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Ágrip 

Gott og öflugt tómstundastarf er mikilvægt fyrir hvern og einn hvenær sem er á lífsleiðinni. 

Markmiðið með ritgerðinni er að skoða tómstundastarf í Mosfellsbæ og hvaða möguleikar 

leynast þar, bæði til útivistar sem og til ýmiss konar tómstundastarfs. Fjallað er um 

tómstundir og mikilvægi þeirra og um frítímann í fræðilegu samhengi. Einnig verða 

hugtökunum frítími og tómstundamenntun gerð skil á fræðilegan hátt. Fjallað er um nokkrar 

félagsmótunarkenningar sem móta starf frístundaheimila. Mosfellsbær, sem sveitarfélag, 

starfar eftir lögum um frístundastarf og verður starfsemi á vegum bæjarins á því sviði gerð 

ítarleg skil ásamt því að skoða það sem hin ýmsu félagasamtök bjóða upp á varðandi 

tómstundaiðkun. Ungmennafélagið Afturelding er með mikla og fjölbreytta starfsemi og er 

saga þess rakin ásamt að hinu merkilega starfi sem fram fór á Álafossi í upphafi síðustu aldar 

varðandi íþróttaiðkun verða gerð skil. Að lokum er fjallað um möguleika til útiveru í 

Mosfellsbæ og um útinám. 
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Formáli 

Tómstundastarf hefur lengi verið mér hugleikið. Ég hef starfað sem frístundaleiðbeinandi í 

grunnskóla í Mosfellsbæ um nokkurra ára skeið og hef mikinn áhuga á þessum málefnum. 

Þegar kom að vali á lokaverkefni þá ákvað ég að skoða hvað er í boði í mínum heimabæ, 

Mosfellsbæ, ásamt því að skoða hvaða útivistarmöguleika umhverfi bæjarins býður upp á. Ég 

vil þakka kærustu minni fyrir þolinmæðina sem og móður minni fyrir yfirlesturinn og 

hvatninguna sem ég hef fengið frá henni. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum Árna 

Guðmundssyni fyrir alla hjálpina. 

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

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef 

gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og 

túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. reglna fyrir 

Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

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

Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð 

á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, júní 2022 

 

Ari Páll Olsen 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103


   
 

 

 

1 Inngangur  

Mikilvægt er að börn og unglingar hafi aðgang að fjölbreyttu tómstundastarfi vegna þess að 

almennt er talið að það hafi mikilvægt forvarnargildi gegn einelti (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2017) ásamt því að efla sjálfsmynd og bæta líðan og heilsu (Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir 

og Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Það eru ýmiss konar félagasamtök sem eiga stóran þátt í 

skipulögðu tómstunda- og félagsstarfi fyrir almenning á öllum aldri (Eygló Rúnarsdóttir, 

2017). Sveitarfélögin hafa einnig mikilvægu hlutverki að gegna hvað varðar tómstundastarf 

og stjórnun þess.  

Í Mosfellsbæ eru margir og fjölbreyttir valkostir, hvað varðar tómstundastarf, í boði 

fyrir börn og unglinga, ásamt öflugu starfi fyrir eldri borgara sem og aðra bæjarbúa. Oft á 

tíðum finnst fólki að það þurfi að ferðast um langan veg til að njóta útivistar, en yfirleitt 

nægir að líta aðeins í kringum sig og athuga hvað nánasta umhverfi hefur upp á að bjóða 

vegna þess að oft leynast skemmtilegir útivistarmöguleikar í okkar nánasta umhverfi.  

Mosfellsbær státar af fallegri náttúru og stutt er í skemmtilegar gönguleiðir bæði upp á 

fellin sem umlykja bæinn og niður í fjöruna í Leirvogi. Því má segja að aðstaða til útvistar sé 

mjög góð í bænum, ásamt aðstöðu til íþróttaiðkunar. Þar má nefna að í Mosfellsbæ eru 

tvær sundlaugar og tveir golfvellir.  

Börn og unglingar verja ákveðnum tíma í skóla en flest hafa þau úr töluverðum frítíma 

að spila. Það er mikilvægt að þau verji þessum tíma vel og á uppbyggilegan hátt. Einnig hafa 

eldri borgarar töluverðan frítíma sem mikilvægt er að nýta. Gott, fjölbreytt og vandað 

tómstundastarf hefur því mikið að segja fyrir alla, sama á hvaða aldri einstaklingarnir eru.  

Í þessu verki leita ég svara við því hvernig frístundastarf í Mosfellsbæ fellur að helstu 

kenningum tómstunda- og félagsmálafræða um mikilvægi tómstunda og frítíma, sem og að 

skyggnast ofan í fræðin sjálf og sögu tómstunda og íþróttastarfs í heimabæ mínum, 

Mosfellsbæ. 



   
 

 

 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið tómstundir og mikilvægi þeirra. Einnig verður 

fjallað um hugtökin frítími og tómstundamenntun. Í lokin verður nokkrum kenningum um 

félagsmótun gerð skil. 

