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Ágrip		

Ritgerð	 þessi	 fjallar	 um	 frístundaheimili	 og	 kosti	 þess	 að	 sameina	 starfsemi	

frístundaheimila	við	 íþróttaiðkun	sex	til	níu	ára	barna.	Það	er	að	mörgu	leytið	tilvalið	að	

sameina	íþróttaiðkun	barna	við	það	tómstundastarf	sem	fram	fer	eftir	skóla.	Þetta	gefur	

börnum	 færi	 á	 að	klára	 sinn	dag	á	 svipuðum	 tíma	og	 foreldrar	þeirra	 ljúka	vinnu.	Þetta	

fyrirkomulag	 gæfi	 fjölskyldum	 færi	 á	 meiri	 tíma	 saman.	 Að	mínu	mati	 eru	 íþróttafélög	

bæði	 vanmetin	 og	 tilvalinn	 rekstraraðili	 frístundaheimila.	 Æfingar	 barnana	 færu	 þannig	

fram	 fyrr	 á	 daginn	 en	 ella	 og	 fléttuðust	 vel	 inn	 í	 heimilslífið.	 Sem	 dæmi	 um	 þessa	 leið	

skoðar	 ritgerð	 þessi	 fyrirhugað	 frístundaheimili	 íþróttafélagsins	 FH	 og	 athugar	 hvernig	

starfsemi	 félagsins	 og	 rekstur	 frístundaheimilis	 getur	 farið	 fram.	 Niðurstöður	 benda	 til	

þess	að	FH	er	á	margan	hátt	afar	vel	 til	þess	 fallið	að	reka	frístundaheimili	og	að	kostur	

þess	 að	 reka	 frístundaheimili	 þar	 sem	 hreyfing	 og	 heilsa	 eru	 í	 forgrunni	 starfsins	 eru	

ótvíræðir.		
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Formáli	

Hluti	af	námi	mínu	til	BA	gráðu	í	félags-	og	tómstundafræði	hjá	Háskóla	Íslands	var	að	fara	

í	 þriggja	 vikna	 starfsnám.	 Ég	 var	 svo	 heppin	 að	 komast	 í	 starfsnám	 hjá	 íþróttafélaginu	

Fimleikafélag	Hafnarfjarðar	(FH)	og	var	hjá	þeim	í	janúar	og	febrúar	2015.	Starfsnámið	var	

í	alla	staði	mjög	ánægjulegt	og	var	mjög	áhugavert	að	kynnast	starfi	FH	innan	frá.		

Það	hafa	 lengi	verið	upp	hugmyndir	um	að	FH	komi	á	 laggirnar	 frístundaheimili	þar	

sem	börn	geta	æft	 íþróttirnar	 sínar	og	verið	á	 frístundaheimili	 á	 sama	 stað,	börnum	og	

foreldrum	til	hægðarauka	og	tímasparnaðar.	Því	var	ég	beðinn	um	að	nýta	starfsnám	mitt	

til	þess	að	koma	með	tillögur	um	hvernig	best	væri	að	standa	að	slíku	frístundaheimili.	Að	

starfsnáminu	loknu	ákvað	ég	að	kafa	dýpra	ofan	í	fræðin	á	bak	við	frístundaheimili,	halda	

áfram	 að	 vinna	 með	 þessa	 hugmynd	 og	 gera	 hana	 að	 umfjöllunarefni	 lokaritgerðar	

minnar.		

Þetta	 lokaverkefni	 er	 samið	 af	 mér	 undirrituðum.	 Ég	 hef	 kynnt	 mér	 Siðareglur	

Háskóla	Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	

samkvæmt	bestu	 vitund.	 Ég	 vísa	 til	 alls	 efnis	 sem	ég	 hef	 sótt	 til	 annarra	 eða	 fyrri	 eigin	

verka,	 hvort	 sem	um	er	 að	 ræða	ábendingar,	myndir,	 efni	 eða	orðalag.	 Ég	þakka	öllum	

sem	 lagt	 hafa	 mér	 lið	 með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti	 en	 ber	 sjálf(ur)	 ábyrgð	 á	 því	 sem	

missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

	

Reykjavík,	4.	september	2016	

	

______________________________	

Hermann	Óli	Davíðsson	
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1 Inngangur		

Frístundaheimili	eru	almennt	skilgreind	sem	staðir	þar	sem	börn	á	aldrinum	sex	til	níu	ára	

njóta	 fjölbreytts	 tómstundastarfs	 eftir	 að	 skóla	 lýkur.	 (Hafnarfjarðarbær,	 e.d)	

Frístundaheimilið	sem	FH	vill	bjóða	upp	á	væri	einmitt	fyrir	sama	aldur,	eða	sex	til	níu	ára	

gömul	börn	sem	búa	í	Hafnarfirði	og	hafa	áhuga	á	íþróttum	eða	æfa	nú	þegar	hjá	félaginu.	

Eðli	málsins	samkvæmt	kæmu	flest	börnin	úr	þeim	skólum	sem	nú	eiga	flesta	iðkendur	hjá	

FH	 en	 það	 eru	 skólarnir	 sem	 eru	 næst	 félaginu;	 Setbergsskóli,	 Lækjarskóli	 og	

Víðistaðaskóli.	Ekki	yrðu	settar	neinar	hömlur	á	ef	börn	úr	skólunum	lengra	frá	vildu	vera	í	

frístund	hjá	FH.		

Frístundaheimili	rekið	af	íþróttafélagi	mun	að	sjálfsögðu	setja	hreyfingu	og	heilsusamlega	

lífshætti	í	forgrunn.	Það	þarf	ekki	kynna	fyrir	neinum	hve	góð	áhrif	hreyfing	hefur	á	börn.	

Um	 það	 eru	 allir	 sammála	 og	 segir	 á	 vef	 landlæknisembættisins:	 „Dagleg	 hreyfing	 er	

börnum	nauðsynleg	fyrir	eðlilegan	vöxt,	þroska	og	andlega	vellíðan.	Hún	er	sameiginlegur	

leikur	 sem	 skapar	 meðal	 annars	 tækifæri	 til	 að	 þjálfa	 hreyfifærni,	 bæta	 líkamshreysti,	

eignast	vini,	auka	félagslega	færni	og	efla	sjálfstraust“	(Landlæknir,	e.d.).	

Hreyfing	og	iðkun	íþrótta	væri	því	 í	forgrunni	alls	starfs	frístundaheimilis	FH.	Áhersla	

yrði	lögð	á	að	börnin	gætu	sinnt	tómstundastarfi	sínu	innan	frístundaheimilisins	og	hefðu		

því	 lokið	 starfi	dagsins	þegar	 foreldrar	 sækja	þau.	Kröfur	um	slíkt	 fara	 sífellt	 vaxandi	og	

hafa	mörg	íþróttafélög,	tónlistaskólar	og	fleiri	aðilar	reynt	að	koma	til	móts	við	foreldra	í	

þessum	 efnum.	 Eru	 margir	 foreldrar	 orðnir	 þreyttir	 á	 ,,skutlinu”	 en	 hjá	 mörgum	

fjölskyldum	fer	stór	hluti	tímans	á	milli	17-19	á	daginn	í	skutl	barnanna	í	hinar	mismunandi	

tómstundir.	 Dregur	 þetta	 úr	 gæðatíma	 og	 hefur	 jafnvel	 þau	 áhrif	 að	 sameiginlegum	

matartímum	fjölskyldna	fækkar	(Menntamálaráðuneyti,	2007).		

Mikil	 umræða	 hefur	 verið	 í	 samfélaginu	 um	 gildi	 þess	 að	 hreyfa	 sig.	 	 Nýlegar	

rannsóknir	sýna	að	kyrrseta	barna	er	að	aukast	og	þá	sérstaklega	á	unglingsárum	(Samvera	

foreldra	og	barna,	e.d.).	Því	er	nauðsynlegt	að	samfélagið	hafi	heilbrigði	og	heilsueflingu	 í	

forgrunni.	Vitað	er	að	dagleg	hreyfing	og	íþróttaiðkun	dregur	úr	svokallaðri	áhættuhegðun,	

svo	 sem	 ofbeldishegðun,	 vímuefnaneyslu	 og	 lyfjanoktun.	 Jákvæðu	 áhrifin	 eru	 betri	

námsárangur,	betri	líðan,	betri	svefn,	betra	holdafar,	sterkari	bein	og	vöðvar	og	jákvæðari	
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sjálfsmynd	 (Van	Sluijs	og	 fl.,	 2008).	Mælt	er	með	því	 að	börn	hreyfi	 sig	 í	 60	mínútur	eða	

meira	 á	 hverjum	 degi.	 Regluleg	 hreyfing	 getur	 einnig	 komi	 í	 veg	 fyrir	 margar	 tegundir	

sjúkdóma	og	önnur	heilsufarsvandamál	síðar	á	lífsleiðinni.	Börn	ættu	að	hafa	tækifæri	til	að	

stunda	fjölbreytta	hreyfingu	sem	þeim	finnst	skemmtileg	og	er	í	samræmi	við	færni	þeirra	

og	 getu.	Með	 því	 að	 bjóða	 upp	 á	 frístundaheimili	 þar	 sem	 hreyfing	 verður	 í	 brennidepli	

starfsins	 er	 líka	 verið	 að	 horfa	 til	markmiða	 Íþróttasambands	 Íslands	 um	 að	 íþróttaiðkun	

fyrir	börn	átta	ára	og	yngri	sé	fyrst	og	fremst	til	að	auka	hreyfiþroska	og	að	fyrstu	kynni	af	

íþróttum	verði	jákvæð	(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	e.d.).	

