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Ágrip  

Lítið er um rannsóknir og efni um frístundaheimili og innra starf þeirra á Íslandi. Reglur, 

viðmið og markmið starfsins eru óljós og áherslur eru mismunandi eftir sveitarfélögum. Í 

Reykjavík eru frístundaheimilin undir Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur en í öðrum 

bæjarfélögum tilheyra þau skólanum. Staða starfseminnar er ekki áberandi í samfélaginu 

og því er ekki ólíklegt að margir líti á þetta sem geymslu fyrir börnin eftir skóla. Þar sem 

börnin eyða stórum hluta vikunnar á frístundaheimilum skiptir máli að vel sé staðið að 

starfinu og það hafi ákveðna stefnu. Markmið rannsóknarinnar er að fá fram viðhorf 

forstöðumanna ásamt því að varpa ljósi á hvað er gott í starfinu og hvað þarf að bæta. 

Til þess að fá góða sýn inn í starfsemina og fá fram viðhorf forstöðumanna voru tekin 

fimm eigindleg viðtöl við forstöðumenn í nokkrum sveitarfélögum á Suðurlandi. Helstu 

niðurstöður eru að það er ákveðið starf í gangi og hvati forstöðumanna til að gera það enn 

betra kom skýrt fram. Helstu hindranir eru óhentugt húsnæði og starfsmannaekla sem 

erfitt er að yfirstíga svo hægt sé að ná frekari framförum í starfi. Það er margt sem þarf að 

bæta til þess að starf frístundaheimila geti orðið sem best með fjölbreyttu starfsfólki og 

húsnæði sem hentar starfinu svo eitthvað sé nefnt. Þörf er á fleiri rannsóknum á þessu 

efni og væri til dæmis fróðlegt að sjá hvað kæmi út úr rannsókn sem þessari sem væri 

gerð á landsvísu. 
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Formáli 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir miklar pælingar um hvað við vildum skrifa um. 

Báðar höfum við áhuga á starfi frístundaheimila og höfum unnið á þeim vettvangi. 

Við viljum þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir allan þann stuðning sem við höfum 

fengið. Einnig viljum við nýta tækifærið og þakka samnemendum okkar fyrir seinustu þrjú 

ár sem hafa lífgað upp hversdagsleika okkar beggja og fyllt okkur af hlátri, gleði og mikilli 

skemmtun. Kennararnir í tómstundafræðinni eiga líka mikið hrós skilið og þökkum við 

þeim fyrir þessi ár.  

Að lokum  viljum við þakka hvor annarri fyrir frábært samstarf en í byrjun náms 

tengdumst við vinaböndum og hefur það gert seinustu þrjú ár alveg frábær og hlökkum 

við til þess að halda áfram upplifa nýja hluti saman utan veggja skólans.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 8. maí 2018  

 

   

_________________________________ _________________________________ 

   Helga Gunnarsdóttir    Svandís Roshni Guðmundsdóttir 
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1 Inngangur  

Þegar kom að því að velja ritgerðarefni voru frístundaheimili okkur ofarlega í huga þar 

sem við höfum báðar unnið sem frístundaleiðbeinendur hvor í sínu sveitarfélaginu. Okkur 

fannst starfið á þessum frístundaheimilum ólíkt og þar kviknaði hugmyndin að því að 

kanna betur starfsemi frístundaheimila og mun milli sveitarfélaga. Frístundaheimili og 

starf þeirra hafa lítið verið rannsökuð hér á landi en á síðustu árum hefur eftirsóknin í þau 

orðið meiri og þrýstingur á sveitarstjórnir að hafa þessa þjónustu í boði aukist. Lítið er um 

gögn á íslensku sem tengjast frístundaheimilum og þörf er á frekari upplýsingum um 

starfið. Eftir vangaveltur varð rannsókn fyrir valinu og settum við okkur í samband við 

nokkra forstöðumenn í ólíkum sveitarfélögum og fengum að heyra þeirra viðhorf til starfs 

á frístundaheimilum. Það er mikilvægt að rödd þeirra heyrist þar sem þeir halda utan um 

starfið og ættu þeir að hafa góða hugmynd um kosti og galla þess. Með því að fá þeirra 

hugmyndir og viðhorf fram er hægt að sjá hvort að það sé eitthvað sameiginlegt sem þarf 

að breyta eða bæta. Úr þeim niðurstöðum er síðan hægt að vinna meira úr og hugsanlega 

væri hægt að víkka út rannsóknina til að fá fram fleiri og fjölbreyttari viðhorf.   

Sum sveitarfélög hafa gefið út starfsskrár um frístundaheimili sem innihalda viðmið 

um starfið. Í rannsókninni verða skoðaðar fjórar starfsskrár ólíkra sveitarfélaga og þær 

bornar saman til þess að sjá hvort það séu ólíkar áherslur í starfinu. Fyrir tveimur árum 

samþykkti Alþingi frumvarp um lagabreytingu um grunnskóla þar sem meðal annars er 

kveðið á um að Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefi út, ásamt öðrum aðilum, 

viðmið um gæði í starfi frístundaheimila (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). 

Þessi viðmið verða skoðuð og rædd í ritgerðinni. 

Í þessari rannsókn verða könnuð viðhorf forstöðumanna til starfsins innan 

frístundaheimila og daglegrar starfsemi. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

viðhorf forstöðumanna og leita svara um hvað er gott og hvað má bæta. Til þess að svara 

þessum spurningum verða niðurstöður skoðaðar í tengslum við fræðilegan bakgrunn 

efnisins. Farið verður í hann fyrst, þá verður aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt og í 

niðurstöðukafla er greint frá meginþemum sem komu upp. Þar eru tilvitnanir úr 

viðtölunum notaðar til að lýsa viðhorfum forstöðumanna og í lokin verða niðurstöður 

ræddar í ljósi fyrri þekkingar.  
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2 Fræðilegur hluti 

Hér verður fjallað um þróun og sögu frístundaheimila á Íslandi ásamt lögum og reglum um 

slíka þjónustu. Síðan verður stefna nokkurra sveitarfélaga í þessum málum borin saman 

og mikilvægi stefnumótunar tekin fyrir. Í framhaldi af því verða skoðaðar heimildir og 

rannsóknir um starfsemi frístundaheimila og rýnt í kenningar um leik og reynslunám.   

2.1 Saga frístundaheimila 

Sumargjöf var fyrsta stofnunin sem opnaði dagvistun fyrir börn eftir skóla, árið 1971. Þá 

var sá tími sem börnin voru í skólanum mjög ólíkur því sem er nú. Þau voru þar bara í 

nokkra tíma í einu, annaðhvort fyrir eða eftir hádegi. Út af þessu voru frístundaheimili, 

eða dagvistunin eins og þetta kallaðist þá, opin allan daginn, ekki einungis eftir hádegi 

eins og nú til dags. Tvær stórar breytingar voru svo gerðar á skóladagvistun í Reykjavík, en 

árið 1993 varð skylda fyrir grunnskóla að bjóða upp á lengda viðveru fyrir 1-4 bekk. Árið 

2002 tók Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur svo við skipulagi dagvistunar af 

fræðsluyfirvöldum. Þá var sjónum beint að því að börnin tækju þátt í fjölbreyttu 

tómstundastarfi sem ýtir undir félagsfærni og sjálfstæði. Á þessum tíma breyttist 

skóladagurinn á þann hátt að tímarnir fyrir 1. til 4. bekk voru á milli 08:00 til 14:00 í 

staðinn fyrir það skipulag sem áður var. Enn önnur breyting sem varð á þessu var árið 

2011, þá sameinuðust þrjú svið sem urðu að nýju Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur. 

Þetta svið fékk þá umsjón bæði með skólum og frístundaheimilum (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2012). Þó að þessi breyting hafi átt sé stað hefur verið umræða um hvort frístundaheimili 

séu aðeins geymslur fyrir börn eftir skóla.  

Í grein Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur og Valgerðar Freyju Ágústsdóttur (2011) er rætt um 

hvort frístundaheimili hafi nokkra stefnu eða markmið eða hvort þau séu bara geymsla 

fyrir börnin á meðan foreldrar eru í vinnu. Í greininni kemur fram að það vanti skýra 

stefnu um dagvistun skólabarna á Íslandi. Starfsemi frístundaheimila heyrir í flestum 

tilfellum undir stjórn skólans en þó voru markmið starfseminnar ekki skilgreind í neinum 

lögum sem við koma skólanum fyrr en árið 2016. Það er mismunandi eftir sveitarfélögum 

hvort og hvaða viðmið eru sett um starfið eins og markmið þess, hæfniskröfur 

starfsmanna og barnafjölda. Samkvæmt þessu er starfsemi frístundaheimila á reiki og 

hana þarf að styrkja til þess að starfið og fagstéttin geti þróast.  

Samband íslenskra sveitarfélaga gerði könnun á starfsemi frístundaheimila árið 2013 

og gefa niðurstöður hennar góða mynd af því starfsumhverfi og rekstri sem er í boði. Þar 

kemur fram að þátttaka barnanna í starfseminni hafi aukist um land allt og þar af leiðandi 

starfsemin sjálf. Höfundur bendir á að þrátt fyrir þessa aukningu hafi sveitarfélögin ekki 
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aukið kröfur um fagmenntun starfsfólks á frístundaheimilum, þau eiga að vera vettvangur 

óformlegs náms og leiks og því skiptir máli að starfsfólkið hafi viðeigandi þekkingu og 

reynslu til að skapa þessar aðstæður. Heimilin fylgdu langflest stefnu skólans og höfðu því 

ekki sína eigin. Þeir sem tóku þátt í könnuninni voru yfirmenn sem bera ábyrgð á rekstri 

frístundaheimila í sveitarfélögum landsins og fram kom að 66% þeirra vildu fá skýrari 

viðmið og opinberan ramma um starfsemi frístundaheimila (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). 

Hér kemur skýrt fram að stjórnendur finna fyrir þörf á skýrari stefnu í þessum málefnum. 

Það liðu tvö ár þangað til stór og mikilvæg breyting varð á þessu. Árið 2016 var sett ný 

lagagrein fyrir grunnskóla þar sem hugtakið frístundaheimili var í fyrsta sinn notað í 

lögum. 