 

2.1  Skilgreining á hugtakinu tómstundir 

Tómstundir eru stór hluti af lífi einstaklinga og þegar fjallað er um þær þá er nauðsynlegt að 

skoða hvað felst í því hugtaki. Jakob Frímann Þorsteinsson (2017) segir að hugtakið 

tómstundastarf vísi til þess að hafa tóm til að vera til og vaxa sem einstaklingur. Þau Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2009) tala um tómstundir sem þátttöku 

í tómstundastarfi eða íþróttum sem eru skipulagðar utan skólatíma og eru á vegum félaga 

eða samtaka. Hins vegar fjalla þau um frístundir sem afþreyingu sem börn og unglingar 

stunda utan skólatíma eins og til dæmis að með því að horfa á sjónvarp eða vera í tölvunni. 

Samkvæmt þessari skilgreiningu þá er um að ræða tvö hugtök; tómstundir fyrir skipulagt 

starf og frístundir fyrir það sem er ekki skipulagt. Þessu er Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) ekki 

sammála en hún segir í riti sínu Skilgreining á hugtakinu tómstundir að hugtökin tómstundir 

og frístundir séu notuð jöfnum höndum og að menn hafi ekki verið á eitt sáttir hvað varðar 

skilgreiningu á þessum hugtökum. Vanda skilgreinir hugtökin út frá fimm mismunandi 

hliðum. Tómstundir; sem tími, sem athöfn eða starfsemi, sem gæði, sem viðhorf og 

tómstundir sem hlutverk. Tómstundir sem tími felur í sér þann tíma sem er eftir þegar 

vinnu, skyldum og öðrum líkamlegum nauðsynjum er lokið. Samkvæmt þessu þá er hægt að 

reikna út nákvæmlega þann tíma sem einstaklingar hafa fyrir tómstundir. Þetta er samt ekki 

svona einfalt því vissulega eru hópar eins og til dæmis heimavinnandi, atvinnulausir og 

ellilífeyrisþegar sem ekki eru í hefðbundinni vinnu og einnig er oft erfitt að skilgreina hvað 

er vinna og skylda og hvað eru tómstundir. Einnig hefur verið bent á að þessi skilgreining 

segi ekkert til um gæði þess tíma sem ætlaður sé til tómstunda. Varðandi það hvort líta 

megi á allan frítíma sem tómstundir hefur verið rætt um að margir velji að fást við 

glæpsamlegt athæfi í frítíma sínum. Fræðimenn hafa velt því upp hvort allt sem við gerum í 

frítímanum megi flokka sem tómstundir alveg óháð því hvort það sé löglegt eða ekki.  



   
 

 

 

Tómstundir sem athöfn eða starfsemi felur í sér að litið er á þær sem röð athafna eða 

starfsemi sem fólk hefur valið að fást við í frítímanum. Samkvæmt þessari skilgreiningu er 

aðaláherslan ekki á einstaklingana sjálfa, heldur á það sem er gert. Þá er stuðst við 

spurningalista til að meta þátttöku þeirra í tómstundum. Þessi nálgun á skilgreiningu 

hugtaksins getur gefið upplýsingar sem hægt er að nota við forvarnarstarf og skipulag á 

starfsemi, en hún segir ekkert um gæði og innihald tómstunda. Í tómstundum sem gæði er 

aðaláherslan á innihald tímans og litið er á þær sem ákveðin gæði en ekki sem hegðun. 

Samkvæmt þessu verða tómstundir að fela í sér vellíðan og ánægju og eiga að vera 

andstæðan við vinnu. Hver og einn þarf að hafa val og frelsi til að velja sér tómstundir sem 

veita ánægju og afslöppun. Tómstundir sem viðhorf velur í sér að það er einstaklingurinn 

sjálfur sem ákveður hvað flokkast sem tómstundir. Samkvæmt þessu geta tómstundir verið 

mismunandi á milli einstaklinga og geta tekið breytingum hjá sama einstaklingi. Tómstundir 

geta því átt sér stað hvar og hvenær sem er. Gallinn á þessari nálgun er meðal annars sá að 

samkvæmt henni þá geta tómstundir verið hvað sem er, bæði jákvætt og neikvætt. Þess 

vegna getur verið erfitt að mæla og rannsaka hvað tómstundir eru. Þessi nálgun getur samt 

gefið upplýsingar um það hvað einstaklingar upplifa sem tómstundir. Tómstundir sem 

hlutverk felur í sér að áhersla er lögð á hvað verið er að gera og að þær eru eitthvað jákvætt 

fyrir einstaklinginn. Þessi nálgun felur líka í sér að tómstundir hafi notagildi bæði fyrir 

einstaklinginn og samfélagið. Tómstundir eiga að vera leið til að ná fram jákvæðum 

markmiðum og sjónum er beint að því hvernig þær eru nýttar. Samkvæmt þessari nálgun þá 

er ekki hægt að líta á neikvæða og/eða ólöglega hegðun sem tómstundir vegna þess að 

samfélagið leyfir ekki hvaða hegðun sem er. Eins og sést á útskýringunum þá er ljóst að 

tómstundir er yfirgripsmikið hugtak sem er erfitt að skilgreina. Vanda segir að í 

grundvallaratriðum eigi tómstundir sér stað í frítíma viðkomandi og að þær séu athöfn, 

hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímum og verða að uppfylla þau skilyrði að 

viðkomandi einstaklingur líti sjálfur á að um sé að ræða tómstundir, að athöfnin sé frjálst val 

og valdi ánægju og jákvæðum áhrifum. Því má segja að kjarninn í tómstundum felist í 

vellíðan og auknum lífsgæðum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Vanda Sigurgeirsdóttir (2014) vitnar í Csikszentmihalyi sem segir að það að hafa 

nægan frítíma bæti ekki lífsgæði nema að einstaklingarnir viti hvernig á að nýta þennan tíma 