Ritgerð	 þessi	 fjallar	 um	 frístundaheimili	 og	 kosti	 þess	 að	 sameina	 starfsemi	

frístundaheimila	 við	 íþróttaiðkun	 barna.	 Meginþráður	 umfjallarinar	 er	 fyrirhugað	

frístundaheimili	íþróttafélagsins	FH.	Fjallað	fræðilega	um	hugtakið	tómstundir	(frístundir),	

frístundaheimili,	gildi	hreyfingar	fyrir	börn,	gæðatímann	sem	fer	fram	innan	fjölskyldunar	

og	mikilvægi	holls	matarræðis.	Að	því	 loknu	er	hugmynd	FH	um	rekstur	frístundaheimils	

skoðuð.	 Rannsóknarspurningin	 er	 því	 sú	 hvort	 heppilegt	 sé	 fyrir	 íþróttafélag	 að	 reka	

frístundaheimili?		Í	lok	ritgerðarinnar		eru	efnistök	ritgerðar	dregin	saman	og	niðurstöður	

kynntar.		

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 sýna	 fram	 á	 kosti	 þess	 að	 sameina	 rekstur	 og	

starfsemi	frístundaheimila	við	íþróttaiðkun	barna.	Einnig	verður	leitast	við	að	sýna	fram	á	

að	 frístundaheimili	 sem	 eru	 með	 áherslu	 á	 aukna	 hreyfingu	 barna	 séu	 mikilvægur	 og	

vannýttur	kostur	í	tómstundastarfi	á	Íslandi.	
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2 Fræðilegur	hluti		

2.1	Tómstundir	

Grein	 fræðimannsins	Vöndu	Sigurgeirsdóttur	 skýtur	oft	 upp	 kollinum	þegar	 leitað	er	 að	

fræðilegu	efni	 tengdu	 tómstundum.	 Í	 grein	hennar;	Skilgreining	á	hugtakinu	 tómstundir	

(2010)	kemur	fram	að	fræðimenn	séu	almennt	sammála	um	að	það	sé	erfitt	að	skilgreina	

hugtakið	 tómstundir.	 Í	 greininni	 nálgast	 Vanda	 hugtakið	 frá	 fimm	 mismunandi	

sjónarhornum.	 Hún	 skilgreinir	 tómstundir	 út	 frá	 tíma,	 athöfn,	 gæðum,	 viðhorfi	 og	

hlutverki.	 Saman	 mynda	 þessi	 hugtök	 skilgreiningu	 hennar	 á	 tómstundum.	 Vanda	

skilgreinir	tómstundir	sem	,,...athöfn,	hegðun	eða	starfsemi	sem	á	sér	stað	í	frítímanum	og	

flokkast	sem	tómstundir	að	ákveðnum	skilyrðum	uppfylltum.“	Einstaklingurinn	þarf	sjálfur	

að	líta	á		„að	um	tómstundir	sé	að	ræða	og	að	athöfnin	hafi	hegðunin	eða	starfseminn	sé	

frjálst	val	og	hafi	í	för	með	sér	ánægju	og	jákvæð	áhrif”	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2010).	

Í	fysta	lagi		skilgreinir	Vanda	tómstundir	út	frá	tíma	en	oft	hefur	verið	litið	á	frístundir	

sem	tímann	eftir	vinnu.	Það	er	nauðsynlegt	að	hafa	þann	þátt	í	huga	og	margir	hafa	notað	

þessa	 nálgun,	 til	 dæmis	með	 því	 að	 láta	 þátttakendur	 skipta	 tíma	 sínum	 á	milli	 vinnu,	

skyldustarfa,	tómstunda	og	svefns.	Í	öðru	lagi	skilgreinir	hún	tómstundir	sem	athöfn	og	er	

þessi	 nálgun	 skyld	 tímaskilgreiningunni.	 Með	 þessari	 nálgun	 er	 áherslan	 ekki	 á	

einstaklinginn	 sjálfan	 heldur	 það	 sem	 hann	 gerir.	 Rannsóknum	 ber	 þó	 ekki	 saman	 um	

þessa	nálgun	þar	sem	hún	tekur	ekki	tillit	til	gæða	og	innihalds.	Í	þriðja	lagi	eru	tómstundir	

skilgreindar	 sem	 gæði	 og	 gert	 ráð	 fyrir	 því	 að	 innhald	 tímans	 skipti	 öllu	 máli	 og	 að	

tómstundir	séu	frekar	gæði	en	hegðun.	Í	þessari	nálgun	verða	tómstundirnar	að	hafa	í	för	

með	sér	ánægju,	vellíðan	og	hafa	jákvæð	áhrif	á	einstaklinginn.	Þessi	nálgun	er	hinsvegar	

frekar	 gildishlaðin	 og	 alls	 ekki	 hlutlaus.	 Í	 fjórða	 lagi	 eru	 tómstundir	 skilgreindar	 sem	

viðhorf	og	þar	er	það	einstaklingurinn	sjálfur	sem	ákveður	hvað	flokkast	sem	tómstundir.	

Þetta	er	því	frekar	andleg	nálgun.	Í	fimmta	og	síðasta	lagi	eru	tómstundir	skilgreindar	sem	

hlutverk.	Þar	er	 lögð	áhersla	á	það	sem	verið	er	að	gera	og	að	 tómstundir	 séu	eitthvað	

jákvætt	fyrir	einstaklinginn.	Þessi	nálgun	er	einnig	frekar	gildishlaðin	og	bendir	Vanda	á	að	

hægt	sé	að	misnota	tómstundir	í	nafni	þess	sem	er	gott	fyrir	fólk	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	

2010).	
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Af	skilgreiningum	Vöndu	á	hugtakinu	sést	hvað	tómstundir	eru	yfirgripsmikið	hugtak	

sem	 erfitt	 er	 að	 skilgreina	 og	 ekki	 er	 hægt	 að	 setja	 eina	 gallallausa	 skilgreiningu	 fram.	

Vanda	 bendir	 einnig	 á	 að	 stundum	 sé	 óskýr	 lína	 á	milli	 þess	 sem	 er	 kallað	 tómstundir	

annars	vegar	og	frístundir	hins	vegar.	Gefin	hafi	verið	út	skýrsla	árið	2009	 	 -	Vísa	beint	 í	

skýrslu!	um	ungt	fólk	og	þar	eru	bæði	hugtökin	notuð.	Hún	leggur	því	áherslu	að	hugtökin	

tómstundir	og	frístundir	séu	lögð	að	jöfnu.	Hún	nefnir	einnig	að	engin	alhliða	skilgreining	

á	hugtakinu	hafi	komið	út	á	íslensku	og	hafa	verði	í	huga	að	hugtakið	tómstundir	séu	líka	

hugsmíð.	Með	 því	 á	 hún	 við	 að	 orðið	 ber	 í	 sér	 ákveðin	 eiginleika,	 viðhorf,	 skoðun	 eða	

hegðun	sem	oft	er	óhlutbundin	og	erfitt	er	að	mæla	(Vanda	Sigurgeirsdóttur,	2010).	

Í	bókinni	An	Indroduction	to	Leisure	Studies	(2014)	eru	notaðir	fimm	þættir	til	þess	að	

skilgreina	 frítíma.	 Þessir	 þættir	 eru;	 sálfræðilegur,	 efnahagslegur,	 landfræðilegur,	

stjórnmálalegur	 og	 félagsfræðilegur.	Markmið	 bókarinnar	 er	 að	 kynna	 nemendum	 fyrir	

félagsvísindalegu	sjónarhorni	á	tómstundir.	Höfundar	bókarinnar,	þeir	Peter	Bramham	og	

Stephen	Wagg,	eru	sammála	Vöndu	um	að	tómstundir	(frítími)	sé	hugtak	sem	erfitt	er	að	

skilgreina	 og	 að	 innan	 félagsvísindanna	 séu	 margar	 mismunandi	 kenningar	 og	 aðferðir	

notaðar	við	skigreiningu	hugtaksins	(Bramham	&	Wagg,	2014).	

Í	fyrsta	lagi	skilgreina	höfundar	hugtakið	fríma	út	frá	sálfræðiþáttum.	Sá	þáttur	horfir	

á	einstaklinginn	sjálfan	og	þróun	mannkynsins	í	heild	sinni.	Þar	er	horft	til	þátta	á	borð	við	

ánægjuna	sem	einstaklingurinn	fær	út	úr	tómstundum	og	hvernig	þeir	þættir	hafa	áhrif	á	

sjálfsmynd	 hans.	 Helstu	 spurningarnar	 sem	 notaðar	 eru	 innan	 þess	 þáttar	 eru:	 Hvernig	

uppfylla	tómstundir	þarfir	mannsins?	Hvað	ýtir	undir	þátttöku	í	tómstundum	og	hvert	er	

sambandið	á	milli	sjálfsmyndar	og	tómstundaiðkunar?		