Í lögum grunnskóla (91/2008 með breytingu 76/2016) um frístundaheimili kemur núna 

fram að:  

Öllum börnum í yngri árgöngum grunnskóla skal gefinn kostur á þjónustu 

frístundaheimila. Frístundaheimili er frístundavettvangur barna með áherslu á 

val barna, frjálsan leik og fjölbreytileika í viðfangsefnum og umhverfi. Við 

skipulag þjónustu frístundaheimila skal tekið mið af þörfum, þroska og áhuga 

hvers og eins. (33.gr.) 

Nú hefur starfsemi frístundaheimila verið viðurkennd og það skiptir miklu máli fyrir 

hana vegna þess að starf á frístundaheimilum ætti að vera faglegt og með þessum nýju 

lögum er verið að staðfesta það.  

Eins og kom fram í inngangi er Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2018) nýbúið 

að gefa út markmið og viðmið vegna starfs frístundaheimila. Þar kemur fram að 

meginhlutverk heimilanna sé að bjóða börnunum innihaldsríkt frístundastarf í öruggu 

umhverfi þar sem frjáls leikur og val er aðalviðfangsefni starfsins. Þar kemur einnig fram 

leiðarljós frístundaheimilanna sem er að efla sjálfstraust og félagsfærni barna. Þetta er 

enn ein staðfestingin á að starfið sem fer fram á frístundaheimilunum hafi áhrif á börnin 

og mikilvægt er að staðið sé rétt að því. Ásamt þessu hafa sum sveitarfélög gefið út 

viðmið og stefnu um hvernig starfinu á frístundaheimilum eigi að vera háttað. 

2.2 Stefna sveitarfélaga 

Það eru til starfsskrár frístundamiðstöðva í Reykjavík og Hafnarfirði og ásamt því er 

kominn rammi um starfsemi tómstundaheimila og íþrótta- og tómstundastefna í 

Garðabæ. Þennan ramma er hægt að finna á heimasíðu Garðabæjar. Einnig er til stefna í 
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málefnum dægradvala hjá Kópavogsbæ. Þessar stefnur verðar ræddar og bornar saman 

hér að neðan. 

Kennaramenntun og pólitískur vilji stjórnvalda og sveitarfélaga er í brennidepli þegar 

þróa á skólastarf. það skipti miklu máli að hafa umgjörð um slíkt starf eins og námsskrár 

og lög sem er nú þegar til staðar. Þetta er þó ekki nóg og til þess að hvetja kennara og 

skólastjóra áfram þarf að vera sérstök stefna stjórnvalda sem styður við mikilvægi 

starfsins. Almennar greinar eru fastar í námskrám skólanna og því getur verið hætta á því 

að önnur viðfangsefni sem erfitt er að mæla eða prófa, eins og samskiptahæfni nemenda 

verði út undan. Pólitískur vilji í hverju sveitarfélagi þarf að vera til staðar svo hægt sé að 

styrkja daglegt skólastarf í þessu efni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). Þetta er vel hægt 

að yfirfæra á frístundaheimili, þau þurfa betri umgjörð og stuðning stjórnvalda til þess að 

forstöðumenn og frístundaleiðbeinendur fái viðurkenningu á því að starfið sem þeir vinna 

skipti máli. Tilkoma laganna sem rætt var um hér að ofan er byrjun á þessu en þó er margt 

sem á eftir að efla.  

Stefnur fjögurra sveitarfélaga voru bornar saman til þess að sjá hvað er ólíkt og líkt og 

hvort það sé eitthvert samræmi þar á milli. Upplýsingarnar voru fengnar af heimasíðum 

sveitarfélaganna. Hafnarfjörður og Reykjavíkurborg einblína á að þroska félagslega færni í 

samskiptum bæði í leik og starfi með það í huga að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum 

og umhverfinu. Það sem er einnig sameiginlegt í stefnu þessara sveitarfélaga er mikilvægi 

þess að börn læri af reynslunni, taki þátt í starfinu og hafi áhrif (Hafnarfjörður, 2016; 

Reykjavíkurborg, 2015).  Garðabær hefur það að markmiði að allir bæjarbúar hafi 

möguleika á að stunda æskulýðs- og tómstundastarf, það er mikið lagt upp úr því að hafa 

valið sem fjölbreyttast. Þar er lögð áhersla á að starfið efli félagsfærni, samskipti og 

félagsauð (Garðabær, 2015). Dægradvöl eins og það kallast í stefnu Kópavogs hefur það 

að markmiði að börn eigi að fá tækifæri til þess að takast á við verkefni sem henta þeirra 

þroska og aldri. Starfið er byggt upp á því að setja grunnþætti menntunar inn í daglega 

starfsemi barnanna (Kópavogur, 2015). Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

& velferð, lýðræði & mannréttindi og jafnrétti & sköpun. Þetta er önnur nálgun en kemur 

fram hjá hinum sveitarfélögunum.  

Hér má sjá töflu 1 sem var gerð til þess að gefa skýrt yfirlit yfir stefnu sveitarfélaganna 

hvað varðar kröfur til starfsfólks, hvaða stofnun ber ábyrgð á frístundaheimilum og 

opnunartíma þeirra. 
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Tafla 1. Samanburður á stefnum sveitarfélaga 

 Kröfur til 
forstöðumanns 

Kröfur til 
starfsmanna 

Frístundaheimili 
tilheyra 

Opnunartímar 
frístundaheimilanna 
þegar skólar eru 
lokaðir  

Garðabær* Umsjónarmenn 
eiga að hafa 
háskólamenntun 
á uppeldissviði 
eða sambærilega 
reynslu/menntun 

Gerð verður krafa 
um fagmenntaða 
tómstundafræðinga 
í frístundaheimilum 
/ æskilegt að hafa 
fjölbreytta reynslu 
og ólíkan bakgrunn 

Grunnskólunum Opið allan daginn á 
starfdögum, þegar 
foreldraviðtöl eru og í 
jóla-, páska- og 
vetrarfríi. 

Hafnarfjörður 
** 

Kemur einungis 
fram hlutverk 
forstöðumanna 
en ekki 
skilgreindar 
sérstakar 
menntunarkröfur  

Reynsla, áhugi og 
hæfni til að starfa 
með börnum ásamt 
því að vera sterkir í 
samskiptum og séu 
fyrirmyndir með 
ólíkan bakgrunn 

Grunnskólunum 
en fagstjóri 
frístundasviðs 
veitir faglega 
ráðgjöf og 
stuðning 

Opið allan daginn á 
skipulagsdögum 
skólanna og virka daga 
í páska- og jólafríi. 
Lokað alla rauða daga 
og í vetrarfríum 
grunnskólanna, auk 
þess hafa þau tvo 
skipulagsdaga á ári.  

Kópavogur *** Forstöðumenn 
skulu hafa lokið 
háskólanámi á 
sviði 
tómstundafræða 
eða á sviði 
uppeldis- og 
menntunarfræða 
sem nýtist í 
skóla- og 
frístundastarfi 

Stefnt skal að því 
að starfsfólk hafi 
lokið 
framhaldsskóla 
og/eða búi yfir 
reynslu og/eða 
menntun sem 
nýtist í starfi 

Grunnskólunum Opið alla virka daga í 
kringum jól og páska 
og alla starfdaga 
grunnskólans. Lokað í 
vetrarfríum skólanna, á 
skólasetningardegi, 
Þorláksmessu, 
aðfangadag og 
gamlársdag. Starfsfólk 
fær einnig tvo 
skipulagsdaga á ári. 

Reykjavík **** Háskólamenntun 
á uppeldissviði 

eða sambærileg 
menntun og/eða 
góð reynsla af  

starfi með 
börnum 

 

Lagður metnaður í 
að ráða hæft, 
ábyrgt og 
áhugasamt fólk 
með fjölbreyttan 
bakgrunn og 
reynslu. 
Háskólamenntun á 
uppeldissviði eða 
sambærileg 
menntun og/eða 
góð reynsla af starfi 
með börnum 

Skóla- og 
frístundasviði 
Reykjavíkur. 

Frístunda-
miðstöðvar bera 
ábyrgð á 
daglegum rekstri 

Opið er allan daginn á 
foreldraviðtalsdögum, 
skipulagsdögum skóla 
og í skólaleyfum. Lokað 
á starfsdögum 
frístundaheimilanna, í 
sumarfríum 
frístundamiðstöðvanna 
og í vetrarfríum 
skólanna. Í vetrarfríi 
nýta starfsmenn þá 
daga til skipulagsvinnu 

* (Garðabær, 2015; Garðabær, e.d.) 

** (Hafnarfjörður, 2016) 

*** (Kópavogur, 2015) 

**** (Reykjavíkurborg, 2015; Reykjavíkurborg, e.d.) 
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Það eru yfirleitt svipaðar kröfur gerðar til starfsfólks á frístundaheimilum hvaða menntun 

eða reynslu varðar. Kröfur sem gerðar eru til forstöðumanna í stefnum Garðabæjar og 

Kópavogs eru að þeir skulu hafa menntun á borð við háskólamenntun á uppeldissviði. Eftir 

nokkra leit í stefnu Reykjavíkur og Hafnarfjarðar fannst einungis lýsing á hlutverki 

forstöðumanna en ekki þeim kröfum sem gerðar eru við ráðningu. Það er opið allan 

daginn á starfsdögum í þessum fjórum sveitarfélögum og í skólaleyfum en Garðabær 

býður upp á opnun í vetrarfríum sem hin sveitarfélögin gera ekki.  

Garðabær er með stefnu og ramma, en þegar talað er um starfsmenn koma tveir 

ólíkir hlutir fram. Í stefnunni er talað um að það sé gerð krafa um menntun 

tómstundafræðinga en í rammanum stendur að það sé æskilegt að starfsfólkið sé með 

fjölbreytta reynslu og ólíkan bakgrunn. Það er óskýrt hvað er verið að biðja um þar sem 

ekki er talað um það sama.  

Eins og fram hefur komið hafa þessi sveitarfélög búið til ákveðna stefnu í málefnum 

frístundaheimila. Ef stefnur sveitarfélaganna eru bornar saman við viðmiðin sem Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið (2018) gaf út kemur fram að sveitarfélögin þurfa að laga sig 

að þeim þar sem ekki er samræmi þeirra á milli. Til dæmis í viðmiðunum ráðuneytisins er 

talað um að forstöðumenn skuli hafa ákveðna menntun en í starfsskrá Hafnarfjarðar er 

ekkert tekið fram um menntunarkröfur. Þetta er dæmi um það sem þarf að laga hjá 

sveitarfélögunum.  

