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Ágrip	

Félagsmiðstöðvar	skipa	veiga	mikinn	sess	í	lífi		margra	unglinga	á	unglingsárunum.	Það	vakti	

athygli	mína	eftir	að	hafa	starfað	í	félagsmiðstöð	í	Reykjavík	að	aðgengi	fyrir	hreyfihamlaða	

er	 misjafnt	 í	 félagsmiðstöðvum.	 Ástæða	 fyrir	 vali	 á	 þessu	 efni	 er	 að	 rannsakandi	 er	

hreyfihamlaður	og	hefur	rekist	á	ákveðnar	hindranir	í	starfi	sem	frístundaleiðbeinandi	hjá	

Reykjavíkurborg.	Hreyfihamlaðir	hafa	ekki	eins	mikil	tækifæri	á	að	stunda	tómstundir	þar	

sem	margar	tómstundir	snúast	um	hreyfingu.	Tómstundir	á	unglingsárunum	eru	mikilvægar	

til	að	efla	félagsþroska	og	sjálfsmynd.	Farið	var		í	heimsókn	í	a.m.k.	eina	félagsmiðstöð	frá	

hverri	frístundamiðstöð	Reykjavíkurborgar	sem	eru	fimm	talsins.	Rannsakandi	er	í	hjólastól	

og	athugaði	hversu	langt	hann	kæmist	í	félagsmiðstöðinni	áður	en	það	kom	hindrun.	Hvort	

sem	að	sú	hindrun	var	inni	í	félagsmiðstöðinni	eða	fyrir	utan	hana.	Niðurstöður	sýna		að	í	

sumum	 félagsmiðstöðvum	 voru	 engar	 hindranir	 fyrir	 hreyfihamlaða	 á	 meðan	 aðrar	

félagsmiðstöðvar	 voru	 með	 mjög	 lélegt	 aðgengi	 og	 ekki	 hægt	 að	 komast	 inn	 í	 þær	

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

Það	 finnst	 eflaust	 flestum	 sjálfsagt	 mál	 að	 komast	 á	 milli	 staða	 eða	 inn	 í	 húsnæði	
hjálparlaust,	en	það	eru	ekki	allir	svo	heppnir.	Hvort	sem	að	það	sé	lítill	kantur,	þröngar	eða	
þungar	 hurðar	 o.fl	 er	 kominn	 hindrun	 fyrir	 ákveðinn	 hóp	 af	 einstaklingum.	 Fjölmargir	
unglingar	 sækja	 sínar	 hverfisfélagsmiðstöðvar	 og	 geta	 verið	 margar	 ástæður	 fyrir	 því.	
Félagsmiðstöðvar	 Reykjavíkurborgar	 eru	 24	 talsins	 og	 eru	 á	 mismunandi	 stöðum	 og	
mismunandi	hverfum.	Oft	á	tíðum	er	hjólastólaaðgengi	ekki	gott	þegar	kemur	að	stöðum	
þar	 sem	 einstaklingar	 geta	 sótt	 sínar	 tómstundir	 og	 eru	 félagsmiðstöðvar	 þar	 enginn	
undantekning.	Mikilvægt	er	að	það	sé	aðgengi	fyrir	alla	á	stöðum	eins	og	félagsmiðstöðvum	
því	hreyfihamlaðir	hafa	mun	minna	úrval	af	tómstundum	en	þeir	sem	eru	heilbrigðir	þar	
sem	margar	tómstundir	fyrir	utan	félagsmiðstöðvar	snúast	um	hreyfingu.		

Rannsakanda	 langaði	 því	 	 að	 athuga	 hvernig	 hjólastólaaðgengi	 væri	 í	
félagsmiðstöðvum	Reykjavíkurborgar.	Ástæða	þess	að	þetta	viðfangsefni	var	fyrir	valinu	er	
að	 rannsakandi	 er	 hreyfihamlaður.	 Hann	 starfaði	 í	 félagsmiðstöð	 á	 vegum	
Reykjavíkurborgar	 og	 varð	 var	 við	 margar	 hindranir	 þegar	 aðrar	 félagsmiðstöðvar	 voru	
heimsóttar	í	tengslum	við	starfið.	Í	fræðilega	hluta	ritgerðinnar	verður	farið	út	í	mismunandi	
skilgreiningar	 á	 hugtökum	 sem	 tengjast	 viðfangsefninu	 eins	 og	 fötlun,	 tómstundum	 og	
frítíma.	Einnig	verður	fjallað	um	hvernig	starfsemi	félagsmiðstöðva	er	í	Reykjavík.	Þá	verður	
leitast	 við	 	 að	 skoða	 reglugerðir	 og	 lög	 en	 einnig	 sáttmála	 eins	 og	 Samning	 sameinuðu	
þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	til	þess	að	reyna	að	varpa	ljósi	á		hvort	það	standist	yfir	
höfuð	lög	að	ekki	sé	aðgengi	fyrir	fatlaða	í	félagsmiðstöðvum.		

	 Í	 Starfsskrá	 frístundamiðstöðva	 Skóla-	 og	 frístundasviðs	 Reykjavíkurborgar	 (SFS),	
kemur	 fram	 að	 leitast	 sé	 eftir	 að	 fá	 börn	 og	 unglinga	 til	 þess	 að	 taka	 virkan	 þátt	 í	
tómstundastarfi	 á	 vegum	 frístundaheimila,	 frístundaklúbba	 og	 félagsmiðstöðva.	 Sem	
leiðarljós	 í	 frístundastarfi	 SFS	 er	 tekið	 fram	 að	 sérstök	 áhersla	 sé	 lögð	 á	 að	 virkja	 þá	
einstaklinga	 sem	 þurfa	 sérstaka	 hvatningu	 og	 stuðning	 vegna	 fötlunar	 eða	 félagslegrar	
stöðu	(Reykjavíkurborg,	2015,	bls	6).		

	 Sértakur	kafli	er	um	hverja	félagsmiðstöð	sem	heimsótt	var	í	verkefninu	og	sagt	frá	
hverri	hindrun	sem	rannsakandi	varð	fyrir	í	hverri	félagsmiðstöð	fyrir	sig.	Allar	niðurstöður	
eru	 síðan	 dregnar	 saman	 og	 umræður	 út	 frá	 þeim	 í	 einum	 sameiginlegum	 lokakafla	
ritgerðinnar.		

	 Mikilvægt	 er	 að	 varpa	 ljósi	 á	 aðgengi	 hreyfihamlaðra	 þar	 sem	 rannsakandi	 fann	
ekkert	um	hvernig	aðgengi	er	 í	 félagsmiðstöðvum	Reykjavíkurborgar	á	vefsíðum	hennar.	
Ekkert	stendur	á	heimasíðum	félagsmiðstöðvanna	um	hvernig	aðgengi	er	í	húsnæðinu	hjá	
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þeim	og	hvort	hreyfihamlaðir	einstaklingar	hafa	yfir	höfuð	tækifæri	á	því	að	sækja	starfið	
sem	boðið	er	upp	á	í	félagsmiðstöðinni.		
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2 Skilgreining	fötlunar	

Í	 dag	eru	 til	margar	 skilgreiningar	á	hugtakinu	 fötlun	og	er	 fötlun	 flokkuð	 í	mismunandi	
flokka	eftir	því	hver	fötlunin	er	í	raun	og	veru.	Það	getur	stundum	verið	erfitt	og	flókið	að	
ákvarða	 hvort	 einstaklingur	 sé	 fatlaður	 eða	 ekki.	 Alþjóðaheilbrigðisstofnunin	 (e.	 World	
Health	 Organization,	 WHO)	 hefur	 hins	 vegar	 flokkað	 fólk	 niður	 í	 ákveðna	 flokka	 eftir	
fötlunum	þeirra.		Flokkuninn	er	eftirfarandi	að	einstaklingur	sé	með	skaða	(e.	impairment),	
sé	með	örorku	(e.	disability)	eða	sé	með	ágalla	(e.	handicap).	Þegar	talað	er	um	skaða	glímir	
fólk	við	lang-	eða	skammvinn	veikindi.	Þessi	veikindi	geta	verið	sálfræðileg,	þau	geta	einnig	
verið	tengd	hreyfigetu	og	líffræðilegri	getu.	Hinsvegar	flokkar	WHO	einstaklinga	sem	glíma	
við	veikindi	er	 verður	 til	þess	að	hreyfigeta	er	 skert	 sem	örorku.	Ágallar	eru	 skilgreindir	
þannig	 að	einstaklingur	upplifir	mismunandi	ókosti.	Ókostir	 þessir	 eru	mismunandi	 eftir	
hverjum	og	einum	og	tengjast	til	dæmis	kyni,	félags-	og	menningarlegum	þáttum	og	aldur	
getur	eining	komið	inn	í	(Burnett	og	Baker,	2001:4-5).	

	 Hægt	er	að	nota	hugtakið	samtvinnun	í	tengslum	við	fötlun.	Það	er	að	samfélagið	sé	
fyrst	og	fremst	ætlað	ófötluðu	fólki	og	eru	þau	talin	búa	yfir	hæfileikum	til	þátttöku	umfram	
fatlaða	og	að	heilbrigðir	hafi	meira	fram	að	færa	til	samfélagsins.	Ef	litið	er	til	kenninga	um	
samtvinnun	hefur	 verið	 gert	 ráð	 fyrir	 að	 félagslegar	hugsmíðar	mótist	 af	 valdatengslum	
ásamt	togstreitu	í	samfélagi.	Niðurstöður	íslenskra	rannsókna	hafa	dregið	fram	bæði	sýnileg	
og	ósýnileg	valdatengsl	í	lífi	fatlaðs	fólks.	Þar	er	tekið	fram	hvernig	ófatlaðir	sérfræðingar	
taki	sér		vald	til	þess	að	segja	til	um	og	skilgreina	hvað	sé	best	fyrir	fatlað	fólk	hverju	sinni.		

Með	 því	 að	 hafa	 þessa	 þætti	 til	 hliðsjónar	 er	 hægt	 að	 líta	 svo	 á	 að	 fötlun	 sem	
samfélagsleg	hugsmíð	getur	skapað	og	viðhaldið	misrétti	 í	samfélaginu.	 	Það	skiptir	máli	
hvernig	við	skilgreinum	fötlun	og	hvernig	framkoma	samfélagsins	er	til	 fatlaðs	fólks.	Það	
hefur	orðið	jákvæð	þróun	í	málefnum	fatlaðs	fólks	að	því	leyti	hvernig	komið	er	fram	við	
fatlað	fólk.	Rannsóknir	benda	einnig	til	þess	að	fatlað	fólk	fær	og	hefur	mismunandi	reynslu	
og	 tækifæri	 eftir	 bæjarfélögum	 eða	 landshlutum	 (Kristín	 Björnsdóttir	 og	 Kristín	 Stella	
L’orange,	2014).		Einnig	hafa	rannsóknir	sýnt	að	nemendur	sem	eru	með	hreyfihömlun	eru	
ólíklegri	til	þátttöku	í	athöfnum	sem	tengjast	skóla	á	einhvern	hátt	(Snæfríður	Þóra	Egilson	
og	 Rannveig	 Traustadóttir,	 2009).	 Samkvæmt	 Íslenskum	 lögum	 er	 ekki	 til	 nein	 ákveðin	
skilgreining	yfir	hvað	fötlun	er.	Fatlaðir	einstaklingar	í	heiminum	eru	í	kringum	500	milljónir	
samkvæmt	því	sem	Sameinuðu	þjóðirnar	áætla.	Sá	 fjöldi	 fer	 fjölgandi	með	ári	hverju	og	
helsta	ástæða	þess	er	til	dæmis	stríð,	óviðunandi	heimilisaðstæður	en	einnig	vanþekking	á	
hvað	 fötlun	er.	Hvað	það	er	sem	veldur	 fötlun,	hvernig	það	er	hægt	að	koma	 í	veg	 fyrir	
fatlanir	og	meðhöndla	fatlanir.	Flestir	þeir	einstaklingar	sem	eru	með	fötlun	af	einhverju	
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tagi	búa	í	vanþróuðum	löndum.	Þar	er	aðgengi	takmarkað	að	nauðsynlegri	þjónustu	eins	og	
t.d.	heilbrigðisþjónustu	(Mannréttindaskrifstofa	Íslands,	e.d.).		