Í	 öðru	 lagi	 eru	 tómstundir	 skilgreindar	út	 frá	hagfræði	þar	 sem	 t.d.	 er	horft	 til	 hins	

frjálsa	 markaðs,	 tómstundatengds	 iðnaðar	 og	 auglýsinga.	 Helstu	 spurningarnar	 þessa	

þáttar	 eru:	 Hvernig	 er	 markaðurinn	 uppbyggður	 og	 hvernig	 er	 hægt	 að	 hagnast	 á	

tómstundaiðnaðinum?	Hvaða	markaðir	eru	til	staðar	innan	tómstunda	hjá	ferðamönnum	

og	í	íþróttum?		

Í	 þriðja	 lagi	 er	 horft	 til	 landfræðilegra	 þátta	 tómstunda.	 Þar	 er	 sjónum	 beint	 að	

lýðfræði,	mannfjölda	og	hvernig	landið	er	nýtt	undir	tómstundaiðkun.		
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Í	 fjórða	 lagi	eru	 tómstundir	 skilgreindar	út	 frá	 stjórnmálafræði.	Þar	er	horft	á	þætti	

eins	og	þrýstihópa,	hlutverk	 stjórnvalda	og	stefnu	hins	opinbera	 í	málaflokknum.	Helstu	

spurningar	þessa	þáttar	eru:	Hvaða	hlutverki	gegnir	ríkið	í	tómstundaiðkun?		

Í	 fimmta	 lagi	er	horft	á	 félagsfræðilega	þætti	 tómstunda.	Þar	er	horft	þætti	eins	og	

stéttaskiptingu,	 kyn	 og	 þjóðflokka.	 Þar	 er	 líka	 horft	 á	 mismunandi	 kynslóðir,	 aldur	 og	

fötlun.	 Helstu	 spurningarnar	 þessar	 þáttar	 eru:	 Hvernig	 virka	 tómstundir	 í	 mismunandi	

hópum?	 Hvernig	 eru	 tómstundir	 mismunandi	 á	 milli	 mismunandi	 hópa?	 (Bramham	 &	

Wagg,	2014).		

Þeir	 Bramham	 og	Wagg	 fjalla	 einnig	 um	 ástæður	 barna	 fyrir	 tómstundaiðkun.	 Þar	

kom	 fram	 að	 tvær	 ástæður	 gætu	 verið	 fyrir	 því	 að	 börn	 hafi	 áhuga	 á	 ákveðinni	

frístundaiðju	 en	 þær	 eru	 annars	 vegar	 að	 það	 liggur	 í	 eðli	 barnanna	 eða	 að	 áhugi	 sé	

skapaður	í	gegnum	uppeldi.	Þar	er	líka	farið	í	hvernig	flæði	myndast	við	frístundaiðkun	og	

getur	orðið	að	vana.	Til	þess	að	það	geti	gerst	þurfa	að	vera	til	staðar	fimm	stig.	Þau	eru	

að	 sett	 séu	markmið	 fyrir	 athöfnina	og	 að	barnið	 einbeiti	 sér	 að	 verkefninu/athöfninni.	

Barnið	verður	að	hafa	stjórnina	en	um	 leið	 líka	„missa	stjórnina“,	 sem	sagt	gleyma	sér	 í	

leiknum.	Í	fimmta	og	síðasta	lagi	gefi	flæðið	einstaklingnum	einhverja	reynslu.	Í	bók	þeirra	

félaga	 er	 lögð	 mikil	 áhersla	 á	 leikinn	 og	 að	 hrósa	 eigi	 börnum	 fyrir	 góða	 framkomu	

(Bramham	&	Wagg,	2014).	

2.2.	Frístundaheimili	

Þróun	 frístundaheimila	 á	 Íslandi	 í	 þeirri	 mynd	 sem	 við	 þekkjum	 þau	 í	 dag	 má	 rekja	 til	

byrjunar	 20.	 aldarinnar	 þegar	 að	 fyrsta	 dagheimilið	 fyrir	 börn	 var	 stofnað	 (Jón	 Torfi	

Jónasson,	2006)	og	má	segja	að	þau	hafi	verið	í	stöðugri	þróun	síðan	þá.	Athyglisvert	er	þó	

að	það	var	ekki	 fyrr	en	árið	1973	sem	sett	voru	 lög	um	daggæslu	barna	á	 Íslandi.	Fyrsta	

dagsvistun	 barna	 eftir	 skóla	 var	 sofnuð	 árið	 1971	 af	 sjálfboðasamtökunum	 Sumargjöf.	

Þessi	 dagvistun	 var	 kölluð	 skóladagheimili	 en	 á	 þessum	 tíma	 voru	 börn	 í	 stuttan	 tíma	 í	

einu	 (Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2012).	Samkvæmt	 lögum	voru	skóladagheimilin	 flokkuð	sem	

dagvistarheimili	 og	 voru	 það	 leikskólakennarar	 sem	 sáu	 um	 þau	 (Lög	 um	 byggingu	 og	

rekstur	dagvistarheimila	fyrir	börn	nr.	29/1973).	Einungis	einstæðir	foreldrar	og	foreldrar	

sem	voru	illa	staddir	félagslega	máttu	nýta	sér	þjónustu	heimilanna.	Það	var	svo	árið	1993	

sem	allir	grunnskólar	Reykjavíkurborgar	voru	gerðir	skyldugir	til	þess	að	hafa	barnagæslu	

eftir	 skóla	 fyrir	 öll	 börn	 í	 fyrsta	 til	 fjórða	 bekkjar.	 Einnig	 tóku	 grunnskólakennarar	 við	
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daggæslunni,	en	þeim	var	boðið	að	vinna	þar	yfirvinnu	eftir	að	kennslu	 lauk	 (Kolbrún	Þ.	

Pálsdóttir,	2012).		

Í	 dag	 geta	 flestir	 foreldrar	 á	 Íslandi	 skráð	 börn	 sín	 á	 frístundaheimili	 að	 loknum	

skóladegi	og	þar	til	foreldrar	ljúka	vinnu.	Mjög	misjafnt	er	þó	hvaða	kröfur	eru	gerðar	til	

starfseminnar.	 Á	 Íslandi	 hafa	 ekki	 verið	 sett	 sérstök	 lög	 um	 slíka	 starfsemi	 en	 þó	 er	 að	

finna	 heimild	 í	 grunnskólalögum	 um	 að	 bjóða	 upp	 á	 lengda	 viðveru.	 Í	 nýlegri	 könnun	

sambands	 íslenskra	 sveitafélaga	 kom	 fram	 að	 lengd	 viðvera	 er	 í	 einhverju	 formi	 í	 75%	

sveitafélaga	hér	á	landi.	Ólík	viðmið	eru	um	fjölda	barna,	menntun	starfsmanna	og	hvaða	

þjónustu	er	boðið	upp	á.	(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir	og	Valgerður	Freyja	Ágústsdóttir,	2011).		

Í	 greininni	Gæði	eða	geymsla	 (2011)	eftir	Kolbrúnu	Þ.	Pálsdóttur	og	Valgerði	 Freyju	

Ágústsdóttur	 kemur	 fram	 að	 engin	 stofnun	 á	 Íslandi	 heldur	 sérstaklega	 utan	 um	 mál	

frístundaheimila	og	ekki	hafa	verið	 tölur	um	þátttöku	barna	 í	 slíku	starfi.	Greinin	varpar	

hinsvegar	 góðu	 ljósi	 á	 skipulag	 frístundaheimila	 á	 Íslandi	 og	 hvaða	 stöðu	 þau	 eru	 í.	

Grunnskólabörn	í	yngri	deildum	grunnskóla	eyða	dágóðum	tíma	á	hinum	ýmsu	stofnunum	

og	því	þarf	að	vera	til	staðar	eftirlit	með	gæðum	þessa	stofnana	og	áætlun	um	hvernig	eigi	

að	 stuðla	 að	eðlilegri	 fagþróun	 starfseminnar	 (Kolbrún	Þ.	 Pálsdóttir	 og	Valgerður	 Freyja	

Ágústsdóttir,	2011).	 Í	33.	grein	 laga	um	grunnskóla	er	 fjallað	um	 lengda	viðveru	barna	 í	

skólanum	en	engar	 lýsingar	eru	á	markmiðum	starfsins	eða	hvernig	eigi	að	tryggja	gæði	

starfs	 þeirra.	 Bent	 hefur	 verið	 á	 að	 lög	 um	 íslenskt	 æskulýðsstarf	 fjalla	 ekki	 um	

frístundaheimili	 en	 þó	 kemur	 þar	 fam	 að	 starfsmenn	 sem	 ráðnir	 eru	 til	 æskulýðsstarfa	

skulu	hafa	þjálfun,	menntun,	þekkingu	eða	reynslu	til	starfsins.	Grein	þeirra	Kolbrúnar	og	

Valgerðar	 bendir	 á	 að	mikil	 þörf	 sé	 á	 því	 að	 gera	 úttekt	 á	 aðstöðu	 frístundaheimila	 og	

skóladagvista	á	landinu	(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir	og	Valgerður	Freyja	Ágústsdóttir,	2011).		