2.3 Stefnumótun 

Það skiptir máli að hafa stefnu á frístundaheimilum til þess að starfið þróist. Stefnumótun 

er markviss leið til að forma framtíð skipulagsheilda, skilgreina aðstæður sem gefa kost á 

góðum árangri og að mynda einstakar aðstæður í samanburði við keppinauta sína. Góð og 

vel unnin stefna endurspeglar gildi skipulagsheildarinnar og gefur skýra framtíðarsýn. Þörf 

fyrir breytingar, endurskipulagningu og/eða endurhönnun er eitthvað sem stefnumótun 

getur framkallað. Ásamt því að skilgreina markmið, hvernig á að mæla árangur og ákvarða 

hjálpartæki við ákvarðanatöku. Þegar stefnan er komin í framkvæmd er ráðist á allskonar 

verkefni sem eiga að skapa virði fyrir alla hagsmunaaðila (Helgi Þ. Ingason og Haukur I. 

Jónsson, 2011).  

Til er stefna um stefnumótun í æskulýðsmálum þar sem lögð er áhersla á að huga að 

þörfum hvers og eins ásamt því að auka þátttöku barna. Þar er tekið fram að það sé 

markmið að stuðla að betri gæðum og fagmenntun starfsmanna í störfum líkt og 

frístundaheimilum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Þeir sem starfa á 

þessum vettvangi, til dæmis á frístundaheimilum, geta haft þessa stefnumótun til 

hliðsjónar í starfi. Ljóst er að það er mikilvægt fyrir hvaða starfsemi sem er að hafa 
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ákveðna stefnumótun til þess að hafa góða framtíðarsýn en einnig svo dagleg starfsemi 

gangi sem best.  

2.4 Starfsemi frístundaheimila 

Hér verður fjallað um hvernig daglega starfið fer fram og hvað er í boði fyrir börnin. 

Frístundaheimili er þjónusta fyrir 6-9 ára börn að skóladegi loknum sem er rekin af 

sveitarfélögum. Þar er boðið upp á skipulagt tómstundastarf. Í þessu starfi er tekið mið af 

þroska hvers og eins í skipulagningu og það er lögð áhersla á frjálsan leik, val og 

fjölbreytileika í starfinu (þingskjal nr. 145/2015-2016). Stór hluti dags barna fer fram innan 

stofnana og því skiptir miklu máli hvernig starfsemin er skipulögð, hvaða starfsfólk er að 

starfa þar ásamt ýmsum þáttum sem þarf að huga að þegar kemur að slíkri starfsemi 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2011). Þar sem frístundaheimili er 

þjónusta sem hefst að skóladegi loknum þá er mikilvægt að það sé samstarf á milli þess og 

skólans svo það myndist samfella í degi barnanna.  

Á sumum frístundaheimilum hefur verið sett upp valtafla. Það er stór tafla með 

viðfangsefnum dagsins á, þar geta börnin valið sér það sem þau vilja gera þann daginn og 

sett nafnið sitt við það. Þetta gerir það auðveldara fyrir starfsfólk að vita hvar börnin eru 

yfir daginn og ýtir undir barnalýðræði þar sem þau hafa val um viðfangsefni dagsins. Á 

frístundaheimilum er oft boðið upp á klúbbastarf, þá er eitthvað ákveðið viðfangsefni 

tekið fyrir og unnið með það í tiltekin tíma. Klúbbarnir eru einu sinni til þrisvar í viku og 

geta þeir verið allskonar, til dæmis föndur, leiklist, matreiðsla eða tölvur. Einnig er hægt 

að hafa sértækt klúbbastarf sem er ætlað ákveðnum hóp sem þarf að vinna með á 

einhvern hátt (Steingerður Kristjánsdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Börn geta því 

valið ákveðið viðfangsefni eða klúbb eftir áhuga og þau sem velja það sama geta myndað 

félagsleg tengsl. 

Í könnun sem var gerð í Svíþjóð kom fram að frístundaheimili er stór vettvangur 

fyrir félagsleg sambönd og tómstundir. Það mun hafa áhrif á nútíma- og 

framtíðarsamfélag að börn séu á frístundaheimilum. Þau eiga að vera góður vettvangur til 

náms og allir þeir sem koma að starfinu eiga að hafa tækifæri á að deila ábyrgð (Boström, 

Hörnell og Frykland, 2015). Það skiptir máli hvernig komið er að daglegri starfsemi 

frístundaheimila vegna þess að börnin eyða miklu tíma þar og þetta er stór hluti af þeirra 

rútínu.   

 Starfsfólk 

Starfsfólk á frístundaheimilum þarf að taka virkan þátt í starfinu, sýna áhuga og nýta sína 

hæfileka og þekkingu (Reykjavíkurborg, 2015). Frístundaleiðbeinendur á Norðurlöndunum 
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eiga erfitt með að koma sér upp faglegri sjálfsmynd innan skólastarfs. Þörf er á öðruvísi 

nálgun þar sem frístundaleiðbeinendur eru hluti af kennsluteymi skólanna og taka virkari 

þátt í kennslu innan hans. Ekki er ólíklegt að vegna þess að hópurinn sem vinnur á 

tómstundaheimilum er blandaður, sumir með menntun í greininni og aðrir ekki, hafi ýtt 

undir það að frístundaleiðbeinendur hafa ekki verið virkari innan skólakerfisins. 

Frístundaleiðbeinendur reiða sig mikið á aðra reyndari starfsmenn þegar það þarf að taka 

ákvarðanir. Það er erfitt fyrir hlutastarfsfólk að verða fullgildir meðlimir í faglegu starfi 

inna frístundaheimilisins. Launin eru frekar lág og vinnan er yfirleitt hlutastarf sem gerir 

það erfitt að fá inn starfsfólk (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). 

Miklu máli skiptir að starfsfólk á frístundaheimilum sé meðvitað um þá ábyrgð sem 

fylgir starfinu. Starfsmenn þurfa að sýna fagmennsku í starfi sem felst í því að aðstoða, 

leiðbeina og skilja einstaklinga sem sýna óeðlilega hegðun og eru ekki hæfir til þátttöku í 

starfi (Árni Guðmundsson, 2007). Það að mikið af starfsfólki heimilanna er í hlutastarfi og 

einungis í starfinu í þrjá tíma á dag og hugsanlega einungis tvisvar í viku getur verið 

hindrun. Hindrunin felst í því að erfiðara er að halda uppi faglegu starfi þegar starfsfólkið 

sýnir ekki nógu mikinn áhuga og hefur ekki þekkingu á hversu mikilvægt starfið er. Einnig 

eru margir starfsmenn í skóla og endast því ekki til lengdar í starfinu, getur þetta orðið til 

þess að starfsmannavelta staðarins er mikil sem er bæði erfitt fyrir faglega starfið og 

börnin. 

Í viðmiðunum sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út (2018) eru gerðar 

þær kröfur að forstöðumaður eigi að vera uppeldismenntaður og fram kemur að  hlutverk 

hans sé að halda uppi faglegu starfi ásamt því að stýra daglegri starfsemi. Einnig er talað 

um almennt starfsfólk og kröfur sem gerðar eru til þess að það sé hæft og geti nýtt sína 

þekkingu og áhugamál í starfinu. Það er undir starfsfólkinu komið að viðfangsefnin sem 

eru í boði séu fjölbreytt og uppbyggileg.  

Forstöðumenn eru ákveðnir leiðtogar og þeir tileinkar sér ákveðna leiðtogafærni. það 

hjálpar öðrum að má markmiðum sínum með því að beina þeim í ákveðnar áttir og öðlast 

fylgispekt þeirra (Haukur I. Jónasson og Helgi Þ. Ingason, 2016). Forstöðumenn eru þeir 

sem stýra daglegu starfi frístundaheimila. Starf þeirra geta verið nokkuð ólík milli 

sveitarfélaga þar sem þeir bera mismikla ábyrgð á starfinu, sumir sinna einungis daglegum 

viðfangsefnum á meðan aðrir sjá um starfsmannahald, rekstur og skipulagningu (Kolbrún 

Þ. Pálsdóttir og Steingerður Kristjánsdóttir, 2017). TIl dæmis ber forstöðumaður hjá 

Reykjavíkurborg ábyrgð á rekstri frístundaheimilis og forstöðumenn  í Garðabæ sjá um 

skráningu barna, útreikning gjalda og ráðningu starfsmanna (Reykjavíkurborg, 2009; 
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Garðabær, e.d.). Eins og hér kemur fram bera forstöðumenn mikla ábyrgð og þeir þurfa 

að styðja vel við bakið á starfsfólki sínu.  

Í skýrslu sem var gerð um mat á starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva 

Íþrótta- og tómstundanefnd Hafnarfjarðar vorið 2014 kom fram að meirihluti starfsmanna 

veit til hvers er ætlast af þeim í vinnunni. 73,9% starfsfólks á frístundaheimilum sagðist fá 

góðan stuðning frá yfirmönnum. Það skiptir máli og því mætti þessi tala vera hærri. 

Starfsfólk sagði að það væri í samskiptum við foreldra þegar þau væru að sækja börn sín 

og að þau samskipti væru góð annars bæri forstöðumaður ábyrgð á upplýsingum til 

foreldra og því er meira samstarf þar á milli (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2014). Eins og hér hefur komið fram gegna bæði forstöðumenn og 

starfsfólk mikilvægu hlutverki í starfi frístundaheimila og miklu máli skiptir að fólk sem 

starfar á þessum vettvangi standi undir þeim kröfum sem starfið gerir til þeirra.  

 Húsnæði 

Flest frístundaheimili eru staðsett innan skólans og þess vegna þarf að vera gott samstarf 

þeirra á milli. Þar sem rekstur frístundaheimila var áður á ábyrgð skólanna hefur verið gert 

ráð fyrir því að húsnæði skólans sé nýtt fyrir aðstöðu þeirra og árið 2006 var undirritaður 

húsnæðis- og rekstrar samningur milli Menntasviðs og ÍTR. Þar kemur fram að skólastjóri 

og forstöðumaður eigi að gera samning um hvernig á að umgangast sameiginleg svæði. 

