og að upplifa lærdóminn 

sem skemmtilegan. Góð regla til að hafa á bak við eyrað þegar stefnt er á að 

efla grunnþekkingu nemandans á náttúrufræðum er ,, gerðu það – lestu það – 

skrifaðu það – segðu það – og hugsaðu um það aftur. Mikilvægt er að skorað 

sé á nemendurna að nota rétt hugtök í daglegu tali. 

 

Oslóarborg hefur útbúið plagg til þess að leggja línurnar um það hvaða væntingar 

foreldrar og forráðamenn geti haft til frístundaheimilisins og hvaða væntingar 

frístundaheimilið geti haft til foreldranna (Oslo kommune, e.d.-c). Í hlutanum sem fjallar 

um innihald starfsins og metnað þess er fjallað mikið um tengsl skólans og 

frístundaheimilisins. Það kemur meðal annars fram að foreldrar geti vænst þess að það sé 

mikið samhengi á milli skólastarfsins og starfsins í frístundaheimilinu og að þú eigir rétt á 

upplýsingum um hvað barnið þitt hefur gert og hvað það hefur lært í frístundaheimilinu.  
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4.3 Samanburður á stefnum borganna fyrir frístundaheimilin 

Stefnur beggja borganna eru metnaðarfullar. Eðlismunur er á uppbyggingu þeirra meðal 

annars vegna þess að starfssemi frístundaheimilanna er undir rekstri frístundamiðstöðva 

hér í Reykjavík þar sem sérstök áhersla er lögð á frítímann en í Osló er reksturinn undir 

skólunum og skólastjórinn er yfir starfseminni. Stefnurnar eiga það sameiginlegt að lögð 

er áhersla á að einblína á einstaklingana, styðja við félagsfærni og efla alls kyns hæfileika 

og kosti svo sem sjálfsmynd, umhyggju, vináttufærni og annað. Í báðum starfsskránum er 

komið inn á tengingu við skólastarf og óformlegt nám þó að stefnuskrá Oslóarborgar fari 

mun dýpra í það. Þar er mikil áhersla á tengingu við nám þátttakendanna og 

frístundaheimilum skyldað að bjóða upp á hópastarf sem er í samræmi við starf skólans 
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5 Tilraunaverkefnin tvö 

Eins og fram hefur komið er þátttaka barna af erlendum uppruna lægri en almenn 

þátttaka í Noregi og vísbendingar eru um að hún sé það líka í Reykjavík. Hér á eftir verður 

sagt frá tveimur tilraunaverkefnum sem hafa það markmið að auka þátttöku í 

frístundaheimilunum í skólum þar sem hlutfall barna af erlendum uppruna er hátt.  

5.1 Samþætting skóla- og frístundastarfs í Fellaskóla 

Veturinn 2012-2013 hófst þróunarverkefni við Fellaskóla sem fólst í að samþætta 

skólastarfið og frístundastarfið (Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir, Brynja Elísabet Halldórsdóttir 

og Ester Helga Líneyjardóttir, 2014). Verkefnið er fyrir fyrsta og annan bekk skólans og er 

til tveggja ára. Fjöldi barna sem býr við annað móðurmál en íslensku er mun hærra í 

Fellaskóla en öðrum skólum á landinu eða um 70% og hefur hann því nokkra sérstöðu. 

Verkefninu er þannig háttað að skólinn tekur yfir rekstur frístundahlutans sem áður hafði 

verið rekinn af frístundasviði og frístundamiðstöðinni Miðbergi. Miðberg sér enn um 

rekstur frístundaheimilis fyrir þriðja og fjórða bekk skólans. Skóladagurinn er lengdur hjá 

börnum í fyrsta og öðrum bekk og boðið er upp á samþætt skóla og frístundastarf fram til 

klukkan 15:40 í stað þess að skóladeginum ljúki klukkan 13:00 og þá taki frístundaheimilið 

við eins og áður var. Ekki er tekið gjald fyrir. Boðið er upp á auka vistun eftir 15:40 og fram 

til 17:15 gegn gjaldi en ekki eru mörg börn skráð í hana. Eftir að eitt ár var liðið á verkefnið 

var gerð rannsókn til þess að meta verkefnið. Tilgangurinn var að afla þekkingar um 

samþættingu skóla- og frístundastarfs í ljósi kenninga um fjölmenningarlegt skólastarf og 

gildi félags- og frístundastarfs, auk þess að veita stjórnendum og starfsmönnum 

upplýsingar sem gætu nýst í þróun starfsins. 