Árið	2002	voru	daggæslumál	barna	í	Reykjavík	færð	frá	fræðsluyfirvöldum	til	Íþrótta-	

og	 tómstundaráðs	 Reykjavíkur	 (ÍTR).	 Þetta	 var	 gert	 í	 kjölfar	 tilraunar	 ÍTR	 í	 Breiðholti	 á	

árunum	 2000	 –	 2002	 en	 í	 þeirri	 tilraun	 sá	 ÍTR	 um	 daggæslumál	 í	 stað	 kennara	 skólans	

(Kolbrún	 Þ.	 Pálsdóttir,	 2012).	 Árið	 2011	 sameinuðust	 Leikskólasvið,	 Menntasvið	 og	

Íþrótta-	og	tómstundasvið	og	urðu	að	Skóla-	og	frístundasviði	Reykjavíkur	og	sér	það	svið	

um	 starfsemi	 frístundaheimila	 Reykjavíkur	 í	 dag	 (Hildur	 Björk	 Svavarsdóttir,	 Kolbrún	

Vigfúsdóttir	og	Sigrún	Sveinbjörnsdóttir,	2012).		
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Áðurnefnd	Valgerður	 Freyja	Ágústsdóttir	 (2010)	 framkvæmdi	 könnun	árið	 2010	þar	

sem	hún	rannsakaði	fjölda	barna	sem	nýta	sér	dagvistun	eftir	skóla	um	land	allt.	Af	því	61	

sveitafélagi	sem	svöruðu	könnuninni	buðu	45	þeirra	upp	á	dagvistun	eftir	skóla.	Valgerður	

kallar	dagvistina	lengda	viðveru	og	með	því	meinar	hún	alla	þá	þjónustu	sem	er	í	boði	fyrir	

nemendur	 eftir	 skóla.	 Dæmi	 um	 þessa	 þjónustu	 eru;	 frístundaheimili,	 frístundaskólar,	

tómstundaheimili	og	 skóladagvistir.	 Í	þessum	45	sveitafélögum	búa	92%	af	öllum	sex	 til	

níu	ára	börnum	á	landinu.	Hin	16	sveitafélögin	sem	ekki	bjóða	upp	á	lengda	viðveru	fyrir	

þennan	 aldur	 eiga	 það	 öll	 sameiginlegt	 að	 vera	 fámenn	 sveitafélög	 (Valgerður	 Freyja	

Ágústsdóttir,	2010).	En	snúum	okkur	að	Hafnarfirði.	

Árið	 2012	 samþykkti	 Íþrótta-	 og	 tómstundanefnd	 Hafnarfjarðar	 (ÍTH)	 að	

frístundaheimili	 og	 félagsmiðstöðvar	 skyldu	 heita	 tómstundamiðstöðvar.	 Miðstöðvar	

þessar	 eru	 ábyrgar	 fyrir	 öllu	 tómstundastarfi	 utan	 skólastarfs	 barna	 og	 unglinga.	 Starf	

þeirra	hefst	þegar	að	skólastarfi	lýkur	á	daginn	fyrir	1.-	4.	bekk	þá	standa	þær	einnig	fyrir	

skipulögðu	tómstundastarfi	fyrir	5.-7.	bekk	ásamt	því	að	standa	fyrir	félagsmiðstöðvastarfi	

fyrir	 unglinga	 í	 elstu	 bekkjum	 grunnskóla.	 Tómstundamiðstöðvar	 Hafnarfjarðar	 heyra	

undir	 Skrifstofu	 æskulýðsmála	 (Starfsská	 Frístundaheimila,	 2016).	 Íþrótta-	 og	

tómstundanefnd	 Hafnarfjarðar	 hefur	 yfirumsjón	með	 Tómstundamiðstöðvunum.	 Eitt	 af	

meginverkefnum	 ÍTH	 er	 að	 þróa	 fagumhverfi	 fyrir	 frítíma	 barna	 og	 unglinga	 og	 tekur	

nefndin	 þátt	 í	 	 ýmsum	 þverfaglegum	 samstarfsverkefnum	 til	 að	 ná	 fram	 markmiðum	

sínum.	 ÍTH	 starfrækir	 sjö	 tómstundamiðstöðvar	 í	 Hafnarfirði.	 Í	 hverri	 miðstöð	 er	

verkefnastjóri	 sem	 heldur	 utan	 um	 daglegan	 rekstur	 stöðvarinnar	 og	 ber	 ábyrgð	 á	

starfsemi	 hennar.	 Innan	 hverrar	 tómstundamiðstöðvar	 er	 svo	 starfrækt	 frístundaheimili	

og	 félagsmiðstöð	 ásamt	 ýmiskonar	 tómstundastarfi	 yfir	 sumartímann	 (í	 samstarfi	 við	

Vinnuskóla	Hafnarfjarðar)(Íþrótta	og	tómstundanefnd	Hafnarfjarðar,	e.d.).	

2.3.	Hreyfing	barna	

Óumdeilt	þykir	að	hreyfing	hefur	góð	áhrif	á	þroska	barna	og	auki	almenna	vellíðan.	Eins	

og	 kom	 fram	 í	 inngangi	 þá	 þykir	 sannað	 að	 dagleg	 hreyfing	 og	 íþróttaiðkun	 barna	 og	

ungmenna	 dregur	 úr	 áhættuhegðun	 á	 borð	 við	 ofbeldishneigð,	 vímuefnaneyslu	 og	

lyfjanotkun.	Jákvæð	áhrif	hreyfingar	eru	meðal	annars	bættur	námsárangur,	betri	almenn	

líðan,	bættar	svefn,	heilbrigðara	holdafar	og	svo	mætti	lengi	telja	(Van	Sluijs	og	fl.,	2008).	
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Góð	heilsa	og	hreysti	er	mikilvægur	grunnur	sem	fylgir	börnum	út	 lífið.	Rannsóknir	hafa	

einnig	sýnt	að	kvíði	barna	á	grunnskólaaldri	er	að	aukast.	Í	því	sambandi	hefur	einnig	verið	

sannað	að	hreyfing	hjálpi	mikið	til	við	það	að	minnka	kvíða	(Janus	Guðlaugsson,	1989:14-

15).	

Í	 rannsókn	 sinni	 Determinants	 of	 excersise	 among	 children	 (1998)	 rannsakaði	

fræðimaðurinn	 Thomsas	 M.	 Dilorenzo	 hreyfingu	 barna.	 Alls	 tóku	 111	 börn	 þátt	 í	

rannsókninni	og	var	kynjahlutfallið	nokkuð	jafnt.	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	kanna	

hvort	 að	 börn	 sem	 hreyfðu	 sig	 daglega	 héldu	 því	 áfram	 á	 fullorðinsárum	 og	 hvort	

stuðningur	 og	 hvatning	 foreldra	 hefði	 áhrif.	 Rannsóknin	 beindist	 einnig	 að	 því	 hvort	

hreyfing	á	yngri	árum	gæti	sagt	til	um	líkur	fólks	að	fá	hjarta-	og	æðasjúkdóma	seinna	á	

lífsleiðinni.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 að	 hjá	 báðum	 kynjum	 hafði	 ánægja	 með	 að	 stunda	

íþróttir	spágildi	á	það	hvort	sömu	börn	stunduðu	íþróttir	seinna	meir.	Hjá	strákum	höfðu	

fleiri	þættir	áhrif	eins	og	hvatning	foreldra,	áhugi	á	íþróttum	og	sjálfsánægja.	Hjá	stelpum	

hafði	það	áhrif	hvort	móðir	þeirra	stundaði	íþróttir	ásamt	þeim	atriðum	sem	höfðu	áhrif	

hjá	strákunum	(Dilorenzo,	1998).		

Á	 vef	 landlæknisembættisins	 má	 finna	 ýmsan	 fróðleik	 um	 hreyfingu	 og	 jákvæð	

áhrif	hennar.	Þar	kemur	fram	að	jákvæð	reynsla	af	hreyfingu	á	unga	aldri	eykur	líkur	á	að	

fólk	temji	sér	holla	lífshætti	síðar	meir.	Dagleg	hreyfing	er	börnum	einnig	nauðsynleg	fyrir	

vöxt,	 þroska	 og	 andlega	 líðan.	 Hún	 gefur	 börnum	 jafnframt	 færi	 á	 því	 að	 þjálfa	

hreyfifærni,	bæta	hreysti	og	auka	 félagslega	 færni.	Þá	þykir	 jafnframt	 sannað	að	dagleg	

hreyfing	auki	sjálfstraust	barna	(Landlæknir,		e.d.).		