Einnig hefur rýmisþörf frístundaheimila verið skilgreind og gert er ráð fyrir að þau hafi öll 

sér aðstöðu sem er að lágmarki 60 m² ásamt því að nýta svæði innan skólans eins og til 

dæmis kennslustofur (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2009). Eins og hér kemur fram voru reglurnar 

um húsnæði fyrir frístundastarf mjög óskýrar og getur það bitnað á starfinu sjálfu ef 

húsnæðið er ekki fullnægjandi. Í reglum um þjónustu frístundaheimila Reykjavíkurborgar 

kemur fram að Skóla- og frístundasvið sé að leigja af skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar 

ákveðin rými fyrir frístundaheimilin og ef húsnæðið er ófullnægjandi í grunnskólum þá 

þarf SEA að finna annað sem hentar starfinu (Reykjavíkurborg, 2017). Hér er þó ekki talað 

um hvernig húsnæðið er metið og hvað þurfi til svo að það henti starfinu. 

Í viðmiðum vegna starfs á frístundaheimilum er talað um að húsnæði frístundaheimila 

eigi fyrst og fremst að vera öruggt og skipulag þeirra á að henta ólíkum þörfum allra 

barna. Það á líka við um útisvæði þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). 

Þessi viðmið eru nokkuð óljós og taka ekki mið af því að oft eru frístundaheimili staðsett 

innan skólans sem gerir það að verkum að það getur hentað starfinu illa þó að það henti 

skólastarfinu vel. 
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2.5 Leikur 

Leikur hefur lengi verið skoðaður og eru til margar skilgreiningar á honum. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) stendur að börnum sé leikur sjálfsprottin leið til náms og þroska. Leikur 

getur verið ein tegund af félagslegum athöfnum. Þegar við fylgjumst með börnum í leik 

getum við fengið mikið af upplýsingum um hvernig þeirra samskiptum er háttað. Leikurinn 

sýnir okkur uppbyggingu hópsins, bæði hvað er líkt með þeim eins og sameiginleg 

markmið og aðferðir en einnig getum við séð vald, vinsældir, félagslega stöðu og fleira 

sem skilur börnin að (Lillemyr, 2009). Þetta geta frístundaleiðbeinendur, og raunar allt 

fagfólk sem starfar með börnum, nýtt sér og unnið með.  

Fræðimenn hafa skilgreint leikinn á mismunandi hátt og margir þeirra fjalla um 

hvernig er hægt að nýta hann sem verkfæri til þroska og menntunar. John Huizinga sem 

var þýskur sagnfræðingur er einn af þeim fræðimönnum sem fjalla um leik. Í greininni Play 

and playfulness, basic features of early childhood education (2013) er talað um hugmyndir 

hans. Hann var einn af þeim fyrstu til að gagnrýna áhersluna á félags- og menntunargildi 

leiksins og greindi hann leikinn sem frjálsa athöfn sem hefur ákveðna merkingu aðskilda 

daglegu lífi. Huizinga talar um að fólk leiki sér leiksins vegna, það er að segja, til þess að 

skemmta sér og upplifa tilfinningar eins og spennu, óvissu, áhættu og jafnvægi. Hann 

gagnrýnir þær hugmyndir sálfræðinga og líffræðinga um að leikur þurfi að hafa einhvern 

annan tilgang utan við leikinn sjálfan. Samkvæmt þessum fræðimönnum er svo ótal margt 

sem á að fást með leiknum, til dæmis á hann að vera undirbúningur fyrir lífið, hann á að 

þroska sjálfsstjórn barna og kenna þeim að vinna úr reiði og vanmáttarkennd. Huizenger 

bendir á að með öllum þessum hlutverkum sem leikurinn á að uppfylla týnist helsta 

hlutverk hans sem er hann sjálfur. Eins og hér kemur fram skiptir það miklu máli að vera 

ekki að setja of mikla áherslu á að leikurinn skili einhverju ákveðnu, til þess að missa ekki 

frelsið sem hann gefur börnunum. Frístundaheimili eru góður vettvangur fyrir þennan 

frjálsa leik þar sem þau geta gefið börnunum rými til hans og starfsfólk getur verið til 

staðar og komið inn ef ágreiningur verður. 

Steingerður Kristjánsdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2017) tala um að mikilvægt sé að 

efniviður til frjáls leiks sé til staðar á frístundaheimilunum eins og trékubbar og teppi. Þær 

tala einnig um skipulagðan leik í starfinu eins og hóp- eða spilaleiki þar sem ákveðnum 

reglum er fylgt. Þessi tegund leikja getur stuðlað að bættum félags-, hreyfi- og málþroska 

barna. Það er óhætt að segja að frístundaheimili séu kjörinn vettvangur fyrir leik barna.   

 Óformlegt nám og flæði  

Leikir er ein tegund af óformlegu námi og hann getur skapað vettvang fyrir það og flæði. í 

greininni Hin hugsandi sjálfsvera: Formlegt og óformlegt nám skoðað í ljósi heimspeki Páls 
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Skúlaskonar eftir Kolbrúnu Þ. Pálsdóttur (2016) er talað um formlegt og óformlegt nám. 

Þar kemur fram að skilgreiningin á formlegu námi sé að það sé  eitthvað sem hægt er að 

mæla og eigi sér stað innan menntastofnanna og að óformlegt nám sé þroski, hæfni og 

lærdómur sem við öðlumst í gegnum lífið meðal annars í samskiptum við annað fólk. 

Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar ásamt öðrum tómstundum falla undir þennan 

óformlega námsvettvang. Það á þó ekki að setja formlegt og óformleg nám upp á móti 

hvort öðru vegna þess að annað er ekki betra en hitt, þetta er tvennt ólíkt. Í sumum 

aðstæðum þarf að vinna óformlega en í öðrum formlega (Jeffs og Smith, 2005).  

Leikur og flæði eru tengd sterkum böndum. Flæði er sálrænt ástand sem einstaklingar 

upplifa þegar það er í einhverri athöfn sem gengur vel og hægt er að gleyma sér í. Þeir 

gera hlutina ómeðvitað en eru þó mjög einbeittir. Að vera í flæði í tómstundum þýðir að 

maður sé í athöfn sem er ánægjuleg, heillandi og fullnægjandi (Leitner og Leitner, 2012). 

Frístundaheimili er góður vettvangur fyrir börn til að komast í flæði og hægt er að ýta 

undir það með því að bjóða upp á réttar aðstæður. Það hugarástand sem flæði er fær fólk 

til þess að gleyma stað og stund. Einstaklingar sem komast í flæði verða mjög einbeittir 

sem gerir það að verkum að þeir ná miklum árangri (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012). 

Hægt er að skapa vettvang fyrir flæði á frístundaheimilum með leik og ætti starfsfólk að 

vera virkt í því. Í leik geta börn skilið hugtak með tilfinningum frekar en skynseminni og 

gefa leikir því kost á reynslunámi (Morris, 2012).  

 Reynslunám  

Það hafa margir fræðimenn talað um reynslunám og einn af þeim var John Dewey, sem 

setti fram orðatiltækið „learning by doing“ eða „að læra með því að framkvæma“. Það 

þýðir að einstaklingar læra með því að gera og með þessu er hægt að auka tækifæri 

einstaklinga með því að nota reynsluna (Jeffs og Smith, 2005). Hann talar mikið um 

reynslu sem menntun og segir hann að reynsla sé bæði virkt og óvirkt ferli. Virki þátturinn 

felur í sér að reyna og óvirki þátturinn felur í sér að verða fyrir einhverju og tvinnast þessir 

tveir þættir saman. Sá sem öðlast reynslu er sem sagt virkur á þann hátt að hann reynir 

eitthvað, hann er síðan óvirkur að því leyti að hann verður fyrir einhverju og tekur 

afleiðingum þess (Dewey, 2010). Eins og kom fram hér á undan fer fram mikill leikur á 

frístundaheimilum og þegar börnin eru í leik á sér stað reynslunám.  

Þegar börn láta eins og þau séu einhver önnur persóna en þau eru eða eins og hlutir 

séu eitthvað annað en þeir eru í raunveruleikanum eru þau í þykjustu- eða hlutverkaleik. 

Börn geta leikið sér í slíkum leikjum bæði ein og í hóp. Þau leika oft sögur og ævintýri, 

sérstaklega ef þau hafa heyrt þau áður og eru hvött til þess (Vilborg Sigurðardóttir, 1991). 
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Í hlutverkaleikjum gefst kostur á reynslunámi þar sem börn ímynda sér aðstæður sem eru 

í raunveruleikanum þar sem þau geta æft sig fyrir framtíðina.  

Þegar það er verið að kenna velferð er meginreglan í því að nemendur prófi 

hugmyndir sjálf og velti síðan fyrir sér hvort sú aðferð virki og hvernig það mun nýtast 

þeim. Þegar þau gera það þá fá þau að sjá hvaða áhrif þetta getur haft á þau og þar með 

myndast meiri tengsl á milli þess sem þau eru að læra. Þegar unnið er með þessa aðferð 

mega nemendur hafna þeim leiðum sem kennari stingur upp á (Morris, 2012). Það getur 

verið erfitt að vinna með þessa nálgun í kennslustofu þar sem notaðar eru staðlaðar 

aðferðir til þess að kenna ákveðin fög en á frístundaheimilum eru aðstæður öðruvísi, meiri 

sveigjanleiki og því tækifæri til að vinna með reynslunám. 
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3 Aðferðafræði 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð við gerð þessarar rannsóknar. Í gegnum samtal 

kynnumst við fólki, fáum að heyra um upplifanir þess, tilfinningar, vonir og heiminn sem 

það býr í. Í viðtölum spyr rannsakandinn um líf þátttakenda, fær að heyra skoðanir þeirra 

og viðhorf ásamt því sem hann kynnist aðstæðum þeirra. Viðtöl eru ákveðið form af 

samtali á milli rannsakenda og viðmælanda og í gegnum þessi samskipti er sköpuð 

þekking (Kvale, 2009). Það form af viðtölum sem notað var  í þessari rannsókn er kallað 

hálf opin viðtöl (e. semi structured interviews). Í þessum viðtölum er markmiðið að skoða 

viðfangsefnið á opinn hátt og leyfa viðmælendum að tala opinskátt um sína upplifun og 

reynslu. Hlusta þarf vel á það sem viðmælandi segir til þess að geta dýpkað skilning á 

efninu og spurt betur út í það (Esterberg, 2002). Hér verður fjallað um þátttakendur og 

sett hefur verið upp tafla til að hafa skýra mynd af aðstæðum hvers og eins. Því næst 

verður komið inn á gagnasöfnun og að lokum greiningu gagna. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru forstöðumenn frístundaheimila ásamt einum deildastjóra 

frístundamiðstöðvar sem hefur umsjón yfir tveimur frístundaheimilum. Hentugleikaúrtak 

(e. availability sampling) var notað þegar kom að því að velja viðmælendur og 

rannsakendur nýttu sér tölvupóst til þess að komast í samband við þá. Þar komu fram 

upplýsingar og markmið rannsóknar og að trúnaði og nafnleynd væri heitið. Nöfnum og 

kynjum þátttakenda var breytt svo síður sé hægt að rekja til einstaklinga. Ekki mun heldur 

koma fram í hvaða sveitarfélögum viðmælendur starfa.  