2.1 	Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	

Ísland	skrifaði	undir	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	þann	30.mars	
2007,	samningurinn	var	síðan	fullgildur	23.september	2007.	Markmiðið	samningsins	var	að	
efla,	verja	og	tryggja	full	og	jöfn	mannréttindi,	en	einnig	grundvallarfrelsi	fyrir	allt	fatlað	fólk	
til	 jafns	 við	 aðra	 (Stjórnarráð	 Íslands,	 23.apríl,	 2013).	 Samkvæmt	 samningi	 Sameinuðu	
þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	sem	Ísland	er	hluti	af	er	meðal	annars	tekið	fram	í	3.grein	
að	meginreglur	samningsins	séu:	

a)	virðing	fyrir	meðfæddri	göfgi,	sjálfræði	einstaklinga,	þar	með	talið	frelsi	til	að	taka	
eigin	ákvarðanir,	og	sjálfstæði	þeirra,	

b)	bann	við	mismunun,	

c)	að	fatlaðir	geti	tekið	fullan	og	virkan	þátt	í	samfélaginu	án	aðgreiningar,	

d)	virðing	fyrir	því	sjónarmiði	að	fatlað	fólk	sé	ólíkt	og	viðurkennt	í	þeim	skilningi	að	
um	mannlega	fjölbreytni	og	mannlegt	eðli	sé	að	ræða,	

e)	jöfn	tækifæri,	

f)	aðgengi,	

g)	jafnrétti	kynjanna,	

h)	 virðing	 fyrir	 síbreytilegri	 getu	 fatlaðra	 barna	 og	 virðing	 fyrir	 rétti	 þeirra	 til	 að	
varðveita	sjálfsmynd	sína	(lög	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	nr.	3/2013)	

Einnig	 er	 tekið	 fram	 í	 formálsorðum	 samningsins	 að	 ríkin,	 sem	 eiga	 aðild	 að	 samningi	
þessum,	

k)	sem	hafa	af	því	áhyggjur	að	þrátt	fyrir	þá	margvíslegu	gerninga	og	skuldbindingar	
er	áður	getur	er	fatlað	fólk	eftir	sem	áður	hindrað	í	að	taka	þátt	 í	samfélaginu	til	
jafns	við	aðra	og	stendur	frammi	fyrir	því	að	mannréttindi	þess	eru	brotin	alls	staðar	
í	heiminum,		

m)	sem	viðurkenna	þarft	framlag	fatlaðs	fólks	til	almennrar	velsældar	og	fjölbreytni	
samfélaga	sinna,	eins	og	það	er	nú	og	getur	orðið,	og	að	fylgi	við	að	fatlað	fólk	njóti	
mannréttinda	og	mannfrelsis	til	fulls	og	sé	virkir	þátttakendur	í	samfélaginu	muni	
leiða	 til	 aukinnar	 tilfinningar	 þeirra	 fyrir	 því	 að	 það	 tilheyri	 samfélaginu	 og	 til	
umtalsverðrar	 framþróunar	 samfélagsins,	 jafnt	 á	 mannlega	 sviðinu	 sem	 og	 því	
félagslega	og	efnahagslega,	og	til	þess	að	fátækt	verði	útrýmt,		
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r)	 sem	 viðurkenna	 að	 fötluð	 börn	 ættu	 að	 njóta	 til	 fulls	 allra	 mannréttinda	 og	
mannfrelsis	til	jafns	við	önnur	börn	og	minnast	skuldbindinga	í	þá	veru	sem	ríki,	sem	
eru	aðilar	að	samningnum	um	réttindi	barnsins,	hafa	undirgengist,		

v)	sem	viðurkenna	gildi	þess	að	fötluðu	fólki	sé	tryggt	aðgengi	að	hinu	efnis-,	félags-
,	efnahags	og	menningarlega	umhverfi,	njóti	heilbrigðis	og	menntunar	og	aðgengis	
að	upplýsingum	og	samskiptamiðlum	til	þess	að	það	megi	njóta	allra	mannréttinda	
og	mannfrelsis	til	fulls	(lög	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna,	2013).	

Samkvæmt	7.grein	laga	um	fötluð	börn	segir:	

1.	Aðildarríkin	skulu	gera	allar	nauðsynlegar	ráðstafanir	til	þess	að	fötluð	börn	fái	
notið	fullra	mannréttinda	og	mannfrelsis	til	jafns	við	önnur	börn.	

2.	 Í	 öllum	 aðgerðum,	 sem	 snerta	 fötluð	 börn,	 skal	 fyrst	 og	 fremst	 hafa	 það	 að	
leiðarljósi	sem	er	viðkomandi	barni	fyrir	bestu.	

3.	Aðildarríkin	 skulu	 tryggja	 fötluðum	börnum	rétt	 til	 þess	að	 láta	 skoðanir	 sínar	
óhindrað	 í	 ljós	um	öll	mál	 er	þau	varða,	 jafnframt	því	 að	 sjónarmiðum	þeirra	 sé	
gefinn	gaumur	eins	og	eðlilegt	má	telja	miðað	við	aldur	þeirra	og	þroska,	til	jafns	við	
önnur,	börn	og	veita	þeim	aðstoð,	þar	sem	tekið	er	eðlilegt	tillit	til	fötlunar	þeirra	
og	aldurs,	til	þess	að	sá	réttur	megi	verða	að	veruleika	(lög	um	samning	Sameinuðu	
þjóðanna	nr.	7/2013).	

Samkvæmt	 fimmta	 lið	 innan	 30.greinar	 laga	 í	 samningnum	 sem	 fjallar	 um	 þátttöku	 í	
menningarlífi,	 tómstunda-,	 frístunda	 og	 íþróttastarfi	 segir:	 Aðildarríkin	 skulu	 gera	
viðeigandi	 ráðstafanir	 í	 því	 að	 gera	 fötluðu	 fólki	 kleift	 að	 taka	 til	 jafns	 við	 aðra	 í	 þátt	 í	
tómstunda-,	frístunda	og	íþróttastarfi	með	því	að:		

d)	til	þess	að	tryggja	fötluðum	börnum	aðgang,	til	jafns	við	önnur	börn,	að	leikjum	
og	tómstunda-	og	frístunda-	og	íþróttastarfi,	meðal	annars	innan	skólakerfisins	(lög	
um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	nr.	30/2013).	
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3 Skilgreining	á	tómstundum	og	frítíma	

Mörg	hugtök	hafa	verið	notuð	á	Ísland	í	gegnum	tíðina	yfir	það	sem	fólk	gerir	í	frítíma	sínum.	
Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen	 fjalla	um	tómstundir	barna	á	
Íslandi.	Þar	kemir	fram	að	tómstundir	sé	þátttaka	í	tómstundastarfi,	 íþróttum	eða	listum	
sem	eru	þá	skipulagðar,	hvort	sem	það	sé	starf	á	vegum	félaga	eða	jafnvel	samtaka	utan	
skólatíma.	Þar	kemur	fram	að	hugtakið	frístundir	sé	afþreying	sem	á	sér	stað	utan	skólatíma	
og	taka	þar	sem	dæmi	tölvunotkun	eða	horfa	á	sjónvarpið.	Þau	telja	að	frítíminn	sé	tiltölega	
frjáls,	þar	sem	börn	og	unglingar	geta	leikið	sér	og	í	raun	gert	það	sem	þau	vilja,	án	þess	að	
foreldrar	 eða	 aðrir	 leiðbeinendur	 setji	 þeim	 ákveðinn	mörk.	 Samkvæmt	 grein	 þeirra	 er	
tómstundum	frekar	stýrt	af	fullorðnum.	Í	þeim	tómstundum	gera	fullorðnir	ákveðnar	kröfur	
til	barnanna	ekki	ólíkt	því	sem	gerist	 í	skólastofunni,	 	þar	sem	farið	er	frá	á	árangur	eða	
afköst.	Ef	tekið	er	mið	af	niðurstöðum	þeirra	þá	flokka	þau	tómstundir	fyrir	hið	skipulagða	
en	frístundir	fyrir	hið	óskipulagða	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2010).		

Aftur	á	móti	skilgreina	Leitner	og	Leitner	tómstundir	sem	frítíma	þar	sem	einstaklingur	
er	 laus	 við	 allar	 skyldur,	 eins	 og	 að	 vera	 í	 vinnu	 eða	 sinna	 öðrum	 athöfnum	 sem	 eru	
nauðsynlegar	fyrir	framfærslu.	Ef	hinsvegar	er	farið	út	skilgreiningu	Shivers	á	tómstundum,	
kemur	 fram	 að	 tómstundir	 séu	 allar	 þær	 athafnir	 sem	 einstaklingar	 sinna	 í	 frítíma.	 Sú	
skilgreining	hefur	fengið	töluverða	gagnrýni	og	er	talið	að	þær	eiga	ekki	við	á	okkar	tímum.	
Þannig	vill	Blackshaw	meina	að	samtími	okkar	sé	töluvert	 flóknari	en	svo	að	hægt	sé	að	
reikna	frítíma	með	eins	einföldum	hætti	og	Shivers	gerði.	Blackshaw	telur	að		mörk	sem	hér	
áður	 fyrr	 voru	 skýr,	 er	 skildu	 heimili	 frá	 vinnu,	 tómstundir	 frá	 menntun,	 vinnu	 frá	
tómstundum	o.s.frv.	Þessi	mörk	eru	í	dag	óljós	og	gera	því	útreikinga	erfiða.	Samtíminn	er	
orðinn	margbreytilegur	og	flóknari	og	því	er	skilgreining	á	tómstundum	ekki	eins	einföld.	
Erfitt	 virðist	 vera	 að	 komast	 að	 samkomulagi	 um	 eina	 rétta	 skilgreiningu	 á	 hugtakinu	
tómstundir.	 Ef	 tekið	 er	 mark	 á	 Edginton,	 Coles	 og	 McClelland	 þá	 eru	 til	 yfir	 200	
skilgreiningar	á	hugtakinu.	Sumar	af	þeim	eru	einfaldar	eins	og	hjá	Leitner	og	Leitner	(Vanda	
Sigurgeirsdóttir,	2010).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	að	sjálfsmynd	barna	mótast	af	miklu	leyti	í	gegnum	þátttöku	
þeirra	í	félags-	og	tómstundastarfi.	Sjálfsmyndin	mótast	einnig	betur	af	því	starfi	sem	á	sér	
stað	utan	fjölskyldu	og	skóla.	Rannsóknir	sem	hafa	skoðað	hvernig	börn	og	unglingar	verja	
frítíma	sínum	hafa	sýnt	fram	á	að	með	skipulagðri	starfsemi,	sem	er	einnig	í	umsjá	ábyrgra	
aðila	 er	 líklegri	 til	 að	 hafa	 uppbyggjandi	 áhrif	 á	 líf	 barna	 og	 unglinga.	 Skipulagt	
tómstundastarf	dregur	einnig	úr	líkum	á	að	börn	og	unglingar	tileinki	sér	óheilbrigðan	lífstíl	
eins	og	áhættuhegðun	og	notkun	vímuefna	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2010).	
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Hægt	er	að	rekja	hugmyndarinnar	á	bakvið	skilgreininguna	á	hugtakinu	tómstundir	 langt	
aftur	í	aldur.	Sókrates	(470-399	f.Kr)	orðaði	það	sem:	,,Frír	tími	er	markmið	í	sjálfum	sér	og	
er	sem	slíkur	kjarni	þess	að	vera	frjáls	manneskja”.	Í	gegnum	tíðina	hefur	frítími	eða	tími	til	
eigin	afnota	verið	háður	félagslegri	stöðu	manneskjunnar.	Það	er	samt	sem	áður	í	raun	ekki	
fyrr	en	í	upphafi	tuttugustu	aldar	sem	almenningur	á	Vesturlöndum	fer	að	búa	að	því	sem	
getur	kallast	frítími.	Velferð	æskufólks	jókst	fram	eftir	tuttugustu	öldinni,	en	æskufólk	var	
lengi	 afgangsstærð.	 Töluvert	 var	 um	 aðstöðuleysi	 fyrir	 ungmenni	 í	 frístunda-	 og	
félagsaðstöðu.	Um	miðbik	tuttugust	aldar	komu	fram	á	sjónarsviðið	eins	og	félagsheimili,	
sundaðstaða	o.fl,	sem	var	stór	þáttur	í	bæta	ástandið	sem	átti	sér	stað	fyrir	þennan	tíma.	Í	
upphafi	tuttugustu	aldar	var	stofnuð	ungmennahreyfing	til	að	reyna	að	finna	hinum	,,tómu	
stundum”	innihald	við	flestra	hæfi.	Í	upphafi	var	starfsemin	nánast	eingöngu	gerð	fyrir	æsku	
landsins	(Árni	Guðmundsson,	2017).	