Landlæknir	 ráðleggur	 öllum	 börnum	 og	 unglingum	 að	 hreyfa	 sig	 að	 lágmarki	 60	

mínútur	á	dag	en	þessari	hreyfingu	má	þó	skipta	niður	 í	styttri	 tímabil	yfir	daginn.	Hann	

mælir	 jafnframt	með	því	að	sú	hreyfing	sem	stunduð	er	 sé	sem	fjölbreyttust	 til	þess	að	

líkaminn	 geti	 eflt	 þætti	 á	 borð	 við	 afkastagetu	 lungna,	 hjarta	 og	æðakerfis	 og	 einnig	 til	

þess	að	vöðvastyrkur,	 liðleiki,	viðbragð	og	samhæfing	aukist.	Þá	leggur	landlæknir	einnig	

áherslu	 á	 að	mikilvægt	 sé	 að	 börnum	 og	 unglingum	 séu	 búin	 næg	 tækifæri	 til	 þess	 að	

stunda	 fjölbreytta	 hreyfingu	 sem	 er	 í	 samræmi	 við	 færni	 þeirra	 og	 getu.	 Þar	 gegni	

skipulagt	íþróttastarf	lykilhlutverki.		
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Landlæknir	bendir	 jafnframt	á	að	rannsóknir	sýni	að	hreyfing	íslenskra	barna	minnki	

með	 hækkandi	 aldri.	 Þá	 sé	 aukin	 langvarandi	 kyrrseta	 í	 frítíma	 þeirra	 áhyggjuefni	

(Landlæknir,	e.d.).	

2.4.	Gæðatíminn	

Í	greininni	Tíminn	eftir	skóla	skiptir	líka	máli	eftir	Amalíu	Björnsdóttur,	Baldur	Kristjánsson	

og	Börk	Hansen	 (2009)	eru	kortlagðar	 venjur	og	athafnir	nemenda	 í	 1.	 ,3.,6.	og	9.	bekk	

grunnskóla	utan	skólatíma.	Höfundar	greinarinnar	benda	á	að	skólinn	sé	 langt	frá	því	að	

vera	eini	áhrifavaldurinn	 í	 lífi	nemenda.	Með	því	að	kortleggja	 reynsluheim	barnanna	er	

hægt	að	varpa	ljósi	á	það	sem	þau	taka	sér	fyrir	hendur	en	erlendar	rannsóknir	benda	á	

markviss	nýting	frítíma	hafi	áhrif	á	velgegni	nemenda	í	námi	og	starfi.	Amalía,	Baldur	og	

Börkur	benda	einnig	á	að	það	sé	margt	sem	móti	líf	barna	og	unglinga.	Þar	sé	fjölskyldan	í	

aðalhlutverki	 og	 að	 foreldar	 gegni	 stóru	 hlutverki	 í	 því	 að	 skapa	 viðhorf	 barna	 til	

skólagöngu	 og	 menntunar	 almennt.	 Vitnað	 er	 í	 rannsóknir	 þeirra	 Julie	 McLeod	 og	 Lyn	

Yates	 (2006)	 þar	 sem	 fram	 kemur	 að	 það	 er	 ekki	 bara	 skólaumhverfið	 og	 reynsla	 sem	

móta	einstaklinginn	heldur	líka	það	sem	hann	gerir	utan	skólans,	að	loknum	skóladegi	og	

um	helgar	(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009).	Þau	flokka	

þennan	tíma	í	þrennt,	í	frístundir,	tómstundir	og	launaða	vinnu.		

Fram	kemur	í	greininni	að	frítíminn	sé	frekar	frjáls,	þá	mega	krakkarnir	gera	það	sem	

þau	vilja,	t.d.	leika	sér	en	tómstundum	sé	hinsvegar	stýrt	af	fullorðnum	og	þar	séu	gerðar	

kröfur	 til	 krakkanna.	 Litið	 er	 á	 frístundir	 sem	 andstæðu	 þess	 sem	 gerist	 í	 skólanum	 en	

tómstundirnar	 eru	 þar	 mitt	 á	 milli	 (Amalía	 Björnsdóttir,	 Baldur	 Kristjánsson	 og	 Börkur	

Hansen,	 2009).	 Frítími	 barna	 hefur	 mikið	 minnkað	 síðastliðin	 ár	 og	 hafa	 bæði	

skóladagurinn	 og	 skólaárið	 lengst	 töluvert	 frá	 því	 sem	 áður	 var.	 Þess	 vegna	 vilja	

greinarhöfundar	meina	að	helgarnar	hafi	öðlast	aukið	vægi	 í	 lífi	barna.	 Í	greininni	kemur	

fram	að	í	rannsókn	Amy	F.	Feldman	og	Jennifer	L.	Matjasko	(2005)	komi	fram	að	það	sem	

nemendur	taka	sér	fyrir	hendur	 í	tómstundum	tengjast	því	félagslega	umhverfi	sem	þeir	

koma	úr.	Segja	þær	Feldman	og	Matjasko	að	um	75%	fjórtán	ára	bandarískra	unglinga	taki	

þátt	 í	 formlegu	 skipulögðu	 starfi	 utan	 skólatíma.	 Þær	 benda	 á	 að	 rannsóknir	 sýni	 að	

þátttaka	 stúlkna	 sé	 almennt	 meiri	 í	 tómstundum	 nema	 í	 íþróttum.	 Niðurstaða	

samantektar	 þeirra	 er	 að	 þátttaka	 barna	 og	 unglinga	 í	 margs	 konar	 tómstundum	 hafi	

jákvæð	 áhrif	 á	 viðhorf	 þeirra	 til	 náms	 og	 námsárangurs.	 Þær	 telja	 einnig	 að	
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tómstundaiðkun	 stuðli	 að	 myndun	 tengslaneta	 sem	 komi	 sér	 vel	 seinna	 meir	 og	 örvi	

félagslegan	 þroska.	 Þátttaka	 í	 tómstundastarfi	 sé	 því	 mikilvægur	 liður	 í	 því	 að	 móta	

viðhorf	barnanna	og	 leggja	drög	að	gildismati	þeirra	og	sýn	á	samfélagslegt	hlutverk	sitt	

(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009).	Rannsakendurnir	Carol	

Vincent	 og	 Stephen	 Ball	 (2007)	 benda	 á	 að	 foreldar	 séu	 vel	 upplýstir	 um	 mikilvægi	

tómstunda	og	 íþróttaiðkunar	fyrir	þroska	og	hegðun	barnanna.	Það	hafi	mótandi	áhrif	á	

viðhorf	 þeirra	 og	 uppeldishætti.	 Þau	 fullyrða	 einnig	 að	 foreldrar	 telji	 almennt	 þátttöku	

barna	sinna	í	tómstundum	ýta	undir	að	börnin	myndi	sér	skoðanir	á	því	hvaða	gildi	skipta	

meira	máli	 í	 lífinu	en	önnur	 (Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	

2009).	

Sá	tími	sem	foreldrar	verja	með	börnum	sínum	má	í	raun	líta	á	sem	fjárfestingu	sem	

skilar	sér	í	bættri	líðan	og	þroska	barna.	Á	undanförnum	árum	hefur	því	verið	haldið	fram	

að	foreldrar	verji	minni	tíma	með	börnum	sínum	heldur	en	þeir	gerðu	fyrir	30	til	40	árum.	

Í	greininni	Are	Parents	investing	less	time	in	children?	(2004)	er	safnað	saman	gögnum	frá	

16	iðnvæddum	löndum	með	það	að	markmiði	að	athuga	hvort	þessi	fullyrðing	eigi	við	rök	

að	 styðjast.	Ein	af	ástæðunum	 fyrir	 skertari	 tíma	 foreldra	með	börnum	sínum	sem	talin	

eru	upp	í	greininni	er	aukin	atvinnuþátttaka	kvenna	og	aukið	jafnrétti.	Í	greininni	er	einnig	

fjallað	um	að	auknar	kröfur	eru	gerðar	til	foreldra	í	,,foreldratíma”	þar	sem	ætlast	er	til	að	

foreldrar	lesi	fyrir	börnin,	leiki	við	þau	og	séu	virkir	þátttakendur	í	 lífi	þeirra	(Gunther	og	

fl.,	2004).	

Í	 greininni	 er	 lagt	mat	 á	 gögn	 um	 foreldratíma	 frá	 árunum	1960	 þar	 sem	 foreldrar	

skráðu	 niður	 hvað	 þeir	 gerðu	 í	 24	 slukkustundir.	 Tímanum	 var	 skipt	 upp	 í	 fimm	 þætti,	

vinna	 og	 nám,	 heimilisstörf,	 umönnun	 barna,	 frístundir,	 og	 svefn	 og	 matartími.	 Þriðji	

þátturinn,	 umönnun	 barna	 var	 svo	 tekin	 til	 nánari	 skoðunar.	 Niðurstöðurnar	 komu	

rannsakendum	nokkuð	á	óvart	en	fram	kom	sama	þema	í	öllum	þeim	löndum	sem	voru	til	

skoðunar,	um	að	tími	foreldra	með	börnum	sínum	hafði	aukist.	Það	var	í	raun	þvert	á	það	

sem	þeir	gerðu	ráð	fyrir.	Rannsakendurnir	velta	því	fyrir	sér	hvort	foreldar	leggi	almennt	

meiri	áherslu	á	það	í	dag	að	vera	með	börnum	sínum.	Einnig	kom	fram	að	foreldar	skipta	

meira	með	sér	húsverkunum	sem	veldur	því	að	meiri	tími	er	aflögu	fyrir	börnin	(Gunther	

og	fl.,	2004).	
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2.5.	Hollt	mataræði	