Í töflunni hér að neðan má sjá upplýsingar um viðmælendur og menntun þeirra, 

starfsheiti, fjölda skráða barna á frístundaheimili þeirra, fjölda starfsmanna og hvort 

frístundaheimilið tilheyri grunnskólanum eða ekki.  
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Tafla 2. Þátttakendur rannsóknar 

 

3.2 Gagnasöfnun 

Tekin voru fimm eigindleg viðtöl í febrúar og mars 2018. Viðtölin voru tekin upp á farsíma 

og seinna færð yfir á tölvu til þess að báðir rannsakendur gætu hlustað á þau. Fjögur af 

viðtölunum fóru fram á vinnustöðum viðmælanda og eitt í Háskóla Íslands og hvert viðtal 

tók um það bil 20 – 30 mín. Báðir rannsakendur voru viðstaddir öll viðtöl en annar leiddi 

viðtalið og spurði spurninga. Stuðst var við spurningalista (sjá viðauka 1) með spurningum 

sem tengdust bæði menntun og reynslu forstöðumanna en einnig viðhorfi þeirra til 

ýmissa þátta starfsins. Áður en viðtölin hófust skrifuðu þátttakendur undir upplýst 

samþykki og með því samþykktu þeir þátttöku sína í rannsókninni (sjá viðauka 2).  

3.3 Greining gagna 

Þegar gögnum úr rannsókn hefur verið safnað er komið að því að vinna úr þeim og greina. 

Í eigindlegum rannsóknum byggist gagnagreining yfirleitt á túlkun og þema-, flokka- eða 

undirflokkagreiningu. Gagnagreining er mikilvæg og það er lögð áhersla á að rannsakandi 

taki góðan tíma í að greina gögnin (Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

Viðtölin voru skrifuð upp frá orði til orðs og lesin vel yfir, með því fengu rannsakendur 

góða sýn yfir það sem kom fram og gátu greint þemu. Greind voru fimm meginþemu úr 

gögnunum og þau eru: Hlutverk forstöðumanna, sérstaða frístundaheimila, hindranir í 

starfi, vilji til góðra verka og frjáls leikur.  

Viðmælandi Menntun  Starfsheiti  Fjöldi skráðra 
barna 

Fjöldi 
starfsmanna 

Hjördís 
Vilhjálmsdóttir 

BA í tómstunda- og 
félagsmálafræði  

Forstöðumaður 
frístundaheimilis 

23  2 

Sara Ósk 
Gunnarsdóttir 

BA í félagsráðgjöf Forstöðumaður 
frístundaheimilis 

254 25 

Hjálmar Orri  BA í tómstunda- og 
félagsmálafræði  

Deildarstjóri 
frístundamiðstöðvar 

104 12 

Pétur Karlsson BA í uppeldis- og 
menntunarfræði 
ásamt MA í 
fötlunarfræði  

Forstöðumaður 
frístundaheimilis 

75 (á hvoru 
frístundaheimili 
sem hann hefur 
umsjón með) 

20 (í heildina) 

Anna Jónsdóttir BA í uppeldis- og 
menntunarfræði og 
MS í 
mannauðstjórnun 

Forstöðumaður 
frístundaheimilis 

170 25 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu koma fram hér að neðan í fimm köflum eftir þeim 

þemum sem greind voru. Þemun eru hlutverk forstöðumanna, sérstaða frístundaheimila, 

hindranir í starfi, vilji til góðra verka og frjáls leikur. Hér verða tilvitnanir notaðar til þess 

að leggja áherslu á viðhorf forstöðumannanna. 

Þegar spurt var um hvort boðið væri upp á klúbbastarf kom fram að 

forstöðumennirnir höfðu tvær mismunandi skilgreiningar á hvað það er. Sumir töluðu um 

klúbbastarf sem ákveðna klúbba sem eru bara stundum í boði og taka mið af ákveðnu 

áhugasviði eins og t.d. jóga eða tæknilegó. Aðrir töluðu um það sem hluta af því sem er 

reglulega í boði eins og t.d. leirklúbb eða perluklúbb. 

Starfsfólk er að mestum hluta námsmenn í menntaskóla eða háskóla. Þeir koma úr 

öllum áttum eins og til dæmis leiklist, verkfræði og iðnnámi sem gerir starfið fjölbreytt.  

4.1 Hlutverk forstöðumanna 

Í viðtölunum var spurt um hlutverk forstöðumanna og  fram kom að það er ótrúlega 

margt sem þeir gera. Sumir sjá um hluti eins og starfsmannahald og fjármál á meðan aðrir 

eru meira á gólfinu og vinna að daglegri starfsemi. Hjördís og Sara eru starfsmenn á gólfi 

ásamt því að stjórna starfinu en hinir forstöðumennirnir ekki, nema til að aðstoða ef þess 

þarf.  

Pétur kemur inn á að hann þurfi að skilja starfsfólkið sitt og vita hvernig starfið er á 

gólfinu. Hér kemur hann inn á togstreituna í starfinu, hann þarf bæði að taka þátt í 

daglegu starfi til að kynnast starfsfólkinu sínu, en þarf einnig að hafa yfirsýn og sinna 

stjórnunarhlutverki sínu.  

„Ég er minnst í starfi með krökkunum í rauninni, þó að ég reyni að koma inn 

og þarf að þekkja starfið því ég náttúrulega þarf að skilja starfsmennina mína 

og hérna að þá er gólfið ekki alveg minn staður“. 

Hér kemur í ljós að þó að samkvæmt starfslýsingu séu ekki skrifuð börn á 

forstöðumanninn þá þarf Sara að taka fullan þátt í starfinu. 

 

 „Ég er náttúrlega líka bara á gólfinu, alltaf í vinnunni, við erum alltaf, 

samkvæmt samningi eiga forstöðumenn ekki að vera á gólfinu eða þú veist, 

það eiga ekki að vera skrifuð börn á okkur en það er samt alltaf þannig. Ég 
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mundi aldrei geta verið hérna bara uppi klukkan 4 skilurðu, þannig að ég er 

líka á gólfinu”.  

Anna er lítið á gólfinu en sú sem vinnur með henni sem aðstoðarforstöðumaður er meira 

þar.  

„Sú sem er með mér sér meira svona um verkefnin á gólfinu og ég er meira 

svona þú veist, að sjá um vinnustund, skipuleggja starfsmannamál, sjá um 

þannig samskipti”.  

Allir forstöðumenn töluðu um að í starfinu væri mikið um samskipti hvort sem það var við 

börnin, starfsfólkið, foreldrana, skólana eða aðra sem að málinu koma. Mest var þó um 

samskipti við foreldra.  

Hér talar Hjördís um foreldrasamskipti og segir að þau séu ólík. 

„[..] samskiptin við foreldrana eru ótrúlega misjöfn þú veist, mér finnst mjög 

oft sem foreldrarnir ætlist til rosa mikils af frístundinni en á sama tíma upplifi 

ég rosalega oft eins og þau líti bara á þetta sem einhverja geymslu sko”.  

Sara talar um að foreldrasamskipti sé stærsti parturinn af starfinu hennar.  

„[...]Við erum endalaust í samskiptum við foreldra, það er alveg bara svona 

90% af starfinu eru samskipti við foreldra”.  

Hjördís kemur hér inn á að samskiptin fara ekki bara fram augliti til auglitis heldur fara þau 

fram á mörgum stöðum eins og til dæmis á netinu. Hjá henni er notast við fésbók fyrir 

upplýsingarflæði.  

„Nei við erum bara tvær sem erum þarna og ég sé sem sagt um öll samskipti 

við, eða svona flest, við erum með facebook síðu og það gengur bara ágætlega 

og við erum bara báðar þar þannig að foreldrarnir setja inná þessa facebook 

síðu ef að krakkarnir eiga þú veist, ekki að fara í íþróttir eða verða sótt eða ef 

það eru einhverjar breytingar. En ég sé um að setja inn allar tilkynningar og 

allar breytingar”.  

Samskipti almennt geta verið jákvæð og neikvæð og hér talar Anna um að samskipti við 

skóla sé  eitt af því sem er erfitt á hennar frístundaheimili: 
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„Sko það sem er svona erfiðast fyrir okkur er bara samskipti við skóla, ég held 

að það strandi svona hjá öllum frístundaheimilum svolítið, þú veist, að maður 

er svolítið undir skólastjórnendum alltaf kominn, eins og með húsnæði, 

aðgang að íþróttahúsi, allskonar þannig, það er svona kannski mesta 

áskorunin fyrir okkur í starfinu, svona hamlandi”. 

Það er mjög slæmt að samskipti milli skóla og frístundaheimila séu erfið þar sem þau 

þurfa mikið að samnýta rými til þess að geta boðið upp á fjölbreytt viðfangsefni eins og 

t.d. baksturskeppni eða íþróttamót. Aðrir forstöðumenn töluðu ekki um neikvæð 

samskipti við skóla. 

Eins og fram hefur komið eru hlutverk forstöðumanna mörg og verkefni þeirra fjölbreytt, 

einnig má lesa úr þessum niðurstöðum að  það er ekki sömu verkefni á hverju 

frístundaheimili.  

4.2 Sérstaða frístundaheimilanna 

Hér verður rætt um ýmislegt sem rannsakendum fannst áhugavert og sýndi hvað starfið 

var ólíkt á milli frístundaheimila.  

Útisvæði frístundaheimilanna reyndust vera góð og flest öll hafa afnot af skólalóð sem 

nýtist vel. Sara og Pétur töluðu bæði um að útisvæðið þeirra væri frábært og að þar væri 

nóg pláss.  

„Það er alveg geggjað, það er mjög gott útisvæði, það er mjög stórt og hérna 

alveg skemmtilegt. Það er kannski svona aðal vandamálið er þú veist að þetta 

er ekki girt af eða neitt svoleiðis, það getur verið pínu vesen að fylgjast með 

þeim og það er lækur hérna við þar sem þarf alltaf að passa“. (Sara) 

 

„Við erum með mjög gott útisvæði og hérna gott hverfi líka til þess að vinna í“. 