Afþreyingariðnaðurinn	varð	sífellt	fyrirferðarmeiri	þegar	hagur	almennings	batnaði.	
Nú	 í	 dag	eru	 tómstundir	og	 frítíminn	 iðnaður	og	 starfstétt	þar	 sem	gífurlega	mikil	 velta	
fjárhagslega	fer	fram.	Ríkið	og	sveitarfélögin	styðja	oft	við	starfsemi	í	frítíma	með	beinum	
hætt,	 með	 uppbygginu	 til	 dæmis	 á	 sundstöðum,	 íþróttarhúsum,	 menningarstöðvum,	
félagsmiðstöðvum	og	leikúsum.	Starfsemin	er	byggð	á	virkri	þátttöku	einstaklinga.	Það	er	í	
raun	hægt	að	skipta	tómstundum	og	frístundastarfi	í	tvennt.	Þar	getur	verið	virk	þátttaka	
og	frumkvæði	þess	sem	stundar	stundar	hana.	Einnig	er	talað	um	,,neyslutómstundir”	sem	
er	 afþreying	þar	 sem	engar	 sérstakar	 kröfur	 eru	 gerðar	 til	 viðkomandi	 einstaklinga	 sem	
kjósa	að	taka	þátt	um	virkni.	Einnig	er	hægt	að	skilgreina	frítíma	sem	tímahugtak	þar	sem	
einstaklingar	eru	 frjálsir	og	 lausir	við	allar	 skyldur.	Hugtakið	snýst	aðallega	um	virkni,	er	
upplifun	 og	 skapar	 reynslu	 fyrir	 einstaklinga.	 Bourdieu	 segir	 að	með	 eð	 góðu	og	 öflugu	
tómstundastarfi	 er	 verið	 að	 fjárfesta	 í	 félagslegri	 hæfni	 og	 skapa	mannauð.	Með	því	 að	
halda	úti	tómstundatarfi	er	verið	að	efla	einstaklinga	til	félagslegrar	virkni	með	þátttöku	í	
alls	kyns	samtökum	og	félögum.	Því	er	frítími	og	frístundastarf	gríðarlega	mikilvægt	í	nútíma	
samfélagi	(Árni	Guðmundsson,	2017).		

	 Frítíminn	í	nútímaþjóðfélagi	er	í	góður	vettvangur	fyrir	uppeldisstarf	þar	sem	lögð	
er	 áhersla	 á	 aukinn	 þroska	 og	 færni.	 Viðfangsefni	 eru	 fjölbreytt	 og	 notast	 er	 einnig	 við	
reynslunám.	 Lögð	 er	 áhersl	 í	 frístundastarfi	 að	 vinna	 með	 sjálfsmynd,	 umhyggju,	
félagsfærni,	 virkni	 og	 þátttöku.	 Þann	 20.	 febrúar	 2013	 var	 Barnasáttmáli	 Sameinuðu	
þjóðanna	 lögfestur	 á	 Íslandi.	 Í	 honum	 er	 meðal	 annars	 tekið	 fram	 er	 réttur	 barna	 til	
tómstunda	og	skapandi	starfs.	Samkvæmt	31.gr	1.	Barnasáttmálans:	
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1. Aðildarríki	viðurkenna	rétt	barns	 til	hvíldar	og	 tóm-	stunda,	 til	að	stunda	 leiki	og	
skemmtanir	sem	hæfa	aldri	þess,	og	til	frjálsrar	þátttöku	í	menningarlífi	og	listum.	
	

2. Aðildarríki	skulu	virða	og	efla	rétt	barns	til	að	taka	fullan	þátt	í	menningar-	og	listalífi,	
og	 skulu	 stuðla	 að	 því	 að	 viðeigandi	 og	 jöfn	 tækifæri	 séu	 veitt	 til	 að	 stunda	
menningarlíf,	 listir	 og	 tómstundaiðju.	 (lög	 um	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 nr.	
31/2013).	

	

Í	starfi	frístundamiðstöðvanna	fer	fram	mikilvægt	forvarnarstarf	og	börnum	og	unglingum	
er	skapaður	 jákvæður	valkostur	 í	 frítíma	undir	 leiðsögn	fagfólks.	Einnig	er	 lögð	áhersla	á	
öruggt	 umhverfi	 og	 innihaldsríkt	 starf.	 Börn	 og	 unglingar	 fá	 tækifæri	 til	
tómstundamenntunar	 undir	 leiðsögn	 frístundaráðgjafa	 sem	 fræða	 börn	 og	 unglinga	 um	
ávinning	tómstundaiðkunar	og	hvernig	hún	getur	haft	áhrif	á	lífsgæði	og	lífsfyllingu	þeirra	
(Reykjavíkurborg,	2015,	bls	9).		
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4 Félagsmiðstöðvar	

Félagsmiðstöðvar	 eru	 sérstakar	 að	 því	 leyti	 að	 það	 er	 einn	 af	 fáum	 stöðum	 þar	 sem	
unglingar	 eiga	 að	 bera	 ábyrgð	 og	 geta	 haft	 áhrif.	 Þar	 geta	 unglinga	 kynnst	 hvernig	
raunverulegt	lýðræði	virkar	(Árni	Guðmundsson,	2007).	Í	félagsmiðstöðvastarfi	er	lögð	mikil	
áhersla	á	unglingalýðræði	og	byggir	starf	þeirra	mikið	á	þeirri	hugmyndafræði	og	er	sú	leið	
notuð	til	að	tryggja	að	unglingar	geti	haft	raunveruleg	áhrif	á	starf	félagsmiðstöðvarinnar.	
Aðaláherslur	félagsmiðstöðva	er	að	tryggja	virkni,	þátttöku	og	ábyrgð.	Kosið	er	í	sérstakt	
unglingaráð	 þar	 sem	 unglingar	 sem	 hafa	 boðið	 sig	 fram	 unglingaráð	 eru	 kjörnir	 í	
lýðræðislegri	 kosningu.	 Eitt	 af	 mikilvægustu	 störfum	 unglingaráðsins	 er	 að	 virkja	 aðra	
unglinga	til	að	taka	þátt	í	starfsemi	félagsmiðstöðvarinnar	ásamt	því	að	skipuleggja	dagskrá	
og	framkvæma	viðburði	í	samstarfi	við	starfsmenn.	Mikilvægur	þáttur	er	að	þeir	unglingar	
sem	sitja	í	unglingaráði	séu	fyrirmynd	annarra	og	að	þeir	fái	líka	að	bera	ábyrgð	á	því	að	
gott	upplýsingaflæði	 sé	á	milli	 þeirra	og	annarra	unglinga	og	 starfsfólks.	Meginmarkmið	
unglingaráðs	er	að	kenna	og	þjálfa	unglinga	í	að	taka	sjálfstæðar	ákvarðanir	og	taka	síðan	
afleiðingum	þeirra.	Þar	með	geta	þau	lært	gagnrýna	hugsun	og	viðsýni.	Fyrir	unglinga	að	
taka	þátt	í	unglingaráði	er	því	góður	undirbúningur	fyrir	lífið	(ÍTR,	2007).	

	 Í	 stefnu	Reykjavíkur	 um	 frístundaþjónustu	 í	 Reykjavík	 til	 2025	 er	 tekið	 fram	að	 í	
framtíðarsýn	eigi	frístundastarf	að	fara	fram	á	hverfisgrunni,	þar	sem	unglingar	fá	tækifæri	
til	að	hittast	í	frítímanum.	Þar	geta	þeir	fengist	við	margvíslega	iðju	og	fengið	leiðsögn	frá	
fagfólki.	 Gert	 verður	 ráð	 fyrir	 að	 starfsemi	 félagsmiðstöðva	 muni	 fara	 fram	 í	 húsnæði	
grunnskóla	þar	 sem	 tækifæri	 er	 á	og	 að	 félagsmiðstöðvar	 verði	 reknar	 á	heilsársgrunni.	
Markmiðið	er	að	unglingar	geti	fundið	frístundastarf	við	sitt	hæfi	í	nærumhverfinu	sínu,	þó	
þurfi	að	stunda	sérstök	áhugamál	 í	einhverjum	tilvikum	utan	hverfis.	Frístundastarf	mun	
verða	án	aðgreingar	rétt	eins	og	í	frístundaheimilum	og	mun	stuðningur	verða	veittur	ef	
þess	gerist	þörf.	Almenningssamgöngur	munu	taka	mið	af	frístundastarfi	barna	og	unglinga	
til	 að	 komast	 á	 móts	 við	 að	 einstaklingar	 komist	 á	 milli	 staða	 á	 auðveldan	 hátt	
(Reykjavíkurborg,	2017).	