Líkt	og	með	kosti	hreyfingar	þykir	fullsannað	að	hollt	matarræði	skiptir	miklu	máli	þegar	

kemur	að	heilsu	barna.	Landlæknir	bendir	á	að	hollur	og	fjölbreyttur	matur	stuðli	að	því	

að	við	fáum	þau	næringarefni	sem	líkaminn	þarf	á	að	halda.	Jafnfram	leggur	það	grunn	að	

góðri	heilsu	og	almennri	vellíðan.	Mikilvægt	er	að	halda	mataræði	og	hreyfingu	í	jafnvægi	

með	því	að		borða	hæfilega	og	hreyfa	sig	reglulega.	Landlæknir	mælir	jafnframt	með	því	

að	grænmeti	og	ávaxta	sé	neytt	 í	auknum	mæli	en	 í	 flestum	tilvikum	eru	 Íslendingar	að	

borða	 minna	 en	 þeir	 ættu	 af	 þessu	 tvennu.	 Sannað	 er	 að	 borða	 ávexti	 og	 mikið	 af	

grænmeti	 minnkar	 líkurnar	 á	 þyngaraukningum,	 ýmiskonar	 hjarta-	 og	 æðasjúkdómum,	

sykursýki	 og	 krabbameini.	 Landlæknir	 ráðleggur	 fólki	 að	 borða	 fimm	 skammta	 af	

grænmeti	og	ávöxtum	á	dag	eða	að	minnsta	kosti	500	gr.	(Landlæknir,	e.d.).	

Landlæknisembættið	gefur	jafnframt	út	ráðlegginar	um	síðdegishressingar	í	frístunda-	

og	 tómstundaheimilum.	 Þar	 segir	 að	 nauðsynlegt	 sé	 að	 börn	 fái	 síðdegishressingu	 sem	

hefur	 bætt	 áhrif	 á	 heilsu	 barna	 til	 skamms	 og	 langs	 tíma.	 Tilvalið	 sé	 að	 bjóða	 upp	 á	

trefjaríkt	 brauð	með	næringarríku	 áleggi.	 Einnig	 henti	 niðurskornir	 ávextir	 og	 grænmeti	

vel	 til	 þess	 að	 hafa	með	brauðinu.	Hvað	 drykki	 varðar	 er	mælt	með	 léttmjólk	 og	 vatni.	

Jafnfram	er	mælt	með	því	að	börnin	geti	ávallt	nálgast	vatn.	Ekki	er	mælt	með	því	að	hafa	

á	boðstólum	gos,	svala	eða	orkudrykki	og	að	matur	á	borð	við	kex,	kökur	og	bakarísvörur	

ættu	einungis	að	vera	á	boðstólum	til	hátíðabrigða	(Landlæknir,	e.d.).	
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3 Frístundaheimili	FH		

3.1.	Lýsing	á	félaginu	og	starfsemi	frístundaheimils	

Fimleikafélag	 Hafnarfjarðar,	 betur	 þekkt	 undir	 skammstöfun	 sinni	 FH,	 var	 stofnað	 15.	

október	 árið	 1929	 af	 tíu	 hafnfirskum	 drengjum	 undir	 forystu	 leikfimikennara	 bæjarins	

Hallsteins	 Hinrikssonar.	 Drengirnir	 voru	 allir	 meðlimir	 úrvalsflokks	 Íþróttafélags	

Hafnarfjarðar	(ÍH).	Stofnfundurinn	var	haldinn	í	leikfimishúsi	Barnaskóla	Hafnarfjarðar	(FH,	

e.d.).	

Á	 þessum	 87	 árum	 síðan	 FH	 var	 stofnað	 hefur	 félagið	 vaxið	 og	 dafnað.	 Í	 dag	 eru	

iðkaðar	íþróttirnar	handbolti,	fótbolti,	skylmingar	og	frjálsar	íþróttir	undir	formerkjum	FH.	

Einnig	rekur	FH	íþróttaskóla	fyrir	börn	á	aldrinum	tveggja		til	fimm	ára	(FH,	e.d.).	Í	heildina	

iðka	um	1.200	manns	íþróttir	hjá	FH.	Fjölmennustu	íþróttir	FH	eru	knattspyrna	og	frjálsar	

en	 frjálsar	hafa	mikið	verið	að	sækja	 í	 sig	veðrið	með	tilkomu	bættrar	aðstöðu	félagsins	

við	Kaplakrika.	Hjá	FH	æfa	um	400	börn	á	aldrinum	sex	til	níu	ára	íþróttir.	Því	er	má	með	

sanni	segja	að	bæði	eftirspurn	og	markaður	sé	fyrir	frístundaheimili	á	vegum	félagsins.		

Óumdeilt	 er	 að	 hreyfing	 er	 einkar	mikilvæg	 fyrir	 þroska	 barna,	 eins	 og	 kom	 fram	 í	

fræðilega	hluta	þessarar	ritgerðar,	þar	kom	einning	fram		að	gæðatími	foreldra	og	barna	

er	mjög	mikilvægur	í	nútmímasamfélagi.	Er	því	ekki	tilvalið	að	sameina	íþróttaiðkun	barna	

og	tómstundastarf	þeirra	eftir	að	skóla	lýkur	og	gefa	þeim	færi	á	að	ljúka	sínum	skóla-	og	

frístundadegi	 á	 svipuðum	 tíma	 og	 foreldar	 þeirra	 ljúka	 vinnu?	 Þetta	 fyrirkomulag	 gæfi	

fjölskyldum	færi	á	meiri	og	bættum	tíma	saman.	

3.2.	Lýsing	á	svæðinu	og	starfsaðferðum	

Aðaláherslur	frístundaheimilis	FH	væri	á	ýmiss	konar	hreyfingu	og	íþróttir	í	bland	við	hollt	

matarræði.	Það	myndi	leitast	eftir	að	skapa	umhverfi	þar	sem	börn	geta	leikið	sér	örugg,	

þroskast	og	þeim	liðið	vel.		

FH	 er	 með	 alla	 sína	 starfsemi	 í	 Kaplakrikasvæðinu	 í	 Hafnarfirði.	 Þar	 er	 FH	 með	

gríðarstórt	 svæði	 til	 umráða.	 Innanhússvæði	 félagsins	 telur	 hátt	 í	 12.000	 fermetra	 og	

útisvæðið	er	um	19.000	fermetrar.	Í	Kaplakrikahúsinu	sjálfu	má	einnig	finna	veislusal	með	

góðri	 eldunaraðstöðu.	 Einnig	 var	 að	 rísa	 stórt	 og	 glæsilegt	 frjálsíþróttahús	 við	 hliðina	 á	
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Kaplakrikahúsinu.	Það	húsnæði	er	með	hlaupabraut	 í	 fullri	stærð,	kast-	og	stökksvæði.	Á	

Kaplakrikasvæðinu	eru	einnig	tvö	knatthús	sem	heita	Risinn	og	Dvergurinn.	

Ég	 legg	til	að	frístundaheimilið	hafi	aðalstarfsemi	sína	 í	Kaplakrika	sjálfum	en	börnin	

myndu	 færa	 sig	 milli	 húsa	 til	 íþróttaiðkunar.	 Handboltaæfingar	 væru	 í	 handboltasal	

Kaplakrika,	 fótboltaæfingar	 í	 Risanum	 og	 Dvergnum	 og	 frjálsíþróttaæfingar	 í	 nýja	

frjálsíþróttahúsnæðinu.	 Einnig	 bjóða	 öll	 þessi	 hús	 upp	 á	mikla	möguleika	 undir	 allskyns	

hreyfingu	og	leiki	á	vegum	frístundaheimilisins	en	eins	og	áður	sagði	eru	þau	ekki	í	mikilli	

notkun	á	þeim	tíma	sem	frístundaheimilið	er	starfrækt	(á	tímabilinu	frá	klukkan	13-16).	

Eini	 galli	 húsnæðisins	 er	 að	 útisvæðið	 hentar	 ekki	 nægilega	 vel	 undir	 starfsemi	

frístundaheimilis.	 Þar	 eru	 til	 dæmis	 engin	 leiktæki	 eða	 afmarkað	 svæði	 þar	 sem	 börnin	

geta	leikið	sér.	En	stefna	FH	er	að	gera	betur	í	þessum	efnum	og	lagfæra	útiaðstöðu	sína.	

Miðpunktur	starfsins	yrði	veislusalurinn	en	þar	myndu	börnin	koma	eftir	skólann	og	

borða.	Þar	er	einnig	hægt	að	vera	með	leikrými	sem	innihéldi	til	dæmis	bækur,	liti,	perlur,	

legó,	bíla	og	dúkkur.	Eins	og	fram	kom	að	ofan	væri	þá	handboltasalur	Kaplakrika	og	hin	

íþróttahúsin	 nýtt	 undir	 íþróttaiðkun	 barnana	 og	 hina	 ýmsu	 hreyfitengdu	 leiki	 og	

skemmtanir.	Rými	í	Kalplakrika	eru	einnig	vel	hólfuð	niður	og	afmörkuð	og	býður	það	upp	

á	góða	möguleika	á	að	skipta	börnunum	upp	í	hópa.	Þannig	eru	þau	ekki	öll	alltaf	á	sama	

staðnum	og	geta	notið	sín	betur	í	minni	hópum.	