Hugmyndin að þróunarverkefninu spratt upp útfrá þörf fyrir nýjar aðferðir til þess að 

fá nemendur í fyrsta og öðrum bekk til þess að taka þátt í starfi frístundaheimilisins í 

auknum mæli.  Tillagan var samþykkt í ágúst af borgarráði og byrjað var strax um haustið, 

þannig að undirbúningstíminn var mjög skammur. Áður var frístundaheimilið innan veggja 

skólans en starfið var alveg aðskilið starfi skólans. Markmiðið með þróunarverkefninu er 

tvíþætt. Annars vegar að auka þátttöku í barna í frístundastarfi og þróa nýjar leiðir í 

samþættingu skólastarfsins og frístundastarfsins og hins vegar að vinna með mál og læsi í 

stærra samhengi með því að auka hlut íslensku í málumhverfi barnanna, þ.e. að það sé 

íslenskt málumhverfi hjá börnunum stærri hluta dagsins. 
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Hver kennari hefur með sér stuðningsfulltrúa eða frístundaleiðbeinanda allan daginn og 

börnin eru í umsjón kennarans fram til 14:30 í stað 13:30. Um miðjan daginn er frístund 

og þá er matur og útivera. Eftir það eru það stuðningsfulltrúarnir og 

frístundaleiðbeinendurnir sem stýra frístundastarfi fram til 15:40. Af þessu leiðir að öll 

börnin í fyrsta og öðrum bekk taka þátt í frístundastarfinu fram til klukkan 15:40 á 

hverjum degi. 

Fellaskóli er skóli sem starfar eftir fjölmenningarlegum kennsluháttum og markmið 

rannsóknarinnar sem var framkvæmd eftir eitt ár var að meta hvernig samþætting skóla 

og frístundastarfs hefi gengið fyrsta árið í samræmi við kenningar um fjölmenningarlega 

kennsluhætti og gildi frístundastarfs. Rannsóknin var gerð með eigindlegum aðferðum þar 

sem talað var við nemendur, starfsfólk og kennara. Eftirfarandi atriði voru meðal helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar:  

 Börnin töluðu ekki um að skóladagurinn væri of langur og nefndu að þau finndu 

til öryggis af því að geta leitað til sama fólksins í skólahlutanum og í 

frístundahlutanum. 

 Dagurinn var ekki samþættur að miklu leiti. Skóladagurinn var skóli, 

breytingarnar voru þær að það var frístund um miðjan daginn. Í þessari frístund 

fólst hádegismatur og útivera sem í raun er ekki mikil breyting þar sem áður var 

hádegismatur og frímínútur á þessum tíma. Svo var frístund eftir skóla frá 14:30-

15:40. Því var ekki mikil samþætting í starfinu sjálfu.  

 Mjög fá börn voru í frístund eftir að skóladeginum lauk, það er eftir 15:40. 

 Hlutverk frístundaleiðbeinanda og stuðningsfulltrúa var nokkuð á reyki. Bæði hjá 

þeim sjálfum og frá sjónarhori kennaranna.  

 Flestir upplifðu mikil skil á milli skólastarfsins og frístundastarfsins 

 Stuðningsfulltrúarnir fengu lítinn undirbúningstíma hvort sem var fyrir 

frístundastarfið eða skólastarfið. Einungis 15 mínútur á dag saman.  

 Starfsfólkið hefði viljað fá fræðslu í upphafi verkefnisins og að hafa tekið þátt í 

undirbúningi þess.  

 Foreldrarnir lýstu yfir ánægju með lengingu skóladagsins og samþættingu 

skólastarfs og frístundastarfs. Þeim fannst jákvætt að þurfa ekki að borga fyrir 

frístundina og fannst þeir í flestum tilvikum fá góðar upplýsingar.  