	 Hlutverk	félagsmiðstöðva	og	frístundaklúbba	fyrir	10-16	ára	er	tvíþætt	samkvæmt	
stefnu	Reykjavíkurborgar.	Í	fyrsta	lagi		að	bjóða	börnum	og	unglingum	á	aldrinum	10-16	ára	
upp	á	 frístundastarf	 sem	hefur	 forvarnar-,	 uppeldis-	 og	menntungargildi	 eftir	 þroska	og	
aldri.	 Hinns	 vegar	 að	 bjóða	 uppá	 aðstöðu	 til	 afþreyingar	 og	 samveru	með	 jafnöldrum	 í	
öruggu	 umhverfi.	 Aðaláherslan	 er	 að	 virkja	 börn	 og	 unglinga	 til	 virkrar	 þátttöku	 og	
framkvæmda	 í	 starfinu.	 Einnig	 þeirra	 sem	 þurfa	 sérstaka	 hvatningu	 og	 stuðning	 vegna	
fötlunar	eða	félagslegra	aðstæðna,	þar	sem	hópastarf	og	opið	starf	er	kjölfestan.	Einnig	er	
gert	ráð	fyrir	að	þjónustutími	félagsmiðstöðva	sé	tvískiptur.	Á	daginn	er	um	að	ræða	viðveru	
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frístundaráðgjafa	á	skólatíma	barna	og	unglinga.	Á	daginn	er	svo	almennur	opnunartími	í	
starfi	 félagsmiðstöðva	 sem	 skiptist	 í	 dagopnun	 og	 kvöldopnun.	 Frístundaklúbbar	 eru	
skilgreindir	sem	félagsmiðstöðvastarf	samkvæmt	Reykjavíkurborg	fyrir	börn	og	unglinga	á	
aldrinum	10-16	ára.	Þeir	eru	starfrækir	á	þremur	stöðum	í	borginni.	Frístundaklúbbar	eru	
með	 sína	 frístundaþjónustu	 eftir	 að	 skóla	 lýkur	 á	 daginn	 og	 í	 skólafríum.	 Reynt	 er	 í	
starfseminni	 að	 samþætta	 eins	 og	 hægt	 er	 við	 annað	 félagsmiðstöðvastarf	
(Reykjavíkurborg,	2015).		

Hjá	 Reykjavíkurborg	 eru	 starfsrækar	 félagsmiðstöðvar	 fyrir	 börn	 í	 5.	 -10.	 bekk	 í	
grunnskólum	 í	 Reykjavík.	 Gert	 er	 ráð	 fyrir	 félagsmiðstöð	 fyrir	 alla	 grunnskóla	
Reykjavíkurborgar	sem	hafa	unglingastig.	Börn	sem	eru	í	sjálfstætt	starfandi	grunnskólum	
hafa	 tækifæri	 á	 að	 sækja	 félagsmiðstöðvastarf	 í	 hverfinu	 sem	 þau	 búa	 í	 eða	 þá	
félagsmiðstöð	 sem	 er	 í	 sama	 hverfi	 og	 viðkomandi	 skóli.	 Einnig	 eru	 starfandi	 sértækar	
félagsmiðstöðvar	 og	 undirstaða	 fyrir	 þátttöku	 er	 að	 falla	 inn	 í	 ákveðna	 fötlunarflokka.		
Fatlanir	 eru	 s.s.	 flokkaðar	 niður	 í	 ummönnunarflokka	 1-3.	 sbr.	 skilgreiningu	
Tryggingastofnunar	ríkisins:	

• Flokkur	1:	Börn,	 sem	vegna	mjög	alvarlegrar	 fötlunar,	 fjölfötlunar,	eru	algjörlega	
háð	öðrum	með	hreyfifærni	og/eða	flestar	athafnir	daglegs	lífs.	

• Flokkur	2:	Börn,	sem	vegna	alvarlegrar	fötlunar	þurfa	aðstoð	og	nær	stöðuga	gæslu	
í	daglegu	lífi,	t.d.	vegna	alvarlegrar	eða	miðlungs	þroskahömlunar,	hreyfihömlunar,	
sem	 krefst	 notkun	 hjólastóls,	 verulegar	 tengslaskerðingar,	 einhverfu,	
heyrnaskerðingar,	sem	krefst	notkunar	táknmáls/varalesturs,	og	blindu.	

• Flokkur	3:	Börn,	sem	vegna	fötlunar	þurfa	aðstoð	og	gæslu	í	daglegu	lífi	t.d.	vegna	
vægrar	 þroskahömlunar,	 hreyfihömlunar,	 sem	 krefst	 notkunar	 spelka,	 og/eða	
hækja	við	ferli,	heyrnaskerðingar,	sem	krefst	notkunar	heyrnartækja	í	bæði	eyru	og,	
verulegrar	sjónskerðingar	á	báðum	augum	(Reykjavíkurborg,	e.d-b.).	
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5 Frístundamiðstöðvar	Reykjavíkurborgar	

Reykjavíkurborg	 rekur	 fimm	 frístundamiðstöðvar	 þar	 sem	 starfsvettvangurinn	 er	 frítími	
allra	borgarbúa	þó	að	megináherslan	er	 lögð	á	barna-	og	unglingastarf.	Aldurshópurinn	í	
félagsmiðstöðvunum	er	frá	10-16	ára.	Einnig	eru	rekin	frístundaheimili	fyrir	börn	á	aldrinum	
6	–	9	ára	 í	 sínu	hverfi.	 Þar	að	auki	 fer	 fram	skipulagt	 sumarstarf	 fyrir	börn	og	unglinga.	
Frístundamiðstöðvar	 þessar	 eru	 Ársel,	 Tjörnin,	 Gufunuesbær,	 Kringlumýri	 og	 Miðberg.	
Frístundamiðstöðvarinnar	eru	fyrir	 íbúa	hvers	hverfis	en	lögð	er	sérstök	áhersla	að	ná	til	
barna	á	aldrinum	6	–	18	ára.	Opnunartími	félagsmiðstöðva	yfir	vetrartímann	fer	að	mestu	
leyti	eftir	starfsári	grunnskóla	þess	sem	félagsmiðstöðin	starfar	fyrir.	Mikil	áhersla	er	lögð	á	
í	starfi	frístundamiðstöðvanna	að	gegna	góðu	uppeldishlutverki	þar	sem	áherslan	er	að	efla	
félagsþroska,	 styrkja	 ábyrgð	 og	 sjálfstæði	 einstaklinga	 sem	 sækja	 frístundastarfið.	
Fagstarfið	fylgir	svo	eftir	og	þróast	í	takt	við	breytingar	og	þarfir	samfélagsins.	Í	hverfum	
borgarinnar	 vinna	 síðan	 fjölmargir	 fagaðilar	 saman	 til	 þess	 að	 gera	 starfið	 sem	
uppbyggilegast,	þar	má	nefna	starfsfólk	í	eins	og	frístundamiðstöðvum,	skólum,	lögreglu,	
félagsþjónustu,	foreldrar,	íþrótta-	og	æskulýðsfélögum,	kirkjum	ásamt	öðrum	aðilum	sem	
starfa	að	málefnum	barna	og	unglinga	(Reykjavíkurborg,	e.d.-a).	

5.1 Frístundamiðstöðin	Ársel	

Frístundamiðstöðin	Ársel	þjónustar	íbúa	í	Árbæ,	Garfarholti	og	Norðlingaholti.	Börnum	og	
unglingum	í	þessum	borgarhlutum	standa	til	boða	fjölbreytt	tómstunda-	og	félagsstarf.	 Í	
starfinu	er	mikil	áherlsa	lögð	á	forvarnir	og	beina	börnum	og	unglingum	á	braut	heilbrigðs	
og	jákvæðs	lífernis.	Ein	af	kröfum	nútímans	í	dag	er	uppbygging	þjónustu	í	frítímanum.	Eitt	
af	meginmarkmiðum	í	starfinu	er	að	þar	sé	vettvangur	tómstunda,	menntunar,	menningar	
og	 uppeldis	 með	 leiðsögn	 hæfra	 starfsmanna	 (Ársel,	 e.d.-a.).	 Félagsmiðstöðvarnar	 sem	
Ársel	heldur	úti	er:	

• Fókus	í	Grafarholti	

• Holtið	í	Norðlingaholti	

• Tían	í	Árbæ	

Gildi	Ársels	eru:	

• Traust	
o Eru	alltaf	til	staðar	
o Bera	virðingu	fyrir	skoðunum	annarra	
o Áhersla	lögð	á	að	börnum	og	unglingum	vegni	vel	í	starfi	

• Samvinna	
o Rétta	öðrum	hjálparhönd	
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o Spegla	sig	í	öðrum	og	fá	uppbyggilega	gagnrýni		
o Allir	geta	haft	áhrif	á	starfið	með	lýðræðislegum	vinnubrögðum	

• Fjölbreytni	
o Öll	börn	hafa	jafnt	aðgengi	að	þjónustu	Ársels	óháð	bakgrunni	þeirra	
o Fjölbreytt	dagskrá	–	Verkefni	og	dagskrá	eru	við	hæfi	unglingana	hverju	sinni	
o Lögð	áhersla	á	að	starfsmannahópurinn	sé	fjölbreyttur		(Ársel,	e.d.-b.).	

5.2 Frístundamiðstöðin	Gufunesbær	

Frístundamiðstöðin	 Gufunesbær	 heldur	 úti	 víðamiklu	 starfi	 á	 vettvangi	 frítmans.	
Megináhersla	Gufunesbæjar	er	lögð	á	frístundastarf	fyrir	börn	og	unglinga.	Gufunuesbær	
heldur	úti	starfi	fimm	félagsmiðstöðva	og	átta	frístundaheimila	í	Grafarvogi.	Gufunesbær	
hefur	umsjón	með	útvistarsvæði	og	þjónustar	einnig	skíðabrekkur	innan	borgarmarkanna	
við	 Dalhús	 í	 Húsahverfi,	 í	 Ártúnsbrekku	 og	 í	 Jafnarseli	 í	 Seljarhverfi.	 Einnig	 er	
frístundamiðstöðin	 þekkingarstöð	 skóla-	 og	 frístundasviðs	 í	 útivist	 og	 útinámi.	 Gott	
útivistarsvæði	er	til	boða	fyrir	alla	aldurshópa	þar	sem	er	góð	aðstaða	til	leikja,	útieldunar,	
strandblaks	hjólabrettaiðkunar	og	frísbígolfs.	Gufunesbær	hefur	upp	á	að	bjóða	Hlöðuna	
sem	er	fjölnota	salur	þar	sem	hægt	er	að	halda	fundi	og	ráðstefnur.	Einnig	er	umsjón	með	
starfi	 ungmennaráðs	 Grafarvogs	 og	 taka	 þau	 virkan	 þátt	 í	 fjölbreyttu	 hverfasamstarfi	
(Reykjavíkurborg,	e.d.-c.).	