á árangursríkan hátt. Hann segir að þessi færni til að nýta tímann sé ekki eitthvað sem við 



   
 

 

 

lærum sjálfkrafa og leggur hann áherslu á mikilvægi tómstundamenntunar. Vanda kemur 

inn á það að rannsóknir hafi sýnt að tómstundamenntun hafi jákvæð áhrif á fatlaða 

einstaklinga sem og aldraða. Hún fjallar einnig um það að tómstundamenntun geti verið 

vernd fyrir unglinga, sérstaklega gegn áhættuhegðun og auki hæfileikann til að breyta tíma 

sem einkennist af leiða í áhugaverðari tíma.  

Jakob Frímann Þorsteinsson (2017) leggur fram eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu 

tómstundir: ,,Tómstundir eru meðvituð athöfn í frítíma sem byggir á frjálsu vali 

einstaklingsins, skapar reynslu og hefur áhrif á velferð og lífsgæði”.  

Af þessu má sjá að fræðimenn hafa haft ýmsar vangaveltur um hvað felst í hugtakinu 

tómstundir og hafa þeir velt upp ýmsum myndum sem allar leiða að því að sama. 

Tómstundir eru athafnir einstaklinga og hafa á einn eða annan hátt, áhrif á líf þeirra.  

 

2.2 Mikilvægi tómstunda 

Tómstundir eru mikilvægur þáttur í lífi fólks og geta bætt lífsgæði svo um munar. 

Þau Sara Leitner og Michael Leitner (2012) segja í bók sinni Leisure Enhancement frá 

rannsókn einni þar sem kemur fram að ákveðin tómstundaiðkun stuðli að sálfræðilegri 

vellíðan hjá þátttakendum. Þar kemur einnig fram að það að taka þátt í áhugamálum, 

heimsækja vini og stunda sund séu tómstundir sem hafi jákvæð tengsl við sálfræðilega 

vellíðan einstaklinga.Rannsókn sem gerð var meðal háskólanemenda sýnir að þeir sem eru 

virkir félagslega og stunda keppnisíþróttir hafa betri andlega heilsu. Einnig hefur það komið 

fram að nemendur sem upplifa minni leiða í frítíma sínum hafi betri andlega og líkamlega 

heilsu. Tómstundir geta veitt andlegan stuðning og uppörvun þegar einstaklingur gengur í 

gegnum erfiðleika (e. major life crises). Einnig segja þau Sara og Michael í bók sinni að 

félagslegar tómstundir geti verið sérstaklega hjálpsamar í að efla siðferði á sorgartímum. 

Tómstundir hjálpa fólki að komast í gegnum neikvæða og erfiða atburði í lífinu og hjálpa til 

við að fólk sé hamingjusamt. Þessar hugmyndir er studdar af rannsókn sem gerð var á 552 

konum í Brasilíu þar sem fram kom að það að stunda tómstundir eftir að hafa upplifað 

þunglyndi og kvíða hjálpaði konunum við að viðhalda geðheilbrigði við slæm lífskjör.  

Tómstundir sem krefjast líkamlegrar virkni hafa sérstaklega jákvæð áhrif á 

sálfræðilega heilsu og vellíðan og ákveðnar tegundir þeirra, einkum menningar- og 



   
 

 

 

útivistartengdar geta stuðlað að andlegri vellíðan. Tómstundaiðkun sem vekur ánægju, 

slökun og skemmtun hefur jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan bæði til lengri og skemmri tíma. 

Ásamt því að hafa góð áhrif á andlega heilsu þá getur tómstundaiðkun styrkt verulega 

myndun og eflingu sjálfsmyndar og gerir einstaklinginn hæfari til að takast á við hið daglega 

líf og getur því einnig haft jákvæð áhrif á önnur svið lífsins eins og atvinnu, fjölskyldu og 

mannleg samskipti. Valfrelsið sem einkennir tómstundir gerir ekki aðeins þær að þeim þætti 

lífsins sem getur haft jákvæðustu áhrif á heilsu og vellíðan, heldur gerir valfrelsið þær líka að 

þeim tíma þar sem neikvæðar eða hlutlausar niðurstöður geta orðið. Maður getur tekið þátt 

í skemmtilegum og líkamlega virkum frístundum eftir vinnu eða skóla sem eru uppbyggjandi 

á allan hátt (Leitner og Leitner, 2012).  

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir og Steingerður Ólafsdóttir (2017) segja í grein sinni 

Lýðheilsa og frístundir að allir aldurshópar eigi sér frístundir og að frá barnsaldri nýtum við 

frístundir okkar á margvíslegan hátt. Einnig kemur fram í greininni að bandarísk rannsókn 

sem gerð var á frístundastarfi fullorðins fólks sýni að hvetja ætti fólk til að stunda 

frístundastarf alla ævi í þeim tilgangi að auka og viðhalda vellíðan.  