Rannsóknin var gerð eftir eitt ár. Verkefnið var hugsað til tveggja ára og er því enn í 

gangi og líklega í mikilli þróun. Það virðist í fljótu bragði hafa verið byrjað mjög snögglega 

á verkefninu og það ekki undirbúið með þeim hætti sem væri ákjósanlegastur. Starfsfólkið 

talaði um að það hefði viljað koma að undirbúninginum og fá fræðslu í upphafi þess. 

Samþættingin virðist heldur ekki vera mikil á þessu stigi. Dagurinn er enn mjög skiptur. 

Það að öll börnin séu meira í frístund en þau voru áður er mjög jákvætt því að það stuðlar 

að aukinni félagslegri þjálfun og styður við aðlögun nemendanna. Þó virðist frístundastarfs 
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hlutinn hafa tapað við samþættinguna. Það kom fram að stuðningsfulltrúunum og 

frístundaleiðbeinendunum fyndist erfitt að vera með börnunum allan daginn og að þau 

hefðu mjög takmarkaðan tíma til þess að undirbúa frístundastarfið auk þess sem að nú 

hafa þau minni tíma með börnunum. Því er spurning hvort frístundastarfið sé mjög faglegt 

eða byggt upp á fræðilegum grunni ef undirbúningstíminn er svo lítill. Einnig kemur fram 

að Fellaskóli noti fjölmenningarlegar kennsluaðferðir að mestu leyti og að það sé vel en að 

það mætti gera enn betur meðal annars með því að gefa heimamenningu barnanna meira 

vægi í skólaumhverfinu, fjölbreyttari aðferðum í að virkja foreldrana og nýta þann auð 

sem þau hafa að geyma og ekki leggja of ríka áherslu á að börnin verði alltaf að tala 

íslensku sín á milli. Matið sýnir að mikilvægt sé að styrkja frístundahlutann. Það mætti 

auka fjölda starfsmanna sem hafa menntun og þekkingu á sviði tómstunda- og 

félagsmálafræða en einnig efla vitund og þekkingu annara starfsmanna á gildi þess náms 

sem fer fram með óformlegum hætti í frístundinni. Í rannsókninni er kallað á frekari 

rannsóknir á samþættingu náms og frístundastarfs.  

Eins og fyrr segir er þróunarverkefninu um samþættingu skóla- og frístundastarfs í 

Fellaskóla ekki enn lokið og þrátt fyrir ýmsa galla virðist það samt ná markmiðum sínum 

að vissu leyti. Eðli málsins samkvæmt er þátttakan meiri þar sem öll börnin eru nú í 

frístund. Fyrstu niðurstöður í prófum á læsi koma betur út áður. Foreldrar og starfsfólk 

telja að aukin samþætting komi börnunum til góða. Þannig virðist verkefnið eiga rétt á sér 

þrátt fyrir ýmsa galla og er líklega í mikilli þróun. Rannsakendurnir telja að verkefnið 

minnki líkurnar á að börn af erlendum uppruna lendi á jaðrinum í samfélaginu og fái 

tækifæri til að mynda vinabönd og efla félagsþroska sinn.  

5.2 Ókeypis kjarnatími – n. gratis kjernetid 

Í þingskjali sem þingið í Noregi lagði fram árið 2012 (Stortingsmelding 6, 2012) er fjallað 

um hver stefna þingsins í málefnum innflytjenda skuli vera. Skýrslan er víðtæk og fjallar 

um tungumál, skólagöngu, atvinnu, jafnrétti og fleiri mál. Í skýrlsunni kemur fram að setja 

eigi í gang tilraunaverkefni til þess að auka þátttöku barna af erlendum uppruna í 

frístundaheimilum og kanna hvort það hefði áhrif á það hvernig þeim gengi í skólagöngu 

sinni. Verkefnið byrjaði í einum skóla í Osló þar sem hlutfall innflytjenda er mjög hátt 

haustið 2013 og svo bættist við annar skóli í miðri Osló haustið 2014. Hér verður gert 

grein fyrir verkefninu í þessum skólum. 