Frístundamiðstöðin	 var	 stofnuð	 árið	 1997	 og	 er	 rekin	 af	 skóla-	 og	 frístundasviði	
Reykjavíkurborgar.	Starfsemin	snýst	um	að	þjónusta	alla	 íbúa	Grafarvogs,	en	áherslan	er	
lögð	á	barna-	og	unglingastarf.	Einnig	er	lögð	áhersla	að	bjóða	uppá	fjölbreytt	og	áhugavert	
frístundastarf.	Gufunuesbær	sér	um	félagsmiðstöðvar	og	frístundaheimili	sem	þjónusta	alla	
grunnskóla	í	Grafarvogi.	Einnig	rekur	Gufunesbær	frístundaklúbb	fyrir	fötluð	ungmenni	á	
aldrinum	10-16	 ára.	 Eitt	 aðalmarkmið	 í	 starfsemi	Gufunesbæjar	 er	 samheldni	 íbúanna	 í	
hverfinu.	Íbúar	taki	þátt	í	samstarfi	og	samskiptum	við	mismunandi	aðila,	bæði	inna	og	utan	
hverfis.	Aðstæður	til	útivistar	í	Gufunuesbæ	eru	mjög	góðar.	Á	svæðinu	er	margt	sem	hægt	
er	 að	 nýta,	 eins	 og	 gamli	 bóndabærinn,	 hlaðan,	 súrheysturinn	 sem	 er	 notaður	 undir	
veggjaklifur.	Einnig	er	að	finna	frisbígolfvöll	og	hjólabrettapalla.	Einnig	var	nýlega	tekinn	í	
notkun	nýr	strandblaksvöllur	með	skeljasandi.	Túnin	og	umhverfi	Gufunesbæjar	er	góður	
vettvangur	 til	 leikja	 og	 íþróttaiðikunar,	 ein	 af	 kröfum	 nútímans	 í	 dag	 er	 uppbygging	
þjónustu.	 Ar	 með	 þarf	 að	 vera	 vettvangur	 fyrir	 tómstunda,	 menntuanr,	 menningar	 og	
uppeldis	 undir	 handleiðslu	 hæfra	 starfsmanna	 (Gufunesbær,	 e.d.).	 Félagsmiðstöðvar	
Gufunesbæjar	eru:	

• Dregyn	í	Vættaskóla	
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• Fjörgyn	í	Foldaskóla	

• Höllin	í	Egilshöll	

• Púgyn	í	Kelduskóla	

• Sigyn	í	Rimaskóla	

5.3 Frístundamiðstöðin	Kringlumýri	

Frístundamðistöðin	Kringlumýri	heldur	úti	víðamiklu	frístundastarfi	fyrir	börn	og	unglinga	á	
aldrinum	6-16	ára	í	Laugardals-,	Háaleitis-	og	Bústaðahverfi.	Lögð	er	mikil	áhersla	á	að	bjóða	
upp	 á	 fjölbreytt	 og	 áhugavert	 frístundastarf.	 Ein	 af	 kröfum	 nútímans	 er	 uppbygging	
þjónustu	í	frítímanum.	Í	frítímaþjónustu	á	að	vera	vettvangur	fyrir	tómstundir,	menntun,	
og	 uppeldi	 undir	 leiðsögn	 hæfra	 starfsmanna.	 Til	 að	 halda	 úti	 fjölbreyttu	 starfi	 hjá	
Kringlumýri	eru	starfsmenn	með	fjölbreytta	menntun,	ólíkan	bakgrunn	og	víðamikla	reynslu	
af	starfi	með	börnum	og	unglingum.	Í	öllu	starfi	sem	Kringlumýri	býður	uppá	er	áhersla	lögð	
á	að	 frístundastarfið	hafi	bæði	uppeldis-	og	menntungar	gildi	 sem	 tekur	mið	af	 aldri	og	
þroska	hvers	og	eins.	Áhersla	er	lögð	á	að	efla	þætti	eins	og	félagsfærni,	sjálfsmynd	og	virka	
þátttöku	 með	 skipulögðu	 starfi	 þar	 sem	 þessi	 ár	 eru	 eru	 mikilvægt	 mótunarskeið	 á	
lífsleiðinni.	 Sérstök	 áhersla	 er	 lögð	 á	 að	 virkja	 einstaklinga	 sem	 þurfa	 stuðning	 vegna	
fötlunar	eða	 félagslegra	aðstæðna.	Kringlumýri	 styðst	 við	hugmyndafræðina	 ,,jákvæðrar	
nálgunar”	 og	 reynslunáms	 ásamt	 lýðræðislegra	 vinnuaðferða.	 Í	 Kringlumýri	 er	
þekkingarmiðstöð	 í	málefnum	fatlaðra.	Hjá	þekkingarmiðstöðinni	 starfa	þrír	 starfsmenn,	
þar	sem	einn	verkefnistjóri	starfar	á	skrifstofu	frístundamála	í	málefunum	fatlaðra	ásamt	
tveimur	ráðgjafaþroskaþjálfum.	Þekkingarmiðstöðin	er	í	fararbroddi	hvað	varðar	vinnu	og	
hugmyndafræði	 í	 málefnum	 fatlaðra.	 Þar	 er	 miðluð	 reynsla	 og	 þekking	 til	 allra	
frístundamiðstöðva	og	upplýsa	þau	alla	þá	þróun	sem	á	sér	stað	í	málaflokkum	sem	skipta	
frístundastarfsemi	máli.	Þekkingarmiðstöðin	sér	um	alla	alla	starfsema	sem	varða	veittan	
stuðnings	 á	 frístundaheimilum	 borgarinnar	 og	 veitir	 ráðgjöf	 inn	 í	 starf	 sértækra	
frístundastarfsemi	jafnt	sem	almenna	starfsemi	eftir	því	sem	við	á.	Lögð	er	mikil	áherlsa	á	
að	hinn	séræki	stuðningur	sem	veittur	er	efli	börn	félagslega	og	gefur	þeim	tækifæri	á	að	
taka	þátt	 í	 almenna	 starfinu	á	eigi	 forsendum.	Þekkingarmiðstöðin	 frítímastarfs	 fatlaðra	
barna	og	unglinga	er	það	hlutverk	Kringlumýrar	að	vera	leiðandi	í	frítímastarfi	fyrir	þennan	
hóp.	 Metnaður	 Kringlumýrar	 liggur	 í	 þvi	 að	 veita	 öfluga	 og	 umfangsmikla	 þjónustu	 á	
vettvangi	frítímans	og	bjóða	íbúum	hverfisins	velkomna	til	starfsins.	Félagsmiðstöðvarnar	
sem	Kringlumýri	rekur	eru:	

• Askja	

• Buskinn	
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• Bústaðir	

• Laugó	

• Tónabær	

• Þróttheimar	

(Kringlumýri,	e.d.).		

5.4 Frístundamiðstöðin	Miðberg	

Frístundamiðstöðin	Miðberg	býður	uppá	fjölbreytt	starf	fyrir	börn	og	ungmenni	á	aldrinum	
6-16	ára.	Miðberg	hefur	þjónað	íbúum	Breiðholts	frá	árinu	1974.	Markmið	Miðbergs	er	að	
bjóða	börnum	og	ungmennum	fjölbreytta	þjónustu	í	frítíma	sínum.	Það	er	lögð	mikil	áhersla	
á	 að	 frístundastarfið	 sé	 bæði	 fjölbreytt	 og	 áhugavert.	 Frá	 Miðbergi	 er	 stutt	 yfir	 í	
Elliðaárdalinn	 og	 Breiðholtslaugin	 er	 hinum	megin	 við	 götuna.	 Starfsemin	 sem	Miðberg	
býður	uppá	skiptist	í	barna-	og	unglingastarf.	Deildarstjóri	unglingastarfs	hefur	umsjón	með	
fjórum	félagsmiðstöðvum:	

• Hundrað&ellefu	við	Gerðuberg	1	sinnir	Hólabrekku-	og	Fellaskóla	

• Hólmasel	við	Hólmasel	4-6	sinnir	Selja-	og	Ölduselsskóla	

• Bakkinn	í	Breiðholtsskóla	

• Félagsmiðstöðin	Hellirinn	er	við	Kleifarsel	18	og	er	sértæk	félagsmiðstöð	sem	sinnir	
börnum	og	unglingum	á	aldrinum	10-16	ára	í	Breiðholti,	Árbæ	og	Norðlingaholti	

Barna-	og	unglingastarfið	vinna	síðan	saman	að	öðrum	verkefnum	sem	snúa	meðal	annars	
að	hverfahátíðum	og	öðrum	viðburðum	eða	verkefnum	sem	tengjast	á	einhvern	hátt	íbúum	
Breiðholts	 og	 samstarfsaðilum	 þess.	 Miðberg	 starfar	 eftir	 stefnumörkum	 og	
gæðaviðmiðum	Skóla-	og	frístundasviðs.	Sérstök	áhersla	er	lögð	á	forvarnarstarf.	Einnig	að	
stuðlað	sé	að	jákvæðum	félgagsþroska,	að	starfsemin	standi	öllum	til	boða,	einnig	að	það	
séu	fyrirliggjandi	upplýsingar	um	íþrótta-	og	tómstundartilboð	í	hverfinu.	Félagsmiðstöðin	
sem	varð	fyrir	valinu	hjá	Frístundamiðstöðinni	Miðberg	var	Hundrað&ellefu	(Miðberg,	e.d.).	

5.5 Frístundamiðstöðin	Tjörnin	

1.ágúst	2016	varð	Tjörnin	til	sem	ný	frístundamiðstöð	sem	þjónunstar	Vesturbæ,	Miðborg	
og	 Hlíðarnar.	 Tjörnin	 leggur	 áherslu	 á	 að	 bjóða	 börnum	 og	 unglingum	 í	 þessum	
borgarhlutum	upp	á	fjölbreytta	starfsemi	í	félags-	og	tómstundamálum.	Þar	er	lögð	áhersla	
á	 forvarnir	 og	 að	 beina	 ungmennum	 inn	 á	 beina	 braut	 heilbrigðs	 og	 jákvæðs	 lífernis.	
Leiðarljós	 Tjarnarinnar	 er	 að	 bjóða	 upp	 á	 frístundastarf	 sem	 hefur	 uppeldis-	 og	
menntunargildi.	Gildin	taka	mið	af	aldri	og	þroska	hvers	og	eins.	Það	er	sérstaklega	hugað	
að	virkja	einstaklinga	sem	þurfa	sérstaka	hvatningu,	hvort	sem	það	sé	vegna	fötlunar	eða	
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félagslegrar	stöðu.	Í	starfi	félagsmiðstöðva	er	verið	að	vinna	að	forvörnum	og	unnið	er	með	
viðhorf	og	atferli	barna	og	unglinga	til	heilbrigðs	lífstíls	og	virkni	í	samfélaginu	(Tjörnin,	e.d.-
a).	Félagsmiðstöðvar	Tjarnarinnar	eru:	

• 100og1	fyrir	Austurbæjarskóla.	Félagsmiðstöðin	hefur	aðsetur	í	Spennustöðinni	við	
Austurbæjarskóla	

• 105	fyrir	Háteigsskóla.	Félagsmiðstöðin	hefur	aðsetur	í	húsnæði	Háteigsskóla.	

• Frosti	fyrir	börn	og	unglinga	í	Hagaskóla,	Grandaskóla,	Melaskóla,	Vesturbæjarskóla	
og	 Landakotsskóla.	 Félagsmiðstöðin	 hefur	 aðsetur	 í	 kjallara	 Hagaskóla	 og	
frístundamiðstöðinni	Tjörninni.	

• Gleðibankinn	 fyrir	börn	og	unglinga	 í	Hlíðaskóla.	Félagsmiðstöðin	hefur	aðsetur	 í	
húsnæði	Hlíðaskóla.		

• Hofið	er	sértæk	félagsmiðstöðin	fyrir	börn	og	unglinga	í	5.	–	10.bekk	með	fötlun	sem	
búa	vestan	Elliðaá	í	Reykjavík.	Félagmiðstöðin	er	staðsett	á	Þorragötu	3.	