Eins og sjá má á þessari umfjöllun þá hafa tómstundir mikil og góð áhrif bæði á 

andlega og líkamlega líðan þess sem þær stunda ásamt því að styrkja einstaklinginn 

félagslega og efla sjálfsmynd hans. 

 

2.3 Frítíminn 

Eins og fram hefur komið þá er talað um að tómstundir fari fram í frítímanum. Þá er 

gott að skoða hvað felst í hugtakinu frítími. Samkvæmt þeim Leitner og Leitner (2012) er 

frítími allur sá tími sem er eftir hjá einstaklingnum þegar allri skyldu eins og vinnu er lokið 

og eftir að búið er að mæta öllum líkamlegum þörfum. Þessi skilgreining tekur ekkert á því 

hvort frítíma sé varið á jákvæðan eða neikvæðan hátt.  

Árni Guðmundsson (2017) er einnig með skilgreiningu á frítímanum en hann segir að 

frítíminn sé frelsi til þess að gera það sem maður vill hverju sinni án nokkurra kvaða og á 

eigin forsendum. Í þessu sambandi er tómstundamenntun mikilvæg til þess að hver og einn 

öðlist sem best lífsgæði og nýti frítíma sinn á sem jákvæðasta hátt.  



   
 

 

 

Vanda Sigurgeirsdóttir (2014) fjallar um í grein sinni Tómstundamenntun að 

samkvæmt rannsókn sem Weiskopf gerði þá komi fram að miðað við 70 ára aldur þá eyði 

meðalmanneskja 27 árum af lífi sínu í frítíma, 7,33 árum í vinnu og 4,33 árum í formlega 

menntun. Þessi rannsókn sýnir að meðalmaður eyðir miklu meiri tíma í frítíma en flestir 

gera sér grein fyrir. Frítími er því mjög stór hluti af lífi fólks og því er mikilvægt að nýta hann 

á uppbyggilegan hátt. Í grein Vöndu kemur fram að rannsóknir sýna að frítími okkar er 

meira en tvöfalt meiri, en tími í vinnu og skóla samanlagt. Það er því ljóst að frítíminn er stór 

þáttur í lífi okkar og það hvernig honum er varið getur haft jákvæð eða neikvæð áhrif á 

lífsgæði, vellíðan, andlega og líkamlega heilsu ásamt hamingju og lífsgleði. Undir frítímann 

falla athafnir sem flokkast undir tómstundir og einnig athafnir eins og til dæmis glæpir og 

ofbeldi (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

 

2.4 Tómstundamenntun 

Hér hefur verið fjallað um hugtakið tómstundamenntun og þess vegna er vert að skoða hvað 

felst í þessu hugtaki. Tómstundamenntun er menntunarferli þar sem einstaklingar læra að 

takast á við mikilvæga þætti í frítíma sínum. Með aukinni viðurkenningu á mikilvægi 

tómstunda, hefur almennt markmið tómstundamenntunar verið viðurkennt sem liður í því 

að auka lífsgæði einstaklinga (Ruskin og Sivan, 1995). Tómstundamenntun felur í sér að 

kenna börnum að nýta frístundir á uppbyggilegan hátt og ýta undir það að börn þrói með sér 

jákvætt viðhorf til tómstunda sem leggur grunn að innihaldsríku tómstundastarfi síðar á 

lífsleiðinni (Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir og Steingerður Ólafsdóttir, 2017).  

Mundy (1998) segir að lýsa megi hugtakinu tómstundamenntun á þann hátt að það sé 

þroskaferli einstaklinga. Þeir þrói með sér skilning á tómstundum út frá sjálfum sér og 

sambandi milli eigin lífsstíls og samfélags. Einstaklingar taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi 

frítímann sem samrýmast eigin gildum, þörfum og markmiðum. Tómstundamenntun er því 

mikilvæg til að sem best takist í tómstundastarfi sem fer víða fram og þá sérstaklega í 

félagsmiðstöðvum. Í því sambandi er gott að skoða félagsmótunarkenningar sem móta 

starfið þar. 

 



   
 

 

 

2.5 Félagsmótunarkenningar 

Innra starf félagsmiðstöðva byggir á kenningum um félagsmótun og hópastarf er mikið nýtt í 

félags- og tómstundastarfi. Nokkrir fræðimenn hafa haft mikið að segja varðandi 

félagsmótun. G. Stanley Hall var bandarískur sálfræðingur sem sagði að þroskaskeiðum 

mannsins mætti skipta í fjóra hluta sem hann kenndi við ungabarnið, barnið, unglinginn og 

hinn fullorðna, að við fæðumst með ákveðna eiginleika sem ekki væri hægt að breyta. Hall 

sagði að þeir eiginleikar sem við fengjum í gegnum erfðir þyrfti að þjálfa til að öðlast þroska. 