Verkefnið byrjaði 1. ágúst 2012. Verkefnisstjóri yfir verkefninu var ráðinn 1. mars 

sama ár og hafði hún því fimm mánuði til þess að undirbúa verkefnið og mynda teymi í 

kring um það. Verkefnið byrjaði í Mortensrud skole í suðaustur Osló og náði yfir fyrsta til 

fjórða bekk. Eins og fram hefur komið eru frístundaheimilin í Osló rekin af 
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sveitafélögunum og reksturinn er í höndum skólanna. Stefnuskrá frístundaheimilanna er 

mjög tengd við skólann og námsgreinar hans (Oslo kommune, e.d. –b). Þróunarverkefninu 

er ætlað að stuðla að aukinni þátttöku í frístundaheimilinum og með því auka aðgengi að 

vettvangi þar sem óformlegt nám fer fram. Með því er stutt við nám og þroska 

einstaklinganna. Markmið verkefnisins fyrir Mortensrud skóla voru því þessi: 

 Að auka þátttöku nemenda Mortensrud skole í frístundaheimilinu upp að meðal 

þátttöku í Osló.  

 Hjálpa til við að gera hverfið meira aðlaðandi og að draga úr því að íbúar hverfisins 

sæki í aðra skóla eða flytji úr hverfinu við upphaf skólagöngu.  

 Að skapa góð tengsl á milli kennslunnar og aðstoðar við heimanám, auk þess að 

tryggja það að frístundaheimilið styðji við nám með færniþjálfun og námsgreinum.  

 Að skoða hvort ókeypis frístundaheimili veiti aukna möguleika á árangri í námi. 

Gefur samþætting á kennslu, heimanámsaðstoð og starf frístundaheimilanna betri 

námsárangur og þekkingu? 

 

Í verkefninu eru skilgreindir þrír markhópar, nemendur, starfsfólk og foreldrar. 

Verkefnið á að styðja við alla þessa þrjá hópa svo að markmiðin náist, til dæmis með 

fræðslu fyrir starfsmenn, auknum möguleikum fyrir forráðamenn til þess að geta haft 

áhrif á starfið á frístundaheimilunum og öðru. Skipulag verkefnisins er þannig að öllum 

nemendum í fyrsta til fjórða bekk í skólanum er boðið upp á ókeypis frístundaheimili til 

klukkan 16:00. Svo er hægt að kaupa gæslu fram til klukkan 17:00. Skóladagurinn er eins 

langur og hann var áður og frístundaheimilið tekur við að honum loknum. Munurinn felst í 

að það er ókeypis að skrá sig í það og taka þátt.  

Haustið 2014 var samskonar verkefni hrint af stað í Tøyen skóla í Osló. Sama 

fyrirkomulag var á, ókeypis frístund fyrir alla nemendur í fyrsta til fjórða bekk fram til 

klukkan fjögur hvern dag. Ekki hefur verið gert opinbert formlegt mat á 

tilraunaverkefnunum enda eru þau stutt á veg komin. Þó má sjá nokkrar vísbendingar um 

hvernig verkefnin virka á heimsíðum skólanna og í upplýsingum sem ég fékk frá 

verkefnastjóra verkefnisins í Mortensrud skóla í tölvupósti í sambandi við þessi skrif 

(Tonje Strand, tölvupóstur 3. mars 2015).  

Í Mortensrud skóla var þátttakan á frístundaheimilinu 28% áður en að 

tilraunaverkefnið hófst. Í byrjun árs 2014 var þáttakan komin upp í 93%. Þetta er mun 

meira en takmarkið var, sem var að ná upp í meðaal þátttöku í Osló en hún var 70% árið 

2014. Vísbendingar eru um að námsárangur í nokkrum fögum sé betri en áður og minna 

er um að íbúar hverfisins leiti í aðra skóla (Tonje Strand tölvupóstur, 3. mars 2015). Í 

Tøyen skóla virðist verkefnið líka vera vel heppnað. Tölur þaðan sýna að þátttakan hefur 
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aukist mjög mikið eða frá 19 nemendum í fyrra upp í 194 í ár. Einnig hefur 

frístundaheimilið þar vakið mikla athygli í fjöðmiðlum og mikla samfélagsumræðu um 

hvort svipuð verkefni ættu að vera í öllum frístundaheimilum (Tøyen skole, e.d.).  