• Hinsvegin	 félagsmiðstöð	 Samtakanna	 78	 og	 Tjarnarinnar	 fyrir	 öll	 ungmenni	 á	
aldrinum	13-18	ára	sem	eru	hinseginn	eða	tengja	við	hinseginn	málefni	á	einn	eða	
annan	hátt.	Félagsmiðstöðin	er	staðsett	á	Suðurgötu	3.	

Forstöðumaður	hverrar	félagsmiðstöðvar	ber	ábyrgð	á	skipulagningu	og	allri	framkvæmd	
starfsins.	Frístundamiðstöðin	Tjörnin	sér	einnig	um	Ungmennaráð	Vesturbæjar,	Miðborgar	
og	Hlíða	(Tjörnin,	e.d.-b).		



22	

6 Aðferð	

Við	 val	 rannsakanda	 á	 félagsmiðstöðvum	 sem	 voru	 heimsóttar	 var	 notast	 við	
hentugleikaúrtak.	Þar	var	leitast	við	að	sækja	félagsmiðstöðvar	sem	væru	með	misjafnlega	
gott	 aðgengi	 til	 að	 sýna	 fram	 á	 mun	 eftir	 félagsmiðstöðvum	 og	 jafnvel	 eftir	
félagsmiðstöðvum	 innan	 frístundamiðstöðvanna.	 Þegar	 notast	 er	 við	 hentugleikaúrtak	
velur	 rannsakandi	 úrtak	 rannsóknarinnar	 þar	 sem	 auðvelt	 er	 að	 ná	 til	 þeirra	 (Þórólfur	
Þórlindsson	 og	 Þorlákur	 Karlsson,	 2013).	 Ástæða	 fyrir	 að	 rannsakandi	 notar	
hentugleikaúrtak	 í	 rannsóknina	 er	 að	 hann	 hefur	 reynslu	 af	 því	 að	 heimsækja	
félagsmiðstöðvar	 Reykjavíkurborgar	 eftir	 að	 hafa	 starfað	 í	 einni	 félagsmðsmiðstöð	 hjá	
Reykjavíkurborg	í	eitt	skólaár.	Félagsmiðstöðvar	voru	bæði	heimsóttar	út	frá	þeirri	reynslu	
sem	 rannsakandi	 hefur	 af	 því	 að	 fara	 í	 ákveðnar	 félagsmiðstöðvar	 en	 einnig	 út	 frá	
ábendingum	sem	rannsakandi	fékk	frá	starfsmönnum	ákveðinna	félagsmiðstöðva.	Þar	með	
er	ætlað	að	benda	á	aðgengi		þar	sem	það	er	gott	og	þar	sem	það	er	slæmt.	Heimsóttar	
voru	fimm	félagsmiðstöðvar	og	var	þess	gætt	að	farið	var	í	allavega	í	eina	félagsmiðstöð	úr	
hverri	frístundamiðstöð	til	þess	að	kanna	mun	á	aðgengi	eftir	þeim.	Haft	var	samband	við	
starfsmenn	félagsmiðstöðvanna	sem	voru	heimsóttar	til	þess	að	taka	á	móti	mér	og	fara	
með	mér	í	gegnum	húsnæðið.		

6.1 Félagsmiðstöðin	Fókus	

Áður	en	að	félagsmiðstöðin	Fókus	var	heimsótt	var	haft	samband	við	Hjörleif	Stein	Þórisson	
sem	 er	 að	 leysa	 af	 sem	 forstöðumaður	 í	 eitt	 ár.	 Rannsakandi	 starfaði	 eitt	 ár	 í	
félagsmiðstöðinni	Holtinu	sem	er	undir	Árseli	eins	og	Fókus	og	hafði	því	bæði	reynslu	og	
góð	sambönd	til	þess	að	heimsækja	félagsmiðstöðina.	Fókus	er	staðsett	 í	Grafarholti	við	
hliðina	á	Ingunnarskóla	og	er	á	jarðhæð.	Til	að	komast	inn	í	félagsmiðstöðina	er	ein	hurð	og	
pumpan	 sem	 er	 á	 hurðinni	 veldur	 því	 að	 hurðin	 er	 þung	 og	 því	 getur	 verið	 erfitt	 fyrir	
einstakling	í	hjólastól	að	komast	sjálfur	inn	í	húsnæðið	án	aðstoðar.	Þegar	komið	er	inn	í	
húsnæðið	 er	 rúmgott	 anddyri	 þar	 sem	 auðvelt	 er	 að	 komst	 á	 milli	 í	 hjólastól.	 Á	 móti	
útidyrahurðinni	er	skrifstofa	forstöðumanns	þar	sem	eru	sófar,	skrifborð	og	tölvur.	Það	er	
rými	er	tiltölulega	gott	en	gæti	verið	þröngt	ef	einstaklingar	koma	á	stórum	hjólastólum.	
Inni	á	skrifstofunni	er	síðan	búið	að	koma	upp	skemmtilegu	horni	þar	sem	hægt	er	að	vinna	
í	tölvu	við	að	gera	stuttmyndir	og	auðvelt	aðgengi	er	að	því	skrifborði.	Félagsmiðstöðin	er	
síðan	í	góðu	rými	þar	sem	billiard	borð	er	á	miðju	gólfi	sem	hindrar	samt	sem	áður	ekki	veg	
þeirra	sem	koma	í	hjólastól.	Það	kemur	milliveggur	þegar	komið	er	lengra	inn	í	opna	rýmið	
og	bakvið	þann	vegg	eru	sófar	og	lítil	kósýaðstaða	og	enginn	hindrun	eða	þrenging	að	öðru	
leyti	 sem	 hindrar	 einstaklinga	 að	 komast	 í	 þá	 aðstöðu.	 Hinsvegar	 var	 salernisaðstaða	



23	

félagsmiðstöðvarinnar	ekki	nógu	góð.	Það	er	klósett	fyrir	hreyfihamlaða	í	húsnæðinu,	þar	
sem	 eru	 handföng	 upp	 við	 vegginn	 se	 hægt	 er	 að	 taka	 niður.	 Það	 sem	 gerir	
salernisaðstöðuna	 ekki	 nógu	 góða	 er	 að	 klósettið	 fyrir	 hreyfihamlaða	 er	 líka	 notað	 sem	
geymsla	þar	sem	ekkert	annað	geymslurými	er	í	félagsmiðstöðinni.	

	

	

	
Mynd	1.	Sýnir	hvernig	salernisaðstaða	í	Fókus	er	nýtt	sem	geymsla	og	klósett.	

Það	veldur	því	að	einstaklingar	sem	notast	við	stóran	hjólastól	eiga	erfitt	með	að	komast	á	
inn	á	klósettið.	Það	er	líka	ekki	nógu	stórt	rými	inni	á	salerninu	til	þess	að	hjálpa	einstakling	
úr	hjólastól	yfir	á	salernið	ef	viðkomandi	þarf	þá	aðstoð.	Síðan	er	skemmtileg	eldhúsaðstaða	
þar	sem	þeir	einstaklingar	sem	sækja	félagsmiðstöðina	hafa	tækifæri	á	að	nota.	Það	var	ekki	
auðvelt	að	komast	án	aðstoðar	inn	í	eldhúsaðstöðuna.	Þröngar	hurðar,	svo	var	eldhúsinu	
raðað	 þannig	 upp	 að	 stór	 ruslatunna	 var	 alveg	 við	 innganginn	 og	mjög	 stutt	 var	 á	milli	
hennar	og	veggsins.	Þannig	að	þar	var	hindrun	til	að	komast	inn	í	eldhúsið	og	þurfti	að	færa	
ruslatunnuna	 svo	 að	 rannsakandi	 kæmist	 inn	 í	 eldhúsið.	 Stórt	 eldhúsborð	 er	 inni	 í	
aðstöðunni	og	gott	aðgengi	er	upp	að	einum	enda	borðsins,	einstaklingar	í	hjólastól	kæmust	
einungins	að	þessum	eina	enda	borðsins.	Stór	og	góður	salur	er	einnig	í	félagsmiðstöðinni	
þar	sem	unglingarnir	geta	slakað	á,	farið	í	einhverja	boltaleiki,	einnig	er	stundum	spilaðar	
bíómyndir	 í	salnum	og	hægt	er	að	nýta	hann	 í	margt	skemmtilegt	og	uppbyggilegt.	Gott	
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aðgengi	er	fyrir	hjólastóla	til	þess	að	komast	um	í	salnum	og	er	hann	vel	settur	upp.	Sófar	
er	raðaðir	við	upp	við	vegg	þannig	auðvelt	aðgengi	er	allstaðar	í	salnum	til	að	komast	á	milli	
staða.	

6.2 Félagsmiðstöðin	Hundraðogellefu	

Áður	en	að	félagsmiðstöðin	Hundraðogellefu	var	heimsótt	var	rannsakandi	búinn	að	vera	í	
sambandi	við	Hlyn	Einarsson	forstöðumann	og	kynna	honum	lauslega	fyrir	því	hvað	væri	
verið	 að	 fara	 að	 rannsaka	 varðandi	 aðgengi.	 Rannsakandi	 mætti	 á	 staðinn	 og	 lagði	 á	
bílastæði	sem	er	fyrir	neðan	innganginn	í	félagsmiðstöðina.	Hlynur	hafði	sent	rannsakanda	
skilaboð	 um	 að	 annar	 starfsmaður	 myndi	 vera	 á	 staðnum	 þegar	 rannsakandi	 kæmi	 á	
staðinn.	 Inngangurinn	 var	 ekki	 sýnilegur	 af	 bílastæðinu	 og	 því	 þurfti	 að	 hringja	 í	
starfsmanninn	sem	tæki	á	móti	rannsakanda.	Inngangurinn	var	ekki	sýnilegur	og	því	kom	
starfsmaður	niður	á	bílaplanið	og	fylgdi	rannsakanda	að	inngangnum.	Til	að	komast	inn	í	
félagsmiðstöðina	þarf	að	fara	upp	töluvert	bratta	brekku.	Það	er	þó	hægt	að	keyra	upp	að	
félagsmiðstöðinni	 til	þess	að	hleypa	einstaklingi	þar	út	sem	þyrfti	á	því	að	halda.	Það	er	
samt	 enginn	 bílastæði	 þar	 sem	 hægt	 er	 að	 hleypa	 einstaklingum	 út.	 Til	 að	 komast	 að	
inngangi	félagsmiðstöðvarinnar	eru	þrjú	þrep,	ásamt	rampi.	Rampurinn	er	dálítíð	brattur	
en	handrið	er	við	rampinn	til	þess	að	hjálpa	sér	upp	ef	þess	þarf.	Stór	og	góð	rennihurð	er	
inn	í	félagmiðstöðina	en	þungar	millihurðar	eru	í	innganginum	sjálfum.	Þær	eru	stundum	
lokaðar	og	þá	getur	verið	erfitt	fyrir	einstakling	í	hjólastól	að	komast	sjálfur	inn.	Þegar	komið	
er	inn	í	félagsmiðstöðina	er	stórt	og	rúmgott	rými.	Það	er	fín	aðstaða	þar	sem	er	búið	að	
setja	upp	litla	kaffihúsaaðstöðu	með	sófum,	borðum	og	þar	sem	hægt	er	að	spila.	Eina	sem	
hægt	er	að	setja	út	á	þá	aðstöðu	er	að	hún	er	dálítið	þröng	þar	sem	mikið	er	af	húsgögnum.	
Hægt	væri	að	rýma	til	með	því	að	færa	sófa	og	borð	til	en	annars	var	aðstaðan	mjög	rúmgóð	
og	 flott.	 Þegar	 klósettaðstaðan	 var	 skoðuð	 var	 hún	 alveg	 ágæt.	 Hún	 er	 hinsvegar	 ekki	
nægilega	stór	ef	að	einstaklingur	sem	notast	við	stóran	hjólastól	þarf	að	láta	lyfta	sér	úr	
stólnum	og	yfir	á	klósettið.	Síðan	var	komið	inn	í	stórt	rými	þar	sem	voru	sjónvarp	og	sófar	
og	það	var	mjög	rúmgott	og	flott,	nægt	rými	fyrir	hjólastól	að	komast	á	þá	staði	sem	hann	
þarf	mögulega	að	komast	á	í	því	herbergi.	Í	sjónvarpsaðtöðunni	voru	síðan	tvö	mjög	svipuð	
herbergi.	Í	öðru	þeirra	var	stór	salur	þar	sem	var	svið	og	fleira	þar	sem	unglingarnir	geta	
spilað	tónlist.	Einstaklingar	í	hjólastól	komast	hinsvegar	ekki	upp	á	sviðið	þar	sem	ekki	neinn	
rampur	er	við	sviðið.	Þar	sem	félagsmiðstöðin	Hundraðogellefu	er	staðsett	í	Miðbergi	fer	
margskonar	starfsemi	þar	fram.	Á	efstu	hæð	hússins	var	skrifstofa	þeirra	sem	eru	yfir	allri	
starfsemi	barna-	og	unglingastarfsins	en	vegna	myglusvepps	eru	þau	kominn	niður	og	eru	
með	aðstöðu	í	eina	af	herbergjunum	í	félagsmiðstöðinni.	Það	er	búið	að	loka	alfarið	efri	
hæðinni	og	það	er	lyfta	í	því	rými	sem	er	búið	að	vera	að	loka.	Þannig	einstaklingar	í	hjólastól	
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geta	farið	á	skrifstofurnar	þegar	þær	verða	fluttar	aftur	upp	eftir	að	það	verður	búið	að	fara	
í	framkvæmdir	vegna	myglusveppsins.	Einnig	var	flott	aðstaða	fyrir	einstaklinga	til	þess	að	
spila	billiard	og	fleira.	Sú	aðstaða	er	mjög	rúmgóð	og	var	auðvelt	að	komast	allsstaðar	á	
milli.	Það	sem	ég	tók	líka	eftir	þegar	ég	fór	í	heimsóknina	var	að	allar	hurðar	voru	tiltölulega	
rúmgóðar.	Þær	hurðar	sem	voru	þröngar	að	einhverju	leyti	voru	þá	tvíbreiðar	og	þar	með	
hægt	að	hafa	annaðhvort	eina	eða	báðar	hurðar	opnar	í	einu.		