Samkvæmt Hall er grunnatriðið í uppeldi endurtekning og reynsla, samspil erfða og 

umhverfis (Árni Guðmundsson, 2007). John Dewey lagði áherslu á í kenningum sínum að 

börn eigi að vera virkir þátttakendur og læra í gegnum leik, þá fá þau tækifæri til að 

endurskapa þekkingu sína. G.H. Mead er upphafsmaður kenninga um táknbundin samskipti 

og um tilurð hins félagslega eðli sjálfsins. Hann sagði að sjálfið væri ekki meðfætt heldur 

þróaðist það, yxi og dafnaði í félagslegum samskiptum og að leikurinn væri undirstaða 

félagsmótunar. Sjálfsmyndin þróast hægt og sígandi í gengum reynslu. Barnið lærir hvernig 

umhverfið bregst við hegðun þess og einnig lærir það ákveðnar leikreglur og hvernig á að 

bregðast við í ákveðnum aðstæðum. Guðmundur Finnbogason fæddist á seinni hluta 19. 

aldar og lærði sálfræði og heimspeki í Kaupmannahöfn. Félagsmótunarkenningar 

Guðmundar ganga út á það að hið ytra hefur áhrif á hið innra, hæfileikinn til að setja sig í 

aðstæður annarra eða að skynja umhverfið og vera hluti af því er mjög mikilvægur. 

Samkvæmt kenningum Guðmundar er forsenda menntunar næmni á umhverfið. Maður 

þarf að hafa hæfileika til að skynja umhverfið, lesa í tákn þess og vinna úr þeim upplýsingum 

sem þar má finna. Arne Sjölund var danskur félagssálfræðingur sem gaf út bók 

Gruppesyklogi árið 1965. Kenningar hans fjalla um hópa, hvernig þeir móta hegðun 

einstaklingsins og hvernig þeir hafa mjög sterk áhrif á hegðun. Sjölund fjallaði um áhrif ytri 

aðstæðna á hópa, hópamyndanir, samsetningu hópa og áhrif hópa á aðra hópa. Einnig sagði 

hann að hópurinn hefði það sterk áhrif á einstaklinga að erfitt væri að vera með uppeldis- 

eða stjórnunarstörf ef þau væru gegn vilja hópsins. Félagsleg staða hvers einstaklings innan 

hóps er mikilvæg. Einstaklingsþættir eins og til dæmis greind og foringjahæfileikar geta 

stuðlað að betri stöðu innan hvers hóps. Einstaklingurinn sér eða skynjar sjálfan sig út frá 

því hvernig hann upplifir að hópurinn taki honum (Árni Guðmundsson, 2007).  



   
 

 

 

Hér hefur verið fjallað um félagsmótunarkenningar ýmissa fræðimanna og má segja að 

samhljómurinn sé sá að allir verði að vera þátttakendur. Samspil við annað fólk ásamt því 

upplagi sem okkur er gefið, skipar stóran sess varðandi það hvernig samskipti og þar með 

talið félagsmótun tekst til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   
 

 

 

3 Mosfellsbær 

Hér á eftir verður fjallað um lög um frístundastarf ásamt stjórnun tómstunda- og 

frístundamála hjá Mosfellsbæ. Því næst verður farið yfir það frístundastarf sem er í boði á 

vegum Mosfellsbæjar, bæði fyrir börn og eldri borgara. 

 

3.1 Lög um frístundastarf og stjórnun þess 

Frístundastarf er mikilvægur þáttur í lífi ungra grunnskólabarna. Í grunnskólalögum frá árinu 

2008 kemur fram í 33. grein að í öllum grunnskólum skuli nemendum gefinn kostur á að 

taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi. Þar segir einnig að tómstunda- og félagsstarf geti 

bæði verið liður í daglegu skólastarfi og utan venjulegs skólatíma. Sveitarstjórn getur auk 

þess boðið grunnskólanemendum lengda viðveru utan daglegs kennslutíma (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Í lögum um æskulýðsmál kemur fram að tilgangur með þeim sé að styðja börn og 

ungmenni, á aldrinum 6 -25 ára, til þátttöku í æskulýðsstarfi. Með því er átt við skipulagða 

félags- og tómstundastarfsemi í frístundum þar sem þátttakendur eru hvattir til frumkvæðis 

og þátttöku (æskulýðslög nr. 70/2007).  

Mikilvægt er að vandað sé til verka þegar tómstunda- og félagsstörf eru skipulögð 

fyrir börn og unglinga. Fræðslu- og frístundasvið Mosfellsbæjar fer með stjórnun 

tómstunda- og íþróttamála hjá sveitarfélaginu. Hlutverk sviðsins er meðal annars að skapa 

börnum, unglingum og ungmennum skilyrði til virkrar þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi 

ásamt því að stuðla að heilbrigði alls almennings með því að veita einstaklingum, óháð aldri, 

gott aðgengi að fjölbreyttri aðstöðu til íþróttaiðkunar og útvistarmöguleika. Sviðið á einnig 

að vera í fararbroddi við að efla og þróa fagumhverfi frítímaþjónustunnar og vera 

stuðningur fyrir íþrótta- og æskulýðsfélög (Mosfellsbær, e.d.a).  