Þess má geta að samhliða tilraunaverkefnunum er skipulögð rannsókn á þeim. 

Rannsóknin er hluti af verkefnunum og söfnun gagna fer fram með skipulögðum hætti 

samhliða því. Viðtöl eru tekin við 30 fjölskyldur þrjú ár í röð. Fjölskyldurnar eru af 

margskonar uppruna, með misjafna færni í norsku, hafa búið mislengi í Noregi og fleira. 

Auk viðtalanna er fylgst með skráningum í frístundaheimilin, fylgst með þróun í 

námsárangri, skráningum í skólann og þróun hverfisins (Tonje Strand tölvupóstur, 3. mars 

2015).  

5.3 Samanburður á tilraunaverkefnunum 

Verkefnin í Fellaskóla og í Osló eiga ýmislegt sameiginlegt og annað ekki. Markmið á 

báðum stöðum er að auka þátttöku í frístundastarfi og tekst það á báðum stöðum. Fyrst 

má nefna skipulagslegan mun á verkefnunum. Verkefnið í Osló var fyrir fyrsta til fjórða 

bekk á meðan að verkefnið í Fellaskóla var einungis fyrir fyrsta og annan bekk. Í Fellaskóla 

var einnig boðið upp á frístund um miðjan daginn og skólinn lengdur í samræmi við það. 

Frístundin eftir skólann var svo til klukkan 15:40 þannig að frístundahlutinn er mjög 

stuttur. Í Fellaskóla voru öll börnin í frístundahlutanum, hann var hluti af degi barnanna. Í 

Osló var frístundin einungis í boði, ókeypis. En þó þurfti að skrá börnin. Þátttakan jókst þó 

mjög mikið og nú taka nánast allir þátt.  

Annar munur er sá að verkefnin í Osló eru sett í gang með mun betri fyrirvara en í 

Fellaskóla. Þannig hefur verkefnastjóri tíma til að undirbúa verkefnið, skipuleggja fræðslu, 

ráða inn fólk og fleira. Það kom fram í rannsókninni sem gerð var í Fellaskóla að byrjunin 

hafi verið mjög brött vegna þess að verkefninu var hrint af stað með svo stuttum fyrirvara. 

Það varð einnig til þess að starfsmenn fengu ekki að taka þátt í þróun og skipulagningu 

þess.  

Í Fellaskóla var lagt upp með að auka samþættingu á milli frístundastarfsins og 

skólastarfsins. Þetta var ekki markmið í verkefnunum í Mortensrud og Tøyen. Í Osló er 

mun meiri samþætting og stefnuskrá frístundaheimilanna segir til um með hvaða hætti 

hún á að vera. Samþættingin er þó aðalega falin í því að frístundaheimilin laga sig að stafi 

skólans.  

Í Osló eru það þrír hópar sem eru skráðir sem markhópar verkefnisins. Auk barnanna 

sem eru í starfinu er verkefninu beint að starfsfólki frístundaheimilanna og foreldrum og 

forráðamönnum. Lögð er áhersla á að starfsmenn fái reglulega þjálfun og fræðslu. Í 
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sambandi við foreldra er hluti af verkefninu að auka samvinnu við heimilin og foreldrar 

geti haft áhrif á skipulag og innihald starfsins. Í Fellaskóla voru markmiðin einungis í 

tengslum við börnin, það er beinum þátttakendur starfsins.  

Fljótt á litið virðist sem betur sé staðið að tilraunarverkefnunum í Osló en í Fellaskóla. 

Skipulagningin virðist meiri og markmiðin miða að fleiri hópum en þátttakendunum 

sjálfum.  
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6 Umræða og lokaorð 

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar eru að þátttaka í frístundaheimilum hefur mikið að 

segja fyrir einstaklingana og jafnvel enn meira fyrir einstaklinga sem standa höllum fæti í 

samfélaginu. Þátttaka í frístundaheimilum er minni hjá börnum af erlendum uppruna en 

öðrum börnum og í Noregi má sjá skýrt að börn úr lágtekjufjölskyldum skila sér síður inn í 

starfið.  