Hér	á	næstu	blaðsíðum	koma	myndir	af	mögulegri	aðstöðu	frístundaheimilsins:	
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Mynd	1	Mynd	af	aðstöðu	

	

Mynd	2	Mynd	af	aðstöðu	
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Mynd	3	Mynd	af	aðstöðu	(leshorn)	

	

Mynd	4	Mynd	af	aðstöðu	
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3.3.	Dagskrá		

Börnin	 koma	 á	 frístundaheimilið	 beint	 eftir	 að	 skóla	 lýkur.	 Þegar	 börnin	 eru	 komin	 í	

Kaplakrika	 myndu	 þau	 fá	 sér	 hollan	 og	 næringarríkan	 mat	 enda	 þurfa	 þau	 orku	 til	

tómstunda	og	æfinga	dagsins.	Áhersla	frístundaheimilsins	verður	því	að	hafa	matinn	sem	í	

boði	væri	sem	hollastan	og	næringarríkastan.	

Eftir	matinn	myndu	börnin	fá	val	um	að	velja	sér	eitthvað	skemmtilegt	að	gera.	Dæmi	

um	 þetta	 væri:	 legókubbar,	 dúkkur	 eða	 að	 fara	 út	 að	 leika.	 Að	 leiktíma	 loknum	 tæki	

íþróttaiðkun	 barnanna	 við.	 Þjálfararnir	 myndu	 koma	 og	 sækja	 börnin	 og	 þau	 myndu	

stunda	hinar	ýmsu	 íþróttir	sem	FH	hefur	upp	á	að	bjóða.	Ég	myndi	þó	passa	að	dagskrá	

heimilisins	 væri	 ekki	 bara	miðuð	 að	 þeirri	 íþrótt	 sem	barnið	æfir	 heldur	 að	 sú	 hreyfing	

sem	frístundaheimilið	biði	upp	á	væri	fjölbreytt.	Gott	væri	til	dæmis	að	hafa	þemavikur	og	

vettvangsferðir	 til	 að	 lífga	 upp	 á	 starfið.	 Það	 væri	 einnig	 gaman	 að	 leyfa	 börnunum	 að	

prófa	mismunandi	íþróttir	til	þess	að	þau	búi	yfir	sem	fjölbreytasta	grunninum	í	hvers	kyns	

hreyfingu	 og	 þau	 myndu	 jafnvel	 fá	 áhuga	 á	 íþrótt	 sem	 þau	 hefðu	 annars	 ekki	 kynnst.	

Einnig	tel	ég	mikilvægt	að	starf	heimilsins	miði	ekki	bara	að	þeim	börnum	sem	nú	þegar	

stunda	 íþróttir	 með	 félaginu	 heldur	 gætu	 börn	 sem	 ekki	 stunda	 neina	 sérstaka	 íþrótt	

einnig	komið	og	stundað	fjölbreytta	hreyfingu.		

Nánari	 dagskrá	er	 að	 finna	hér	 aftar	 en	 stutt	 lýsing	 á	deginum	væri	 eftirfarandi:	

Börnin	mæta	um	klukkan	tvö	og	fengju	sér	hressingu.	Að	því	loknu	væri	boðið	upp	á	val	og	

æfingar	 fyrir	 þau	 sem	eiga	 að	mæta	 á	æfingu.	Handbolti,	 fótbolti	 og	 almennir	 leikir	 og	

föndur	væru	alltaf	á	boðstólnum.	Eftir	að	æfingum	lýkur	yrði	boðið	upp	á	ávexti	og	rólega	

stund	þar	til	börnin	verða	sótt	eða	ganga	heim.	

Á	meðan	veður	leyfir	yrði	stefnt	að	því	að	fara	í	styttri	ferðir	einu	sinni	í	mánuði.	Það	

væri	þá	til	dæmis	heimsóknir	á	vinnustaði,	ferðir	í	sund	og	fleira	fróðlegt	og	skemmtilegt.	Í	

starfi	mínu	sem	frístundaleiðbeinandi	hef	ég	orðið	var	við	mikin	áhuga	foreldra	á	því	að	

veitt	sé	aðstoð	við	heimanám	og	tel	ég	best	að	það	yrði	gert.		

Hér	að	neðan	kemur	mynd	með	tillögu	að	vikudagskrá	frístundaheimilisins:	
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Mynd	5	Dagskrá	Frístundarheimilisins	
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3.4.	Fjármál	og	rekstur		

Ekki	verður	hjá	því	komist	í	verki	eins	og	þessu	að	fjalla	örlítið	um	fjármál	og	fjárhagslega		

umgjörð	 starfseminnar.	 Höfundur	 er	 ekki	 sérfræðingur	 á	 þessu	 sviði	 en	 bendir	 á	 að	 í	

fylgiskjali	1	er	fjárhagsáætlun	sem	byggir	að	raunverulegum	rekstri	frítsundaheimilis.		

Grundvallarforsendur	fyrir	Frístundaheimili	FH	er	samingur	við	bæjaryfirvöld	um	

rekstur	starfseminnar	á	sömu	forsendum	og	með	sömu	framlögum	og	rekstur	

frístundaheimila	á	vegum	bæjarfélagsins	fær.		

Forsendur	byggja	einnig	á	þátttöku	í	starfsdemi	frístundaheimilis	af	þessum	toga.	

Tafla	1	byggir	á	þátttöku	barna	veturinn	2015	(Hafnarfjarðarbær).			

Tafla	1	Fjöldi	barna	í	frístundaheimilum	grunnskóla	Hafnarfjarðar	2015*		

Holtasel	(Hvaleyrarskóli)	60-70	börn	

Hraunkot/Álfahraun	(Víðistaðaskóli	og	Engidalsskóli	)	120-130	börn	

Hraunsel	(Hraunvallarskóli)	130-140	börn	

Krakkaberg	(Setbetbergsskóli)	90-100	börn	

Lækjasel	(Lækjarskóli)	100-105	börn	

Selið	(Öldutúnsskóli)	90-100	börn	

Tröllheimar	(Áslandsskóli)	90-100	börn	
*Aðsókn	er	mismunandi	milli	mánuða	

	

Heildarfjöldi	 barna	 á	 aldrinum	 6	 -9	 ára	 í	 Hafnarfirði	 árið	 2015	 samkvæmt	 hreimildum	

Hagstofunar	 eru	 1.685	 (Hagstofan).	 	 Tæplega	 700	 börn	 á	 aldrinum	 6-9	 ára	 eru	

þátttakendur	í	starfseminni	þ.e.	um	40	%	þeirra	barna	sem	eiga	þess	kost.		Möguleikar	á	

því	 að	 fjölga	 þáttakendum	 eru	 því	 nokkri	 og	 ekki	 síst	með	 því	 að	 bjóða	 upp	 á	 sérhæft	

frístundaheimili	eins	og	hér	um	ræðir.	 	 Í	því	samhengi	má	velta	fyrir	sér	hvort	einhverjir	

sem	ekki	sækja	þjónustuna	mundu	gera	það	og	svo	hvort	þeir	sem	þegar	eru	þátttakendur	

myndu	hugsalega	skipa	um	frístundaheimili	vegna	sérhæfingarinnar	hjá	FH.	Heildarfjöldi	

sem	frístundaheimili	FH,	miðað	við	húsakost	og	aðstæður	í	Kaplakrika,	er	um	150	börn	en	

það	er	æskilegt,	samt	sem	áður,	að	fara	hægt	af	stað.	Til	dæmis	með	um	þriðjung	þessa	

fjölda,	 eða	 í	 kringum	 50-70	 börn.	 Eftir	 því	 sem	 starfið	 þróast	 er	 svo	 hægt	 að	 skoða	

möguleika	á	að	taka	við	auknum	fjölda	barna.	Ekki	hafa	verið	gerðar	kannanir	um	áhuga	

en	slíkt	væri	nauðsynlegt	og	ein	af	forsendum	fyrir	því	að	hefja	starfsemina.					
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Gera	þarf	kröfur	til	menntunar	starfsfólks	og	fjöldi	þeirra	þarf	að	vera	í	samræmi	við	

umfang.	 Samkvæmt	 upplýsingum	 frá	 ÍTH	 er	 hámarksfjöldi	 á	 leiðbeinanda	 15	 börn	

(Starfsskrá	 frístundaheimila	 í	 Hafnarfirði).	 Ef	 miðað	 er	 við	 að	 börnin	 verði	 um	 50	 –	 70	

talasins	 þarf	 því	 að	 lágmarki	 fimm	 starfsmenn	 auk	 þess	 sem	 gera	 þarf	 ráð	 fyrir	 fleiri	

starfsmönnum	m.a.	í	þeim	tilgangi	að	veita	börnum	með	sérþarfir	viðunandi	þjónustu	

Lykilstarfsmaður	 í	 verkefninu	 yrði	 verkefnastjóri	 sem	 væri	 ábyrgur	 fyrir	 faglegum	

hluta	starfsins	skipulagningu	þess	og	framkvæmd	í	samvinnu	við	starfsmenn	og	gangvart	

rekstri	 í	 samvínnu	við	aðalstjórn	FH.	Hvað	varðar	hæfniskröfur	starfsfólks	yrði	 farið	eftir	

hæfniviðmiðum	ÍTH	og		þess	krafist	að	forstöðumaður	heimilisins		og	lykilstarfsmenn	séu	

með	 menntun	 í	 tómstunda-	 og	 félagsmálafræðum	 eða	 sambærilega	 menntun.	 Hinn	

almenni	starfsmaður	þarf	að	búa	yfir	áhuga	og	metnaði	í	frístundastarfi.	Þjálfarar	félagsins	

myndu	 lúta	 hæfniviðmiðum	 FH	 en	 þeir	munu	 væntanlega	 tengjast	 starfsemi	 heimilsins	

nánum	böndum.		
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4 Lokaorð	

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 var	 að	 sýna	 fram	 á	 kosti	 þess	 að	 sameina	 tómstundastarf	

barna	 og	 íþróttaiðkun	 þeirra.	 Rannsóknarspurningin	 var	 sú	 hvort	 heppilegt	 sé	 fyrir	

íþróttafélag	að	reka	frístundaheimili.		