Það er áhugavert að sjá að sveitarfélagið Mosfellsbær gerir ráð fyrir 

tómstundastarfsemi og að eitt af sviðum bæjarins hafi það hlutverk að efla tómstundastarf 

meðal bæjarbúa. Æfingar hjá íþróttafélögum kosta sitt og hafa sveitarfélög reynt að koma til 

móts við íbúa með svokölluðum frístundaávísunum fyrir börn og unglinga. 

 



   
 

 

 

3.2 Aðstaðan í Mosfellsbæ 

Í Mosfellsbæ er boðið upp á fjölbreytt og öflugt íþrótta- og tómstundastarf. Mosfellsbær er 

þannig í sveit settur að þar er gott að stunda hinar ýmsu íþróttir, sveitarfélagið býr yfir 

fallegri náttúru og nægu plássi fyrir hinar ýmsu íþróttir. Í Mosfellsbæ eru tvö íþróttahús og 

tvær sundlaugar. Á Varmársvæðinu er stöðugt verið að byggja upp, þar er sundlaug, 

handknattleikshús, fimleikahús og nú nýverið var tekið í notkun hús til að stunda fótbolta. 

Með þessu nýja húsi hefur æfingaaðstaða stórbatnað. Einnig er góð aðstaða fyrir fótbolta á 

Tungubökkum sem eru á bökkum Leirvogsár. Á Lágafellsskólasvæðinu er minna íþróttahús 

ásamt mjög góðri sundlaug. Skátarnir í Mosfellsbæ eru með húsnæði í Álafosskvos og fer 

starfsemi þeirra þar fram. Einnig er starfsemi fyrir bæjarbúa á vegum kirkjunnar í bænum 

svo eitthvað sé nefnt en nánar verður fjallað um það síðar í kaflanum. 

 

3.3 Íþrótta og tómstundastarf Mosfellsbæjar 

Á heimasíðu Mosfellsbæjar má finna upplýsingar um stefnu bæjarins og þar kemur fram að 

lífsgæði íbúa byggi á ræktun lýðheilsu fyrir alla í sátt við umhverfið. Þar segir að umgjörð til 

tómstundaiðju sé einstök í bænum og eigi að hvetja fólk á öllum aldri til þátttöku í íþróttum 

og hreyfingu ásamt útivist og annarri tómstundastarfsemi. Mosfellsbær er eftirsóknarverður 

til búsetu vegna þess að þar er sjálfbær nýting á náttúru og umhverfi til útivistar ásamt 

frábærri og framúrskarandi íþrótta- og tómstundastarfsemi. Meginmarkmið stefnunnar er 

að Mosfellsbær verði í fararbroddi með samþættingu tómstundastarfs og faglegri 

uppbyggingu íþrótta- og félagsstarfs í samræmi við lýðheilsustefnu. Þátttaka almennings í 

íþróttum og tómstundum í bænum er almenn og til eftirbreytni og markmið stefnunnar er 

að Mosfellsbær skapi umhverfi sem hvetur íbúa til þátttöku í heilbrigðu tómstundastarfi 

(Mosfellsbær, 2012).  

Í stefnunni segir að allir íbúar geti tekið þátt í tómstundastarfi og haft áhrif á þróun 

þess og að öll börn og unglingar geti kynnst og tekið þátt í því í samræmi við leiðarljós 

íþrótta- og tómstundastefnu Mosfellsbæjar. Einnig kemur fram að íþrótta- og 

tómstundafélög efli forvarnir og að aðgerðir verði samræmdar til að bæta lýðheilsu íbúa. 

Allir eigi að fá jöfn tækifæri, óháð andlegu atgervi, aldri, efnahag og menningu og þannig 

eigi að kenna virðingu og vinna gegn fordómum (Mosfellsbær, 2012). 



   
 

 

 

Í Mosfellsbæ eru starfræktir fimm grunnskólar og bjóða þeir allir upp á tómstunda- 

og félagsstörf. Mosfellsbær er ört vaxandi sveitarfélag en í dag er íbúafjöldinn um það bil 13 

þúsund manns og eru börn á grunnskólaaldri eru um það bil 1750 (Hafsteinn Pálsson, 

munnleg heimild, 2. febrúar 2022). Í fjórum af þessum fimm grunnskólum er boðið upp á 

frístundastarf fyrir nemendur í 1.-4. bekk og er félagsmiðstöðin Bólið starfrækt fyrir eldri 

nemendur. Á heimasíðu Mosfellsbæjar kemur fram að markmiðið með starfsemi 

tómstundastarfsins sé að mynda heildstæða umgjörð um skóladag nemenda og býður 

frístundin upp á margvísleg verkefni. Helstu áherslur í starfi frístundaseljanna er öryggi, 

útivist, hreyfing, fjölbreytni, tómstundir, íþróttir og vellíðan (Mosfellsbær, e.d.b). 