Ekki var um auðugan garð að gresja við öflun tölulegra upplýsinga um þátttöku barna í 

frístundaheimilunum úr mismunandi hópum á Íslandi. Nauðsynlegt er að finna leiðir til 

þess að bæta þetta. Mætti Reykjvíkurborg meðal annars líta til Oslóarborgar um aðferðir 

til að halda utanum skráningar mismunandi hópa.  

Frístundaheimilin eru vettvangur sem hefur burði og möguleika til þess að stuðla að 

félagslegum jöfnuði vegna þess ávinnings sem getur hlotist af starfinu. Hér má nefna til 

dæmis möguleikann að mynda tengsl við einstaklinga af öðrum uppruna, aldri og stétt. Ef 

ekkert er gert til þess að tryggja jafnt aðgengi að frístundaheimilunum svo að allir 

einstaklingarnir njóti góðs af getur verið að það faglega starf sem þar fer fram og 

ávinningurinn sem af því hlýst stuðli að meiri ójöfnuði.  

Út frá þróunarverkefnunum í Osló má sjá að þátttakan jókst mikið eftir að boðið var 

upp á gjaldfrelsi í frístundaheimilunum. Mikilvægt er að aðilar sem sjá um uppbyggingu og 

þróun frístundastarfs hafi það í huga þegar lausna er leitað í að auka þátttöku barna af 

erlendum uppruna í frístundaheimilunum þrátt fyrir að hér verði ekki lagt mat á hvort það 

sé aðferð sem er betri en aðrar.  

Svo virðist sem að frístundastarfið í samþættingu skóla- og frístundastarfs í Fellaskóla 

hafi látið í minni pokan við samþættinguna og er það annað sem vert er að taka með sér 

þegar þróa á nýjar lausnir fyrir frístundaheimilin. Það væri áhugavert að sjá hvernig 

þróunarverkefnið hefði þróast ef að skólastarfið og frístundastarfið hefði haldist óbreytt 

og áfram undir rekstri frístundamiðstöðvarinnar Miðbergs en þátttakan gerð ókeypis. 

Einnig væri vert að fylgjast með því hvort nemendur í fyrsta og öðrum bekk í Fellaskóla 

séu að skila sér inn í starf frístundaheimilisins í þriðja og fjórða bekk.  

Samþætting skóla- og frístundastarfs og rannsóknir um tengsl námsárangurs og 

frístundaheimilanna eru spennandi viðfangsefni og áhugaverðar. Þær styðja við tilvist og 

mikilvægi frístundaheimilanna og geta orðið til þess að sett sé aukið fjármagn í 

málaflokkinn. Frístundaheimilin eru því að tengjast skólunum í auknum mæli eins og sjá 
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má meðal annars á þróuninni í Osló. Því er mikilvægt að huga að hlutverki 

frístundaheimilanna og markmiðum þeirra svo þau verði ekki undir í samþættingu og 

samstarfi eins og virðist hafa gerst á fyrsta ári þróunarverkefnisins í Miðbergi.  

Í lokin vil ég kalla eftir auknum rannsóknum á samþættingu skóla- og frístundastarf og 

hvernig vinnubrögð ber að hafa þannig að það skili sem bestum árangri fyrir 

þátttakendurnar og tryggt sé að mismunandi þættir samþættingar fái jafnt vægi. Vert er 

að hafa í huga að frístundaheimilin eru ætluð öllum börnum og eiga að taka tillit til 

mismunandi þarfa þeirra einstaklinga sem þau eru ætluð. Því skiptir miklu máli að 

kortleggja þörfina hjá einstaklingunum og fjölskyldum þeirra, bregðast við og leita eftir 

upplýsingum um það hversvegna sumir hópar taka þátt í minna mæli. 

Stefnumótunaraðilar og aðrir sem standa fyrir starfi frístundaheimila þurfa því að taka 

ábyrgð á því að sumir hópar skili sér illa inn í starfið, sem á samkvæmt stefnu að vera fyrir 

alla og bregðast við og tryggja jafnt aðgengi sem stuðlar að félagslegum jöfnuði í 

samfélaginu.  
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