	

Mynd	2.	Sýnir	hvernig	inngangurinn	í	félagsmiðstöðina	Hundrað&ellefu	er.	

6.3 Félagsmiðstöðin	Frosti	

Rannsakandi	 var	búinn	að	 vera	 í	 sambandi	 við	 Stefán	Gunnar	 Sigurðsson	 forstöðumann	
Frosta	og	segja	lauslega	frá	rannsókninni.	Hann	sagði	í	síma	að	það	þyrfti	að	hringja	í	hann	
þegar	rannsakandi	kæmi	á	staðinn.	Frosti	hefur	aðsetur	á	tveimur	stöðum	en	einungis	var	
farið	 í	aðstöðuna	sem	er	 í	 Frostaskjóli,	hin	er	 í	 kjallaranum	 í	Hagaskóla	þar	 sem	er	opið	
tvisvar	 í	viku.	Þegar	komið	er	 inn	um	aðalinngang	Frosta	blasti	við	stór	og	mikill	 stigi	og	
enginn	lyfta	í	því	húsnæði.	Þá	var	farið	með	Stefáni	inn	um	annan	inngang	sem	einstaklingar	
þurfa	að	nota	ef	þeir	vilja	koma	í	félagsmiðstöðina.	Farið	var	inn	í	félagsheimili	KR	og	þar	
var	komið	að	lyftu	sem	nær	upp	á	efri	hússins.	Lyftan	var	læst	þegar	komið	var	að	henni	og	
þurfti	að	tala	við	starfsmenn	félagsheimilisins	til	þess	að	opna	lyftuna,	einungis	starfsmenn	
félagsheimilisins	hafa	aðgang	að	þessum	lykli.	Þegar	var	komið	var	á	efri	hæðina	er	hurð	
sem	er	inn	í	félagsmiðstöðina	Frosta.	Það	var	tiltölulega	þæginlegt	aðgengi	að	hurðini	en	
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þröngt	á	sumum	stöðum.	Rampur	er	frá	hurðinni	úr	KR	heimilinu	og	yfir	í	félagsmiðstöðina	
þar	sem	kanturinn	frá	hurðinni	er	hár.	Það	er	stutt	frá	hurðinni	og	að	vegg	sem	er	beint	á	
móti,	því	var	rampurinn	stuttur	og	brattur.	Rannsakandi	þurfti	að	fara	mjög	varlega	niður	
rampinn	 til	 að	 fara	 ekki	 á	 vegginn	 sem	 er	 á	 móti	 hurðinni.	 Félagsmiðstöðin	 sjálf	 var	
hinsvegar	mjög	góð	aðgengislega	séð.	Öll	herbergi	voru	tiltölulega	rúmgóð.	Það	eina	sem	
hægt	er	að	setja	út	á	að	það	gat	verið	þröngt	að	komast	sum	staðar	á	milli	en	auðvelt	er	að	
koma	í	veg	fyrir	það	með	því	að	færa	til	húsgögn	og	auka	þar	með	rými	fyrir	stóra	hjólastóla	
að	komast	á	milli	staða.	Skrifstofa	starfsmanna	var	góð	og	vel	aðgengileg	fyrir	hjólastól	til	
að	komast	þar	að.	Það	má	hins	vegar	setja	athugasemd	varðandi	salernisaðstöðuna	í	Frosta.	
Þar	er	salerni	fyrir	hreyfihamlaða	þar	sem	handföng	eru	á	veggnum	sem	hægt	að	er	að	setja	
upp	 og	 taka	 niður	 eftir	 þörfum.	 Hinsvegar	 er	 klósettið	 til	 hægri	 þegar	 komið	 er	 inn	 á	
salernið,	en	það	sem	getur	hindrað	för	hjólastól	til	að	komast	að	því	er	að	hurðin	opnast	
inn	til	hægri	og	þá	er	orðið	þröngt	frá	vegg	og	milli	hurðar	fyrir	hjólastól	að	komast	sjálfur	
að	klósettinu.	Það	þarf	í	raun	að	loka	hurðinni	á	eftir	sér	áður	en	farið	er	á	klósettið	svo	
rýmið	sé	nógu	gott.	Einnig	er	ekki	nógu	stórt	rými	til	þess	að	hægt	sé	að	hjálpa	einstakling	
sem	þarf	að	 láta	 lyfta	 sér	úr	hjólastól	og	yfir	á	klósettið.	Það	getur	þar	með	hindrað	að	
einstaklingur	í	hjólastól	getur	nýtt	sér	salernisaðstöðuna	til	fullnustu.		

	
Mynd	3.	Sýnir	stigann	sem	blasir	við	þegar	gengið	er	inn	um	aðalinngang	
félagsmiðstöðvarinnar	
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6.4 Félagsmiðstöðin	Púgyn	

Rannsakandi	hafði	aldrei	komið	í	neina	félagsmiðstöð	sem	rekin	er	af	Gufunesbæ.	Því	var	
haft	 við	 Magnús	 Björgvin	 Sigurðsson	 samnemanda	 rannsakanda	 úr	 Tómstunda-	 og	
félagsmálafræði.	Hann	hefur	starfað	í	nokkur	ár	í	félagsmiðstöðinni	Púgyn	sem	er	staðsett	
í	Kelduskóla	í	Grafarvogi.	Rannsakandi	var	búinn	að	spurja	Magnús	út	í	hvernig	aðgengi	væri	
í	félagsmiðstöðvum	Gufunnesbæjar	og	hann	hafði	sagt	að	það	væri	yfir	höfuð	gott,	því	var	
tilvalið	að	fara	í	Púgyn	til	hans	og	kanna	aðstæður.	Þegar	komið	var	að	húsnæðinu	var	eitt	
bílastæði	 fyrir	hreyfihamlaða	á	bílastæði	 skólans	og	 félagsmiðstöðvarinnar.	Það	var	 smá	
spölur	 frá	 bílastæðinu	 og	 að	 skólanum,	 það	 er	 samt	 hægt	 að	 skutla	 hreyfihömluðum	
einstaklingum	alveg	upp	að	inngangi	skólans	og	félagsmiðstöðvarinnar	Félagsmiðstöðin	er	
skemmtilega	sett	upp	þar	sem	þau	nýta	rými	skólans	þegar	það	er	í	boði.	Byrjað	var	á	því	
að	skoða	skrifstofu	forstöðumanns	sem	er	lítið	herbergi	í	skólanum	sem	var	áður	tæknirými.	
Það	er	ekki	hægt	fyrir	einstakling	í	stórum	hjólastól	að	koma	á	skrifstofu	forstöðumanns	þar	
sem	hún	er	mjög	þröng.	Rannsakandi	sem	var	á	 litlum	hjólastól	gat	til	dæmis	ekki	 lokað	
hurðinni	 á	 eftir	 sér	 en	 það	 sem	 olli	 því	 var	 sófi	 sem	 beint	 við	 hurðina	 á	 skrifstofunni.	
Félagsmiðstöðin	getur	notað	allt	rými	skólans	eftir	því	hvaða	viðburðir	eru	í	gangi	hverju	
sinni.	Innangengt	er	úr	skólanum	og	yfir	í	íþróttasal	skólans	sem	félagsmiðstöðin	hefur	afnot	
af.	Hurðin	er	hinsvegar	mjög	þröng	og	var	hjólastóll	rannsakanda	tæpur	á	að	komast	inn	og	
er	hann	mjög	lítill	miðað	við	aðra	hjólastóla.	Skólinn	er	á	tveimur	hæðum	og	tjáði	Magnús	
rannsakanda	að	það	væru	ekki	neinir	viðburðir	sem	færu	fram	á	efri	hæð	skólans	þó	svo	að	
lyfta	sé	í	húsnæðinu.	Það	voru	tvö	salerni	fyrir	hreyfihamlaða	í	húsnæðinu.	Annað	var	í	ekki	
notkun	 þar	 sem	 það	 er	 notað	 sem	 geymsla,	 hitt	 er	 hinsvega	 rúmgott	 og	 auðvelt	 fyrir	
hjólastóla	að	athafna	sig	þar	inni.	