 

Bólið  

Bólið er félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga í Mosfellsbæ á aldrinum 10-16 ára. Bólið er 

með fjórar starfsstöðvar; í Lágafellsskóla, Kvíslarskóla, Varmárskóla  og Helgafellsskóla og er 

opið frá kl. 9:00 til 22:00. Starfsemi Bólsins er aðallega fyrir nemendur unglingadeildar í 8.–

10. bekk og er kvöldopnun til skiptist á hverri starfsstöð fyrir sig. Nemendur í 7. bekk eru 

með sér tíma í Bólinu og nemendur í 5. og 6. bekk með sér klúbba. Félagsmiðstöðin leggur 

mikla áherslu á samstarf við grunnskóla bæjarins og er með kennslu í valáföngum og 

félagfærni með hópum eða árgöngum (Bólið, e.d.a.). Ýmis valfög eru í boði í Bólinu og má 

þar nefna valáfanga fyrir unglinga í 9. og 10. bekk sem nefnist Kjaftað um kynlíf.  

Sem dæmi um önnur námskeið er námskeið fyrir stúlkur sem kallast Stattu á þínu og 

er þar um að ræða námskeið sem er útbúið eftir sænskri fyrirmynd þar sem fjallað er um 

vináttu, sjálfsmynd, kynlíf, forvarnir og fleira. Einnig er mótorkrossklúbbur, leiklistarval og 

félagsfærninámskeið (Bólið, e.d.b.).  

Í Bólinu eru svokölluð Bólráð, eitt á hverri starfsstöð. Mikilvægasta hlutverk ráðanna 

er að virkja sem flesta til þátttöku ásamt því að skipuleggja dagskrá félagsmiðstöðvanna. 

Starfsemi Bólsins byggir á unglingalýðræði sem á að tryggja áhrif unglinga á starfsemina. 

Kosið er í Bólráð í upphafi hvers skólaárs og þeir sem sitja í því fara á landsmót SAMÉS 

(Bólið, e.d.c.).  

Bólið er með tónlistaraðstöðu sem nefnist Kjallarinn og er þessi aðstaða fyrir 25 ára 

og yngri. Þar er bæði stúdíó- og hljómsveitarrými. Þar er hægt að fá afnot af ýmsum 



   
 

 

 

hljóðfærum og öðru sem þarf til tónlistarsköpunar. Bóka þarf aðstöðuna fyrir fram og er 

hún ókeypis (Bólið, e.d.d.).  

Starfsfólk Bólsins sér um foreldrarölt í Mosfellsbæ í samstarfi við foreldrafélög 

grunnskólanna í bænum. Lögð er áhersla á að hvetja foreldra til að vera sýnileg á kvöldin um 

helgar til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun barna og unglinga (Bólið, e.d.e). Undanfarið 

hafa verið haldnir fjarfundir með foreldrum þar sem farið er yfir ýmis mál er varða 

unglingana eins og til dæmis samskipti og aðra félagslega þætti. Í Bólinu starfa tveir 

tómstunda- og félagsmálafræðingar (Guðrún Helgadóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2022). 

 

Mosinn 

Ungmennahúsið Mosinn er fyrir fólk á aldrinum 16 til 25 og var formlega opnað árið 2017. 

Mosinn hefur aðstöðu í húsnæði Bólsins og er í góðu samstarfi við Framhaldsskóla 

Mosfellsbæjar. Markmiðið með starfsemi Mosans er að veita ungu fólki aðstöðu við að 

koma ýmsum hugmyndum í framkvæmd eins og til dæmis að stofna leikhóp, halda 

listasýningar eða spila tölvuleiki. Lögð er áhersla á virkni, frumkvæði og sköpun í 

starfseminni. Unga fólkið er hvatt til að læra að skipuleggja og sjá um viðburði og öðlast það 

þannig dýrmæta reynslu af verkefnastjórnun og þjálfun í samskiptum og samstarfi (Bólið, 

e.d.f.). 

 

Frístund í Krikaskóla 

Eins og fram hefur komið eru fimm grunnskólar í Mosfellsbæ og er Krikaskóli einn af þeim. 

Krikaskóli er samþættur leik- og grunnskóli fyrir börn frá tveggja ára aldri til 4. bekkjar 

grunnskóla. Skólinn tók til starfa árið 2008 og flutti í nýtt húsnæði árið 2010. Skólinn er 

heilsdagsskóli sem og heilsársskóli (Krikaskóli, e.d.). Frístund byrjar klukkan 8:00 á 

morgnana og þá er frjáls tími hjá börnunum, flest þeirra nýta tímann til að spila, lita og til 

útiveru. Það eru um það bil 30 börn í 1.–4. bekk sem nýta sér þennan tíma. Klukkan 9:00 

hefst skólastarfið og klukkan 14:00 hefst frístundin aftur. Hjá 3. og 4. bekk er frístundin milli 

kl. 14:00 og 15:00 og er hluti af skólaskyldu þeirra en ekki hjá yngri nemendum enda eru 

flest þeirra hvort eð er í frístund. Á þessum tíma eru ýmsir klúbbar starfandi eins og til 



   
 

 

 

dæmis fótboltaklúbbur, smíðaklúbbur, listasmiðja og pókemonklúbbur. Klukkan 15:00 fer 

stór hluti þessara barna heim en áfram er boðið upp á ýmiss konar starfsemi.  