(Pétur) 

Það sem vakti áhuga rannsakenda var meðal annars að börnin fá að taka þátt í starfinu og 

hafa áhrif. Á frístundaheimili hjá Önnu er unnið með barnalýðræði þar sem börnin hafa 

áhrif á daglega starfsemi. 

„Þriðji og fjórði bekkur er alltaf með barnaráð einu sinni í viku þar sem þau 

ákveða svona hvað þau vilja gera vikuna eftir, kjósa um það”.  

„Fyrsti og annar er með hugmyndakassa sem þau setja svona hugmyndir í og 

við reynum að taka tillit til þess”.  
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Á einu frístundaheimilinu fara reglulega fram svokallaðar þemavikur.  

„Við erum svo alltaf með þemavikur, þá kannski, erum rosa stolt af því öll 

frístundamiðstöðin, við höfum verið með fjölmenningu, við höfum verið með 

fjölmiðlalæsi, við erum með heilsuviku í maí, við erum með barnasáttmálaviku 

þannig við tökum svona alveg ákveðið málefni fyrir og fræðum börnum 

sérstaklega um það, það hefur verið mjög skemmtilegt”. 

Það er góð leið til þess að fræða börnin og virkja þau með nýjum viðfangsefnum í hverri 

viku.  

Sara talaði um að það hefði verið mikið álag vegna barnafjölda og þá tóku nokkrir 

kennarar þátt í starfinu með þeim og voru með ákveðna klúbba til þess að létta á 

starfsfólkinu.  

„Þá voru nokkrir kennarar sem voru með heimilisfræði, textíl, spilaklúbbur og 

bókasafn. Það var alveg geggjað og létti mjög mikið á okkur sko, það var mjög 

þægilegt en það voru bara svo fáir krakkar sem gátu nýtt sér þetta af því að 

það eru allir að fara á æfingar. En það var mjög flott og við förum örugglega 

aftur í gang með það, það munaði geðveikt miklu fyrir okkur”. 

Þetta sýnir gott samstarf á milli forstöðumanns og kennara í skólanum sem er ekki 

endilega sjálfgefið. Anna talaði um í kaflanum hér að ofan að samskipti hennar við skólann 

væru erfið.  

Hjá Hjálmari er þriðji bekkur í öðru húsnæði og hefur möguleika á að fara í heimilisfræði 

og bókasafn.  

„með þriðja bekk, þau eru með þarna… þau eru með aðeins fjölbreyttara, þau 

eru með þetta þarna tvisvar í viku bókasafnið sem að bókasafnsfræðingur 

kennir þeim og matreiðslukennari kennir þeim matreiðslu einu sinni í viku”. 

Þetta er enn eitt dæmið um gott samstarf milli skóla og frístundaheimilis.  

Hér er Pétur tala um það sem hann vildi bæta við í lokin á viðtalinu. Hann kemur inn á að 

skólinn geti ekki sinnt þeim krökkum sem þurfa til dæmis aðstoð með félagsfærni. Hann 

sagði frá að einn af sínum starfsmönnum hafi hjálpað barni í frímínútum með félagsfærni 

sem gekk mjög vel og hafði mjög góð áhrif á barnið.  
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„þetta er eitthvað sem skólinn getur ekki sinnt og í rauninni ætti kannski bara 

að vera á frístundaheimilunum sérstaklega þegar við erum undir skólanum að 

hérna geta boðið upp á þetta, að hérna ná þeim í félagssamskiptunum og í 

öllu þessu af því að þú veist, kennararnir eru bara með sína námsskrá og lesa, 

skrifa og allt þetta og hérna við erum sérfræðingar í félagsfærni í rauninni”.  

 

Í þessum kafla var komið inn á hvað er í boði á frístundaheimilum fyrir utan þetta 

hefðbundna eins og litir og perlur. Dæmin sem tekin voru hér að ofan sýna fram á 

að börnin geta farið út að leika á flottu útisvæði. Þau geta haft áhrif á starfsemina 

ásamt því að fá tækifæri til að nýta heimilisfræðistofu og bókasafn. Í síðasta dæminu 

kemur Pétur inn á félagsfærni og með því snertir hann á mikilvægum punkti sem 

snýst um að frístundaheimilin sjái miklu meira um félagsfærni og æfingu í henni 

heldur en skólinn.  

4.3 Hindranir í starfi 

Þó að starfið á frístundaheimilunum gangi nokkuð vel samkvæmt viðmælendum okkar, þá 

eru alltaf eitthvað sem kemur í veg fyrir að það að hægt sé að gera það enn betra. Í 

viðtölunum komu fram ýmsar hindranir sem verður rætt um hér að neðan, húsnæði og 

starfsmannaekla voru tvær af þessum hindrunum. Einnig hefur það áhrif hvort 

frístundaheimilið starfi undir skólanum eða skóla- og frístundasviði Reykjavíkur, sem eitt 

af frístundaheimilunum gerir. 

Þegar spurt var um húsnæði kom fram að á öllum frístundaheimilunum nema einu hentar 

það starfinu ekki nógu vel og var of lítið. Þetta er stór hindrun í starfinu þar sem miklu 

máli skiptir að hafa gott rými fyrir börnin. Hér fyrir neðan koma dæmi um hvað 

viðmælendur sögðu þegar spurt var um hvort húnsæðið hentaði starfinu.  

Anna svaraði þessu: 

„Við erum hérna í þessum skúrum með 3. og 4. bekk og þetta er alltof lítið 

fyrir krakkana sem við erum með og við erum búin að missa fullt af krökkum 

bara út af því”.  

Hjördís sagði: 

„Þannig að húsnæðið er þú veist, það er allt of lítið og ég mundi helst vilja geta 

farið með krakkana út úr skólanum í annað rými”.  
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Hún hefur prófað að sækja um annað húsnæði en fékk það ekki og því veltir hún fyrir sér 

af hverju það sé. Þegar Hjördís talar um „þá“ þá er hún án ef að vísa til ráðamanna í 

sveitarfélaginu. 

 „[...]Eins og með þetta húsnæði skilurðu, það var bara glætan að við fengum 

eitthvað húsnæði sko, ég veit ekki hvort það var bara af því að þeim finnst 

frístundin ekki skipta þannig máli því þetta er svo stuttur tími eða eitthvað“. 

Pétur talaði um þörf á meira plássi og leka: 

„Þannig að okkur vantar pláss í rauninni og líka bara að hérna það er leki og 

það þarf að laga hitt og þetta, það er verið að fylgjast með því”.   

Samkvæmt þessu er aðstaða þeirra ekki nógu góð og það þarf greinilega að gera eitthvað í 

því sérstaklega ef börn eru að hætta húsnæðisins vegna.  

Við greiningu viðtala kom svo í ljós að nokkuð var um aðrar hindranir í starfi 

frístundaheimilanna eins og t.d skort á stefnu, reglum og hugmyndafræði sem unnið er 

eftir. Hér fyrir neðan koma nokkur dæmi um hindranir í starfinu. 

Þau frístundaheimili sem eru undir skólanum eiga erfitt með að fylgja þeirra reglum því 

þetta er ólíkt starf. Sara talar hér um að vegna þess að þau eru undir skólanum og vinna 

eftir markmiðum hans geti þau síður verið sjálfstæð.  

„Þannig við erum svo mikið undir skólanum að við náum ekkert að vera sér og 

gera okkar eigið, sem að mér finnst mjög leiðinlegt”.  

Frístundaheimilin hjá Pétri tilheyra líka skólanum og hér talar hann um að skólinn og 

frístundaheimilið séu tvö ólík störf innan sömu stofnunnar: 

„Við vinnum svo mikið með óskrifaðar reglur og félagsstarf og erum að bæta 

vináttu eða hvað það er en á meðan kennarar eru meira að aga til og fá þau til 

að læra og eitthvað svona, þannig þú veist munurinn liggur svolítið þarna 

þannig að það verður oft misskilningur í rauninni þarna, þannig að við getum 

ekki unnið eftir því sama og skólinn og kennararnir eru að gera, bara á neinn 

hátt, engan veginn, við erum alveg ólíkt starf en innan sömu stofnunar í 

rauninni”. 

Hér tala þau bæði um að skólinn og frístundaheimilin séu ólík starfsemi og vegna þess 

ættu frístundaheimilin líka að hafa sín eigin markmið, burtséð frá stefnu sveitarfélagsins. 
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Sara kemur hér inn á aðra hindrun sem hefur með barnafjölda að gera og stefnu 

sveitarfélagsins. 

„Í upphafi hvers skóla árs hef ég þurft að hafa samband við bæjarskrifstofur af 

því að hér eru engir biðlistar, þú bara skráir barnið þitt og það er komið inn. 

Þannig að við höfum verið að opna hérna með 250 börn og kannski sex 

starfsmenn, sem náttúrlega bara virkar ekki í neinum heimi sko. Þú veist, það 

er bara þvílíkt álag á starfsfólkið og öryggi barnanna er í hættu og þú veist 

þetta bara gengur ekki neitt upp. [..] En þau einhvern veginn líta ekkert á þetta 

sem neitt vandamál því það er alltaf bara opið og það komast allir að”.  

Þetta er sláandi dæmi um þá pressu sem skapast í samfélaginu þar sem að foreldar þurfa 

að fá pláss á frístundaheimili fyrir börnin sín en ekki er búið að fullmanna það. 

Síðan talar hún um hvernig staðan er núna hjá henni og segir að starfið gangi alltaf upp en 

gæti gengið miklu betur ef það væri skýrari rammi utan um starfið. Það gengur illa að 

halda sig við töluna sem er talað um að sé tólf börn á starfsmann og eins og kom fram hér 

að ofan þá komast allir að. Það er slæmt af því leyti að það er aldrei nóg af starfsfólki ef 

það er alltaf verið að bæta við börnum en ekki tekið á því að ráða fleiri inn.  

„Núna erum við líka sko mest skráð á dag 19 starfsmenn og minnst 13 og þessi 

leynilega tala sem er samt talað um hér í sveitarfélaginu er að það eigi að vera 

12 börn á starfsmann, sem er aldrei. Já, þetta er svona, en þetta gengur síðan 

alltaf, en þetta gæti gengið miklu betur”.  