Ljóst	er	eins	og	fram	kom	hér	að	ofan	að	tómstundir	hafa	gríðarlega	mótandi	áhrif	á	

börn	og	gefa	þeim	mikið.	Markmið	tómstundaheimila	þar	sem	tómstundir	barnanna	fara	

fram	eru	því	bæði	 félagsleg,	uppeldisleg	og	þroskandi.	Eftirtektarvert	er	að	 regluverk	er	

lítið	og	stefnumótun	takmörkuð	þegar	kemur	að	tómstundastarfi	 ,	sérstaklega	með	tilliti	

til	 þess	 að	 stór	 hluti	 barna	 á	 Íslandi	 á	 aldrinum	 sex	 til	 níu	 ára	 eyða	 drjúgum	 hluta	 úr	

deginum	á	 frístundaheimilum.	 Þetta	 þarf	 að	mínu	mati	 að	bæta.	Auka	þyrfti	 fjölbreytni	

þeirra	 kosta	 sem	 í	 boði	 eru	 í	 tómstundamálum	 á	 Íslandi	 og	 væri	 frístundaheimili	 með	

áherslu	á	sameiningu	tómstundastarfs	og	íþrótta	einkar	áhugavert.	Frístundaheimili	rekið	

af	íþróttafélagi	myndi	setja	hreyfingu	og	heilsu	í	forgrunn	starfs	síns.	Í	greininni	Gæði	eða	

geymsla	 (2011)	kemur	fram	að	börn	upplifi	 töluvert	sjálfræði	á	frístundaheimilum	og	að	

þetta	 sjálfræði	 sé	 þeim	mikilvægt.	 Einnig	 finnst	 þeim	mikilvægt	 að	 geta	 eytt	 tíma	með	

vinum	sínum.	Ennfremur	er	ljóst	að		hreyfitengdir	leikir	og	íþróttir	hvetja	börn	til	að		sýna	

frumkvæði	og	njóta	þess	að	leika	sér.	Þessar	staðreyndir	er	mikilvægt	að	hafa	í	huga	þegar	

kemur	að	rekstri	frístundaheimilis.		

Frístundaheimili	FH	myndi	hafa	það	að	markmiði	að	skapa	jafnvægi	milli	skipulagðra	

tómstunda,	íþrótta	og	þess	að	veita	börnum	frjálsræði	í	leik	sínum.	Jafnfram	kemur	fram	í	

greininni	Gæði	eða	Geymsla	(2011)	að	frístundaheimili	geti	gegnt	afar	mikilvægu	hlutverki	

þegar	að	kemur	að	því	að	stuðla	að	farsælli	 skólabyrjun	barna.	Þetta	atriði	 tel	ég	einnig	

mikilvægt	að	hafa	í	forgrunni	í	starfsemi	frístundaheimilis	FH.	

Í	dag	er	það	staðreynd	að	börn	hreyfa	sig	töluvert	minna	en	áður	og	eyða	meiri	tíma	

fyrir	 framan	 sjónvarp	 og	 tölvur.	 Önnur	 staðreynd	 er	 sú	 að	 hreyfing	 er	 börnum	 afar	

mikilvæg	 hvað	 varðar	 andlegan	 og	 félagslegan	 þroska.	 Tómstundastarf	 í	 dag	 verður	 að	

mínu	mati	 að	 taka	mið	af	þessum	staðreyndum	og	 leitast	 eftir	 því	og	 stuðla	 að	aukinni	

hreyfingu	barna,	stuðla	að	jákvæðri	upplifun	þeirra	af	íþróttum	og	hreyfingu.		
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Tímaskortur	 er	 annað	 vandamál	 nútímasamfélags.	 Frítími	 barna	 og	 foreldra	 hefur	

minnkað	mikið	 undanfarin	 ár	m.a.	 vegna	 lengingu	 skólarársins	 og	 þó	 að	 gæðastundum	

fjölskyldunnar	hafi	ekki	fækkað	að	ráði,	sýna	rannsóknir	að	foreldrar	legga	mikla	áherslu	á	

að	halda	honum	sem	mestum.	Því	tel	ég	að	frístundaheimili	sem	sameinar	tómstundastarf	

og	íþróttaiðkun	barna	verði	bæði	foreldrum	og	börnum	til	mikils	hægðarauka	og	verði	til	

þess	 að	 þau	 nái	 að	 verja	 enn	 meiri	 tíma	 saman.	 Íþróttaiðkun	 barna	 fer	 mikið	 til	 fram	

seinnipartinn	á	virkum	dögum	eftir	að	skóla	og	tómstundastarfi	lýkur.	Þetta	verður	til	þess	

að	dagur	bæði	barna	og	foreldra	lengist	töluvert.	Með	því	að	sameina	þetta	tvennt	verður	

þetta	vandamál	úr	sögunni.		

Í	 þriðja	 kafla	 þessara	 ritgerðar	 var	 farið	 yfir	 kosti	 þess	 að	 	 íþróttafélagiðs	 FH	 hefji	

rekstur	frístundaheimilis.	Vona	ég	einnig	að	ofangreind	umfjöllun	hafi	sýnt	að	FH	er	vel	í	

stakk	 búið	 til	 reksturs	 frístundaheimilis	 sem	 legði	 áherslu	 á	 hreyfingu	 í	 starfi	 sínu.	

Húsakostur	 félagins	 er	mikill	 og	mikið	 til	 vannýttur	 á	 þeim	 tíma	 sem	börn	 eru	 yfirleitt	 í	

tómstundastarfi.	FH	býr	jafnframt	yfir	einkar	góðri	aðstöðu	til	fjölbreyttrar	íþróttaiðkunar	

en	íþróttaaðstaða	FH	er	að	marga	mati	ein	sú	besta	á	landinu.	Höfuðstöðvar	félagsins	eru	

jafnframt	 staðsettar	 í	 göngufæri	 við	 þrjá	 stóra	 grunnskóla	 Hafnarfjarðar	 og	 einnig	 er	

auðvelt	að	aka	þangað.		

Að	mínu	mati	eru	íþróttafélög	bæði	vanmetin	og	tilvalin	rekstraaðili	frístundaheimila.	

Þau	gefa	möguleikann	á	því	að	samnýta	það	tómstundastarf	sem	fram	fer	eftir	skóla	og	

íþróttaiðkun	barna.	Æfingar	barna	 færu	þannig	 fram	fyrr	en	ella	og	 fléttuðust	 inn	 í	 starf	

heimilsins.		

Í	 þessu	 sambandi	 tel	 ég	 að	 FH	 sé	 einkar	 vel	 í	 stakk	 búið	 til	 þess	 að	 reka	

frístundaheimili.	 FH	 hefur	 lagt	mikið	 í	 uppbyggingu	 húsakosts	 og	 bættrar	 aðstöðu	 fyrir	

iðkendur	 sína.	 Að	 sama	 skapi	 er	 mikið	 af	 húsnæði	 þeirra	 ónýtt	 á	 þeim	 tíma	 sem	 að	

frístundaheimilið	 væri	 með	 starfsemi	 sína.	 Einnig	 er	 á	 svæðinu	 veislusalur	 sem	 tilvalið	

væri	að	nýta	sem	matsal.	

FH	býr	að	tæplega	70	ára	sögu	íþróttastarfs	og	stór	hluti	iðkenda	félagsins	eru	einmitt	

börn	á	aldrinum	sex	til	níu	ára.	Félagið	hefur	því	að	baki	afar	sterkan	grunn	þegar	kemur	

að	hreyfingu	barna	og	innan	vébanda	þess	starfar	mikið	af		reynslumiklum	þjálfurum	sem	

gætu	unnið	gott	starf	í	þágu	frístundaheimilisins.	Síðast	en	ekki	síst,	eins	og	margoft	hefur	
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komið	 fram	 hér	 að	 ofan,	 þá	 væri	 frístundaheimilið	 bæði	 börnum	 og	 foreldrum	 til	

hægðarauka	hvað	varðar	íþróttaiðkun	barnanna	og	skapar	aukinn	gæðatíma	fjölskyldna.		
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