	

Mynd	4.	Sýnir	hversu	stór	salernisaðstaðan	er	í	Félagsmiðstöðinni	Púgyn	
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6.5 Félagsmiðstöðin	Bústaðir	

Það	er	í	raun	ómögulegt	fyrir	einstakling	í	hjólastól	að	komast	í	félagsmiðstöðina	Bústaði.	
Bústaðir	er	staðsett	 í	kjallaranum	á	Bústaðakirkju.	Þar	er	ekkert	aðgengi	 fyrir	hjólastóla.	
Þegar	komið	er	af	bílastæðinu	blasir	við	stór	og	brattur	stigi	með	handriði	og	enginn	lyfta	
er	í	húsinu	svo	hægt	sé	að	koma	einstakling	sem	notast	við	hjólastól	inn	í	félagsmiðstöðina.	
Eina	leiðin	er	að	halda	á	hjólastólnum	niður	stigann.	Aðgengið	í	félagsmiðstöðina	Bústaði	
var	áberandi	 slakast	af	þeim	 fimm	sem	voru	heimsóttar,	þar	 sem	það	var	ekki	hægt	að	
komast	 inn	 í	 félagsmiðstöðina.	 Kirkjan	 vill	 leigja	 húsnæðið	 út	 en	 þar	 sem	 enginn	 annar	
leigutaki	vill	taka	við	húsnæðinu	býður	kirkjan	Reykjavíkurborg	leiguverðið	það	lágt	að	þau	
finna	ekkert	annað	sambærilegt	á	leigumarkaðnum	sjálfum.	

	 Skóla-	 og	 frístundasvið	 vill	 hinsvegar	 fara	 úr	 þessu	 húsnæði	 og	 færa	 sig	 yfir	 í	
Réttarholtsskóla	sem	er	einn	af	skólunum	sem	félagsmiðstöðin	þjónustar.	Það	er	ákveðinn	
stofnkostnaður	sem	fylgir	því	og	sjá	þau	jafnvel	fyrir	sér	að	byggja	við	skólann.	Hinsvegar	
hefur	Reykjavíkurborg	ekki	viljað	fara	úr	húsnæðinu	þar	sem	kirkjan	býður	Reykjavíkurborg	
húsnæðið	á	mjög	lágu	verði	þar	sem	enginn	annar	leiguaðili	finnst.	Ekkert	húsnæði	finnst	á	
sambærilegu	 verði	 og	 húsnæðið	 sem	 félagsmiðstöðin	 Bústaðir	 er	 í.	 (Soffía	 Pálsdóttir,	
munnleg	heimild,	28.mars	2019).	

	

Mynd	5.	Sýnir	stigann	sem	blasir	við	þegar	komið	er	í	Félagsmiðstöðina	Bústaði.	Lengra	
komst	rannsakandi	ekki.	
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7 Umræður	og	niðurstöður	

Þegar	 litið	 er	 á	 þær	 félagsmiðstöðvar	 sem	 heimsóttar	 voru	 kom	 bersýnilega	 í	 ljós	 að	
aðgengismál	 eru	 ekki	 að	 standast	 kröfur	 svo	 að	 hreyfihamlaðir	 unglingar	 geti	 sótt	 sína	
félagsmiðstöð.	Það	var	enginn	félagsmiðstöð	af	þeim	fimm	sem	heimsóttar	voru	þar	sem	
aðgengi	var	 í	öll	 rými	 félagsmiðstöðvarinnar	áður	en	kom	að	hindrun	að	einhverju	 leyti.	
Aðgengið	 var	 misjafnt,	 en	 hvergi	 fullkomið.	 Allt	 frá	 því	 að	 geta	 ekki	 farið	 inn	 í	
félagsmiðstöðina	yfir	það	að	komast	ekki	inn	á	skrifstofu	forstöðumanns.	Ef	það	er	til	dæmis	
litið	á	félagsmiðstöðina	Bústaði	er	einungis	einn	innngangur	og	til	að	komast	niður	hann	
þarf	 að	 fara	 niður	 stiga.	 Það	 að	 Reykjavíkurborg	 vill	 ekki	 flytja	 úr	 kjallara	 Bústaðakirkju	
vegna	hversu	lágt	leiguverðið	er	á	húsnæðinu	sýnir	að	vissu	marki	áhugaleysi.	Það	er	ekki	
vilji	 til	 þess	 að	 gera	 neitt	 í	málinu	 sem	 veldur	 því	 að	 hreyfihamlaðir	 unglingar	 sem	 eru	
mögulega	í	þessum	þremur	skólum	sem	félagsmiðstöðin	þjónar	munu	ekki	hafa	tækifæri	á	
að	 geta	 farið	 í	 félagsmiðstöðina	 með	 sínum	 vinum.	 	 Ef	 það	 var	 hins	 vegar	 farið	 í	
félagsmiðstöðina	Púgyn	var	aðgengi	út	um	allt	nema	á	skrifstofu	forstöðumanns.	Það	sem	
gerir	félagsmiðstöðina	Púgyn	aðgengilega	er	að	hún	er	inni	 í	nýlegum	skóla	og	hafa	geta	
þau	nýtt	sér	allt	rými	skólans	undir	félagsmiðstöðina	Með	því	að	að	vera	ekki	með	aðgengi	
í	félagsmiðstöðvar	er	Reykjavíkurborg	að	fara	gegn	sáttmálum	eins	og	Barnasáttmálanum	
og	 Réttindum	 fatlaðs	 fólks,	 það	 er	 óboðlegt.	 Borgarfulltrúi	 Reykjavíkurborgar	 sendi	
fyrirspurn	á	byggingafulltrúa	Reykjavíkurborgar	um	að	fá	yfirlit	yfir	þann	fjölda	undanþága	
sem	Reykjavíkurborg	hefur	veitt	í	aðgengismálum.	Svarið	sem	hann	fékk	var	að	vegna	fjölda	
mála	yrði	það	of	tímafrek	vinna	að	fara	í	gegnum	öll	skjöl	og	finna	út	hvar	hefur	verið	veitt	
undanþága	þar	sem	slík	erindi	eru	hvergi	á	skrá	hjá	Reykjavíkurborg.	Eins	og	segir	 í	D	lið	
7.greinar	laga	um	fötluð	börn:	,,til	þess	að	tryggja	fötluðum	börnum	aðgang,	til	 jafns	við	
önnur	börn,	að	leikjum	og	tómstunda-	og	frístunda-	og	íþróttastarfi,	meðal	annars	innan	
skólakerfisins”.	Miðað	við	þessa	grein	laga	er	verið	að	brjóta	lög	sem	varða	aðgengismál.	
Bæjarfélögum	og	skólum	ber	skylda	til	þess	að	hafa	aðgengi	fyrir	öll	börn	sem	sækja	sínar	
félagsmiðstöðvar	og	að	aðgengi	valdi	því	að	unglingar	geti	ekki	sótt	félagsmiðstöðvar	sínar	
er	óboðlegt.		

Reykjavíkurborg	 styðst	 við	 fötlunarflokka	 skv.	 skilgreiningu	 Tryggingastofnunar	
Ríkisins.	Skilyrði	fyrir	þátttöku	í	sértækum	félagsmiðstöðvum	Reykjavíkurborgar	er	að	fallast	
undir	einn	af	þessum	flokkum.	Í	flokki	2	segir	til	dæmis:	Börn,	sem	vegna	alvarlegrar	fötlunar	
þurfa	 aðstoð	 og	 nær	 stöðuga	 gæslu	 í	 daglefu	 lífi,	 t.d.	 vegna	 alvarlegrar	 eða	 miðlungs	
þroskahömlunar,	hreyfihömlunar	sem	krefst	notkun	hjólastóls.	Síðan	segir	í	flokki	3:	Börn,	
sem	vegna	fötlunar	þurfa	aðstoð	og	gæslu	í	daglegu	lífi	t.d.	vegna	vægrar	þroskahömlunar,	
hreyfihömlunar,	sem	krefst	notkun	spelka	og/eða	hækja	við	ferli.	Því	er	hægt	að	velta	fyrir	
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sér	hvort	Reykjavíkurborg	geti	nýtt	sér	þessa	tilteknu	punkta	ef	komið	er	með	athugasemdir	
varðandi	 aðgengismál.	 Það	 að	 hreyfihamlaðir	 unglingar	 hafi	 þá	 tækifæri	 til	 að	 sækja	
sértækar	 félagsmiðstöðvar	 þegar	 lítið	 sem	 ekkert	 aðgengi	 er	 í	 hverfis	 félagsmiðstöð	
viðkomandi	 aðila.	 Samkvæmt	 orðalaginu	 er	 líka	 hægt	 að	 taka	 því	 þannig	 að	 sértæku	
félagsmiðstöðvarinnar	 eru	 fyrir	 þá	 sem	 falla	 í	 einn	 af	 þessum	þremur	 flokkum	 fötlunar.	
Áhugavert	 að	 líta	 á	 að	greinarmunur	 sé	gerður	út	 frá	hvernig	hreyfihömlun	viðkomandi	
einstaklingar	eru	með.	Eins	og	að	þeir	sem	þurfa	að	notast	við	hjólastól	eru	flokkaðir	í	annan	
flokk	en	þeir	sem	þurfa	að	nota	hækjur	eða	spelkur.	Einnig	að	þeir	einstaklingur	sem	þurfa	
að	notast	við	hjólastól	eru	flokkaðir	með	þeim	einstaklingum	sem	eru	með	alvarlega	eða	
miðlungs	þroskahömlun.	Ef	einstaklingar	þurfa	síðan	að	notast	við	hækjur	eða	spelkur	eru	
þeir	flokkaðir	með	þeim	eru	með	væga	þroskahömlun.			

	 Málið	er	líka	að	aðgengi	snýst	ekki	bara	um	að	einstaklingar	með	hreyfihömlun	geti	
komist	á	milli	 staða.	Aðgengi	varðar	almenning.	Það	þarf	 lítið	útaf	að	bregða	til	þess	að	
einstaklingar	 þurfi	 að	 notast	 við	 gott	 aðgengi.	 Það	 dugar	 að	 einn	 nemandi	 sem	 sækir	
félagsmiðstöðina	myndi	til	dæmis	fótbrotna	og	vera	á	hækjum	í	nokkrar	vikur.	Hversu	mikið	
er	þá	búið	að	hindra	aðgengi	viðkomandi	að	félagsmiðstöðinni.	Oft	á	tíðum	eru	húsnæði	
valinn	út	frá	því	hversu	hátt	leiguverð	eða	þá	hversu	kostnaðarsamt	húsnæði	er	hverju	sinni.		

Hreyfihamlaðir	hafa	mjög	takmarkaðan	aðgang	að	því	að	sækja	fjölbreyttar	tómstundir	þar	
sem	mikið	af	tómstundum	snúast	um	hreyfingu.	Því	er	mikilvægt	að	hlúa	vel	að	þessum	hóp	
til	að	þau	dragist	ekki	aftur	úr.	Eins	og	rannsóknir	hafa	sýnt	þá	hefur	það	starf	sem	á	sér	
stað	utan	fjölskyldunnar	góð	áhrif	á	sjálfsmynd	einstaklinga	og	er	það	annar	þáttur	í	því	að	
mikilvægt	 er	 að	 hafa	 félagsmiðstöðvar	 aðgengilegar	 öllum.	 Þeir	 sem	 sækja	 skipulagt	
tómstundastarf	eru	betur	staddir	félagslega,	hafa	betri	sjálfsmynd.	Það	er	einmitt	það	sem	
þarf	til	þess	að	byggja	upp	sterka	og	góða	einstaklinga.	Því	unglingarnir	okkar	eru	framtíðin,	
alveg	sama	hvort	þeir	séu	hreyfihamlaðir,	heilbrigðir,	notast	við	hjólastól,	hækjur	eða	geta	
gengið.	Einstaklingar	eru	einstaklingar	alveg	sama	hvaða	leiðir	þeir	notast	við	til	að	fara	á	
milli	staða.	
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