Aftur kemur í ljós að þó að stefnt sé að ákveðnum atriðum í stefnu þá er henni ekki fylgt 

alltaf eftir í raunveruleikanum. Hjálmar talaði líka um starfsmannaeklu og eins og kemur 

fram hér í tilvitnuninni er alltaf það sama í boði því það er ekki hægt að breyta vegna 

manneklu. 

„Við erum bara alltaf með það sama því við höfum ekki mannafla í að breyta, 

því miður”. 

Hann kemur líka inn á að frístundaheimilið fái ekki starfsdaga eins og skólinn.  

„Við getum ekki haldið nein námsskeið, við getum ekki haldið nein 

skyndihjálparnámskeið nema alltaf á kvöldin þá eftir vinnu sem er mjög 

óhentugt.” 
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Niðurstöður sýna því ótvírætt að forstöðumennirnir voru að takast á við ýmsar 

hindranir í daglegu starfi. Engu að síður voru þau bjartsýn og metnaðarfull.  

4.4 Vilji til góðra verka 

Allir forstöðumennirnir hafa mikinn áhuga á sínu starfi og vilja halda því faglegu og flottu. Í 

viðtölunum fundu rannsakendur fyrir því að forstöðumenn höfðu mikinn hvata til þess að 

gera starfið eins gott og það getur orðið fyrir börn og starfsfólk. Hindranirnar sem koma 

fram hér að ofan koma í veg fyrir að hægt sé að framkvæma það sem forstöðumenn hafa í 

huga og vilja gera.  

Hjálmar langar að senda starfsmann í heimsókn í annað frístundaheimili en getur það ekki 

vegna fárra starfsmanna.  

„Ég er að reyna að fá það í gegn sem sagt með einn starfmann minn að kíkja í 

heimsókn hérna upp í skóla í Reykjavík til að fá hugmyndir að klúbbnum 

sínum, en ég bara get ekki misst starfsmann”. 

Það er mjög slæmt að geta ekki farið eitthvað annað til að fá hugmyndir að einhverju nýju 

vegna þess að á þann þróast starfið.   

Hjördís er forstöðumaður á litlu frístundaheimili og því hentar ekki að hafa klúbbastarf 

þar, sérstaklega vegna fárra starfsmanna. Hún hefur prófað það en það gekk ekki upp.  

„Þannig við höfum tekið svona einn og einn dag en ég prófaði fyrsta árið mitt 

að vera með eitthvað svona klúbbastarf og það bara var ekkert að ganga upp 

þegar við erum bara tvær“. 

Hún talar einnig um að þau hafi reynt að sækja um önnur húsnæði.  

„Við erum búin að sækja um einhver húsnæði hérna en fengum ekki, þannig 

að við bara, þú veist verðum bara að halda áfram með þetta eins og er“. 

Það kemur sterkt fram að það sé verið að reyna að bæta starfið þrátt fyrir að 

síendurteknar tilraunir hafi ekki heppnast.  

Sara segir að þó að sveitarfélagið hennar hafi stefnu fyrir frístundaheimili þá séu engir 

verkferlar til fyrir þau. Hún og aðrir forstöðumenn í sama sveitarfélagi bjuggu þess vegna 

til handbók fyrir þau.   

„[..] það eru ekki til neinir sérstakir verkferlar fyrir tómstundaheimilin hér, það 

eru bara verkferlar fyrir skóla og það er alls ekki hægt að yfirfæra það yfir á 
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okkur. Þannig að við ákváðum að búa til handbók og við notuðum rosa mikið 

verkferla frá Reykjavíkurborg, þú veist ég var að vinna þar þannig ég veit alveg 

hvernig það virkar. Við bjuggum til rosa fína handbók og við vitum ekkert hvar 

hún er, þú veist það var ekkert gert við hana, hún er ekki neins staðar”.  

Í þessum kafla hefur komið skýrt fram að forstöðumenn hafa reynt ýmislegt til að þróa 

starfið en það er margt sem kemur í veg fyrir að það takist. Þrátt fyrir það hafa þau ekki 

gefist upp. 

4.5 Frjáls leikur  

Í viðtölunum var spurt hvort börnin væru mikið í frjálsum leik og í ljós kom að öll 

frístundaheimilin voru með svipaða uppsetningu á því sem er í boði dagsdaglega eins og 

til dæmis lita, perla, lego og útivera. Það er því val og frjáls leikur sem einkenndi starfið. 

Hér talar Pétur um hvernig starfið hjá þeim er sett upp.  

„Þannig að það er já eins og ég segi bara allskonar í gangi, þannig við erum 

með val í rauninni fjórum sinnum i viku og klúbbastarf einu sinni í viku og 

svona eitthvað inn á milli eins og jóga og tæknilego og eitthvað svona 

skemmtilegt”. 

Anna talaði um það sama þegar spurt var um daglega starfsemi.  

„það eru alltaf ákveðnar stöðvar, hérna er alltaf í boði: perla, lita, legó, svona 

dúkkuhorn eða svona allskonar karlar einhverjir, að fara í kósý og að spila 

hérna“. 

Sara talar hér um frjálsa leikinn hjá þeim og tók hún það fram að þau reyna að stýra 

honum svo börnin fari ekki að gera eitthvað sem er ekki í boði.  

„Já, það er aðallega bara frjáls leikur hérna, mjög mikið. En við þurfum samt 

að reyna að stýra honum líka, frjáls leikur hér er rosa mikið líka bara 

gamnislagur og þú veist, pappafótbolti og eitthvað svona haha“. 

Hjördís tók það fram að henni fyndist skipta miklu máli að krakkarnir fái tíma til að vera í 

frjálsum leik þar sem stór partur af deginum þeirra er skipulagt skóla- eða tómstundastarf.  

„Þau eru í skólanum frá 8 til 14 eða eitthvað, svo fá þau þarna klukkutíma í 

frístund eða tvo tíma þar sem þau geta leikið sér svo eru þau farin á 

skipulagða íþróttaæfingu [..]. Þannig þetta er eini tíminn yfir daginn sem þau 
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geta leikið sér saman, þannig að þá finnst mér skipta rosalega miklu máli að 

þau séu algjörlega frjáls en á sama tíma þú veist, verður einhver að vera með 

þeim”. 

 

Frjáls leikur er greinilega stór hluti af daglegri starfsemi frístundaheimilanna og 

gengur starfsemin mikið út á frjálst val, börnin mega velja hvað þau gera og oftast 

hvernig þau gera það. Eins og Hjördís tekur fram skiptir miklu máli að þau hafi 

frjálsan tíma þennan hluta dags vegna þess að bæði fyrir og eftir frístund eru flest 

þeirra í einhverju skipulögðu eins og skóla- og íþróttaæfingum. Þó að þessi frjálsi 

tími sé til staðar fyrir þau verður samt starfsmaður að fylgjast með eins og Sara talar 

um.  
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5 Umræða 

Hér verða heildarniðurstöður teknar saman, rannsóknarspurningu svarað og niðurstöður 

ræddar með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni sem kom fram hér að ofan. Markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf forstöðumanna ásamt því að skoða hvað er 

gott og hvað má bæta í starfi frístundaheimila. Rannsóknin leiddi í ljós að viðhorf þeirra 

forstöðumanna sem rætt var við eru ekki mjög ólík. Hlutverk þeirra er fjölbreytt og í raun 

ólíkt eftir frístundaheimilum, og inniheldur m.a. starfsmannahald, fjármál, daglegan 

rekstur og samskipti. Samskipti eru mjög stór hluti af starfi forstöðumanna og snúa þau að 

mestu leyti að foreldrum og skóla. Öll höfðu þau samskipti við skólana á einhvern hátt þó 

að frístundaheimilið sem Anna hefur umsjón með tilheyri ekki skólanum. Þessi samskipti 

eru í tengslum við mætingu, skráningar, breytingar, húsnæði og samnýtingu.  

Fram kom að dagleg starfsemi frístundaheimilanna var svipuð, mikið var um frjálsan 

leik og val. Leikurinn sem fer fram er frjáls og honum er ekki stjórnað og það er sama 

nálgun og Houzinger (Singer, 2013) talar um, þá leikur fólk sér leiksins vegna, til þess að 

skemmta sér og upplifa tilfinningar. Leikir gefa einnig kost á reynslunámi þar sem börnin 

læra með því að framkvæma (Morris, 2012). Þó var munur á milli frístundaheimila og þau  

með ýmislegt fjölbreytt í boði. Á einum stað eru til dæmis reglulega þemavikur og á 

öðrum er í boði fyrir 3. bekk að fara í matreiðslu einu sinni í viku. Eitt af því sem 

rannsakendum fannst áhugavert og kom á óvart var þegar Pétur talaði um að á öðru af 

hans frístundaheimili hefði verið hægt að bjóða upp á möguleikann á að aðstoða 

einstakling í frímínútum með félagsfærni, þar sem skólinn gat ekki sinnt því. Þarna kom 

Pétur með mjög áhugaverðan punkt og veltir fyrir sér hvort að þetta ætti að vera eitt af 

hlutverkum frístundaheimilanna, þótt að þetta sé á skólatíma, að hjálpa þeim börnum 

sem þurfa aðstoð með félagsfærni eða samskipti. Vegna þess að kennarar hafa ákveðna 

námsskrá sem þeir vinna eftir væri ekki óvitlaust að setja þessa ábyrgð á 

frístundaleiðbeinendur þar sem þeir eru með börnunum þegar þau eru sem mest að efla 

félagsþroskann. Leiðarljós frístundaheimilanna er að efla sjálfstraust og félagsfærni barna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018) og því mætti ætla að þetta myndi falla vel 

undir þeirra starf. Inni í kennslustofum eru börn í flestum tilfellum að sitja og hlusta eða 

læra sjálf en í frímínútum eru þau í samskiptum og leikjum og fer því fram ákveðinn 

félagsþroski. Starfsfólk frístundaheimila er upplagt í að vinna með þetta og ef til vill gæti 

það eflt þessa fagstétt þar sem það er ólíklegt að háskólamenntaðir einstaklingar ráði sig 

inn í störf þar sem unnið er bara hálfan daginn. Með því að ráða inn 

frístundaleiðbeinendur í að sinna þessu gætu þeir unnið allan daginn og fengið því fulla 

vinnu.   
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Í gegnum viðtölin komu fram hindranir í starfi og ein helsta hindrunin var húsnæðið, 

það var of lítið á öllum frístundaheimilum sem um var að ræða, nema einu. Rýmisþörf 

frístundaheimila hefur verið skilgreind og eiga þau öll að hafa aðstöðu sem er að lágmarki 

60 m²  ásamt því að nýta svæði innan skólans (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2009). Þetta á 

greinilega ekki við lengur vegna aukinnar þátttöku barna í starfinu. Þrír af fimm 

viðmælendum komu inn á að þörf er á fleira starfsfólki til þess að starfið gangi betur fyrir 

sig. Einnig töluðu allir viðmælendur nema Anna um að það væri þörf á eigin markmiðum 

frístundaheimilanna svo að hægt sé að hafa skýra stefnu. Þessar hindranir getur verið 

erfitt að yfirstíga vegna þess að þær eru ekki einungis í höndum forstöðumanna heldur 

eru fleiri sem þurfa að koma að breytingunum. Rannsakendur fundu að viðmælendur 

vildu allir gera starfið betra þrátt fyrir hindranirnar sem komu fram. Þau komu öll inn á 

hluti sem þau höfðu gert eða voru að vinna að til þess að bæta starfið á einhvern hátt og 

viðhalda því sem gott er. Hjördís hafði til dæmis reynt að sækja um annað húsnæði fyrir 

starfið og Hjálmar vildi senda starfsmann annað til þess að fá hugmyndir fyrir klúbb. 

Frístundaheimili í Reykjavík eru rekin af frístundamiðstöðvum sem eru undir Skóla- og 

frístundasviði. Í öðrum sveitarfélögum tilheyrir þessi starfsemi skólunum. Það gerir 

frístundaheimilum erfitt fyrir þar sem verkferlar og viðmið fyrir skóla henta þeim ekki vel 

og eiga ekki alltaf við eins og Sara og Pétur komu inn á. Eins og fram kom í fræðilega kafla 

ritgerðarinnar skiptir stefnumótun miklu máli og góð stefna er mikilvæg til að viðhalda og 

breyta því sem þarf eftir aðstæðum (Helgi Þ. Ingason og Haukur I. Jónsson, 2011). Eins og 

til dæmis voru fimm af sex frístundaheimilum með óhentugt húsnæði vegna barnafjölda 

og þörf er á breytingum og myndi góð stefnumótun hjálpa til við það. Þessi rannsókn 

bendir eindregið til þess að sveitarfélög eigi töluvert starf óunnið við að fylgja sinni eigin 

stefnu sem til er um starfsemi frístundaheimila.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ósjaldan var ósamræmi á milli stefnu 

sveitarfélaganna, viðmiðana frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og veruleikans. 

Sveitarfélögin fara í sumu tilfellum eftir sínum stefnum en öðrum ekki, miðað við þær 

upplýsingar sem viðtölin gáfu, t.d. varðandi barnafjölda á starfsfólk og kröfur til þess. Því 

velta rannsakendur fyrir sér hvort stefnurnar séu í raun skraut fyrir utanaðkomandi sem 

þarf ekki að fylgja nema eftir hentugleika. Í viðmiðunum frá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu (2018) sem rædd voru í fræðilega kafla ritgerðarinnar kom 

fram hvernig húsnæðið á að vera, það á að henta þörfum hvers og eins og vera öruggt. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar var húsnæðið sem frístundaheimilin voru í 

óhentugt og samkvæmt viðmiðunum á það ekki að vera þannig. Í viðmiðunum kom einnig 

fram hvaða kröfur eru gerðar til starfsfólks og það átti við þær upplýsingar sem komu úr 

niðurstöðum. En ef raunin er sú að gert sé ráð fyrir að starfsfólk sé með 
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tómstundafræðimenntun þá á það ekki við þær niðurstöður sem komu úr viðtölunum. Þar 

kom fram að starfsfólkið var með ólíka menntun og fjölbreyttan bakgrunn og er það í takt 

við stefnur sveitarfélaganna og viðmiðin. Rannsakendum fannst þó athugavert hversu 

litlar kröfur eru gerðar til starfsmanna í viðmiðunum. Þessi rannsókn sýnir að þó að margt 

sé vel gert eru enn ýmsar hindranir og skortur á faglegum stuðningi. Til dæmis þurfa  

sveitarfélögin að aðlaga sig að nýju viðmiðunum sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið (2018) var að gefa út til þess að leysa þessi vandamál. 

Áhugavert verður að sjá hvort að tilkoma þessara viðmiða muni hafa áhrif á starf 

frístundaheimila í framtíðinni þar sem þau eru mjög nýleg.   
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf forstöðumanna til starfs á 

frístundaheimilum og leitast eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: hver eru 

viðhorf forstöðumanna til starfs innan frístundaheimila? Hvað er gott? Er eitthvað sem 

þarf að bæta? 

Hér hefur verið fjallað um lög og reglur um frístundaheimili, leik, mikilvægi 

stefnumótunar og stefnur mismunandi sveitarfélaga ásamt öðru í tengslum við 

frístundaheimili. Eins og kom fram í fræðilega kaflanum hefur starf á frístundaheimilum 

aukist síðustu ár og eftirspurn orðin meiri, niðurstöður rannsóknarinnar styðja við það því 

fram kom í viðtölunum að frístundaheimilin hafa of lítið pláss fyrir starfsemina.  

Þar sem viðhorf forstöðumanna hefur lítið verið skoðað hér á landi var áhugavert að 

gera þessa rannsókn og ekki síst að skoða mun á milli sveitarfélaga. Hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar er að vekja athygli á stöðu frístundaheimila í nokkrum sveitarfélögum og 

varpa ljósi á hvað er gott og hvað má bæta. Ekki er hægt að yfirfæra þessar niðurstöður á 

öll frístundaheimili og forstöðumenn þar sem þau eru öll á einhvern hátt ólík eins og 

kemur fram hér að ofan. Þó er hægt að áætla að starf á frístundaheimilum gæti verið 

betra en það er og að hindranir í starfi eins og óhentugt húsnæði og starfsmannaekla geri 

það erfitt að halda uppi faglegu starfi.  

Niðurstöðurnar voru þær að starf á frístundaheimilum er fjölbreytt og það er ýmislegt 

í boði fyrir börnin en það væri hægt að gera starfið betra eins og titill ritgerðarinnar gefur 

til kynna „Þetta gengur síðan alltaf en þetta gæti gengið miklu betur”. Hvernig gæti þetta 

gengið betur? Fyrst og fremst þarf að finna lausn á húsnæðisvandamáli frístundaheimila, 

starfið þarf ákveðið pláss og ekki er hægt að vinna faglegt starf í allt of litlu húsnæði. 

Einnig þarf að efla þessa fagstétt svo að frístundaheimili sé ekki einungis stoppistöð sem 

hlutastarf fyrir fólk í námi. Vangavelta Péturs um hvort frístundaheimili ættu að sjá um 

félagslega hluta barna á skólatíma vakti athygli rannsakenda. Í stað þess að setja þá 

ábyrgð að kenna börnum samskiptafærni og önnur svoleiðis viðfangsefni einungis á 

kennara væri þetta góð leið til þess að tengja frístundaheimilin betur inn í skólastarfið. Þá 

gætu frístundaleiðbeinendur tekið að sér þessar greinar sem ekki eru í námsskrá og haft 

þann kost að sérhæfa sig í þeim. Með þessu gætu þeir einnig unnið í skólanum á daginn 

áður en frístundaheimilið hefur starfsemi sína og þannig tengst starfinu betur en ef þeir 

eru vinna t.d. bara þrjá tíma á dag tvisvar í viku. 

Okkur fannst ritgerðarskrifin mjög skemmtileg og fræðandi og eitt af því sem okkur 

fannst áhugaverðast var að þrátt fyrir margar hindranir í starfi frístundaheimila þá var 

hvati forstöðumanna til að gera betur mjög áberandi. Gaman verður að fylgjast með 
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hvernig þróun verður á starfi frístundaheimila í famtíðinni. Þörf er á fleiri rannsóknum á 

þessu efni og væri til dæmis fróðlegt að sjá hvað kæmi út úr rannsókn sem þessari sem 

væri gerð á landsvísu. Draumurinn er að Mennta- og menningarmálaráðuneytið myndi 

gefa út skýrari viðmið en þau sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni og ekki síður að 

sveitarfélögin fylgdu þeim viðmiðum. Þetta hvort tveggja er grundvallar forsendan fyrir 

því að starf frístundaheimila nái að þróast áfram svo þau geti sinnt því faglega starfi sem 

þau eru svo sannarlega fær um, fái þau forsendurnar til þess. Það starf sem fer fram nú 

þegar á frístundaheimilum er ómetanlegt fyrir skólakerfið og almenning. Það sem þarf til 

að þau nái að blómstra er skýrari rammi og sterkari vilji sveitarfélaganna.  
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Viðauki 1 

 
Spurningalisti  

 
• Geturðu sagt mér aðeins frá starfsreynslu þinni og menntun? 

• Hefur þín menntun nýst þér?  

• Hver eru þín helstu verkefni? (sérð þú um að ráða starfsfólk?) 

• Hvað eru margir starfsmenn? Hvaða menntun hafa þeir? 

• Geturðu aðeins lýst fyrir mér helstu verkefnum sem starfsfólkið sinnir? 

• Hversu margir nemendur eru hjá ykkur í frístund? 

• Hentar húsnæðið sem þið hafið vel fyrir starfið? útisvæði? 

• Hver eru markmið starfsins?  -> er unnið út frá einhverri ákveðinni 

stefnu/hugmyndafræði? 

• Hvernig fer dagurinn fram? - hvað er í boði fyrir börnin að gera? - finnst þér það henta 

öllum?  - Er klúbbastarf hjá ykkur? 

* frjáls leikur?? 

• Er farið í leiki með krökkunum? (hvernig?, afhverju?, oft?, hver stjórnar?) 

• Hafið þið farið í heimsókn á önnur frístunaheimili til þess að fá hugmyndir og sjá þeirra 

störf? 

• Er eitthvað annað sem þú vildir ef til vill bæta við sem snýr að frístundastarfinu? 
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Viðauki 2 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við BA-skrif. 

 

 

- Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem 

er í rannsóknarferlinu.  

- Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 

- Markmið rannsóknar er að kanna viðhorf forstöðumanna til starfs á 

frístundaheimilum.  

- Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við forstöðumenn frístundaheimila á 

Suðurlandi. Viðtölin koma til með að veita frekari innsýn í starfsemi 

frístundaheimila. 

- Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd.  

 

 

 

 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin.  

Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

 

 

          

                                                

 

 

 

     ______________________________ 
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