Nemendur í 1. og 2. bekk taka líka þátt í þessari klúbbastarfsemi. Einu sinni viku fara 

þeir í íþróttafjör Aftureldingar í íþróttahúsið að Varmá. Starfsfólk frístundar sér um alla 

útiveru á skólatíma ásamt matartíma nemenda. Þeir starfsmenn sem eru í föstu starfi í 

frístund gegna ýmsum störfum meðan nemendur eru í umsjá kennara, til dæmis sem 

stuðningsfulltrúar eða í leikskóladeild. Frístundin er opin á virkum dögum um jól og páska, 

einnig er sumarfrístund eftir að skóla lýkur á sumrin þar til sumarfrí hefst. Krikaskóli er 

aðeins lokaður í um það bil sex vikur á sumri (Eva Rut Helgadóttir, munnleg heimild, 21. 

mars 2022).  

Áhugavert er að skoða starfsemi Krikaskóla þar sem frístundastarf og íþróttir eru 

stór hluti af þeim viðfangsefnum sem börnunum er boðið upp á og að frístundin er 

samfléttuð við annað skólastarf. Þarna er verið að veita foreldrum aukna þjónustu, börnin 

geta verið örugg á einum stað og ekki þarf að finna út hvað á að gera við börnin þar til 

foreldrar komast í frí. Þetta fyrirkomulag mun vonandi sjást í fleiri grunnskólum landsins á 

komandi árum. 

 

Frístund í Lágafellsskóla 

Frístundastarfið í Lágafellsskóla er með hefðbundnum hætti fyrir nemendur í 1. til 4. bekk og 

hefst strax eftir að skóla lýkur eða klukkan 13:20. Lögð er áhersla á útivist og taka nemendur 

í 1. og 2. bekk þátt í íþróttafjöri sem fer fram að Varmá. Frístundaselið er opið í skólafríum og 

einnig hefur verið boðið upp á sumarfrístund í ágúst (Lágafellsskóli, e.d.). Um það bil 150 

börn eru í frístundinni. Mikil áhersla er lögð á frjálsan leik og útiveru sem þó er reglulega 

brotin upp með ýmsum viðburðum eins og hæfileikasýningu, vettvangsferðum og bakstri svo 

eitthvað sé nefnt. Mikill tími fer í að koma börnum í aðrar tómstundir eins og íþróttaæfingar 

sem fara að miklu leyti fram á Varmársvæðinu. Þá þarf að passa upp á að senda viðkomandi 

börn í rútu eða strætó og er þetta mjög tímafrekt því mikilvægt er að börnin séu á þeim stað 

sem þeim ber að vera á að réttum tíma (Daníel Birgir Bjarnason, munnleg heimild, 1. apríl 

2022). Aðeins forstöðumaðurinn er menntaður tómstunda- og félagsmálafræðingur og er 

einn annar starfsmaður að mennta sig á þessu sviði. 

 



   
 

 

 

Frístund í Varmárskóla 

Frístundasel Varmárskóla, Tröllabær, býður upp á margvísleg verkefni eins og til dæmis 

íþróttir, tómstundaverkefni og lista- og menningarverkefni. Helstu áherslurnar í starfinu eru 

útivist, hreyfing, fjölbreytni, vellíðan og öryggi (Varmárskóli, e.d.). Í Tröllabæ eru um það bil 

160 börn og er starfið margslungið og breytilegt. Boðið er upp á val eins og til dæmis föndur, 

kubba, fara í salinn, perla og fara á bókasafnið. Einnig er lögð áhersla á útiveru. Hvað varðar 

klúbbastarf þá veltur það algjörlega á þeim mannkosti sem er í vinnu hverju sinni. Reynt er 

að nýta hæfileika og áhuga starfsmanna til að vera með klúbba. Undanfarin ár hefur ekki 

verið um að ræða klúbbastarf vegna Covid 19 og manneklu (Ingi Steinn Arnórsson, munnleg 

heimild, 1. apríl 2022). Forstöðumaðurinn er eini menntaði tómstunda- og 

félagsmálafræðingurinn í Tröllabæ. 

 

Frístund í Helgafellsskóla 

Frístundaheimili er starfrækt í Helgafellsskóla og eru þar um það bil 100 börn. Ekki er um að 

ræða neina sérstaka hugmyndafræði í starfseminni, heldur er reynt að hafa fjölbreytileikann 

að leiðarljósi. Boðið er upp á smiðjur fyrir börnin á hverjum degi og er breytilegt hvað er í 

boði. Í Helgafellsskóla þarf að senda börnin í aðrar tómstundir og getur verið tímafrekt að 

passa upp á það. Starfsmennirnir sem starfa í frístund vinna allir sem stuðningsfulltrúar í 

skólanum og er forstöðumaðurinn sá eini sem er með tómstunda- og 

félagsmálafræðimenntun og hefur hann einnig bætt við sig mannauðsstjórnun sem hann 

telur mikinn kost í þessu starfi. Engin sérstök sumaropnun er í Helgafellsskóla þar sem yngsta 

stig grunnskólans er með 200 skóladaga á ári (Una Sighvatsdóttir, munnleg heimild, 1. apríl 

2022). 

 

Félagsstarf eldri borgara í Mosfellsbæ  

Markmiðið með félagsstarfi eldri borgara í Mosfellsbæ er að koma í veg fyrir félagslega 

einangrun aldraðra og finna reynslu, þekkingu og hæfileikum þátttakenda réttan farveg. 

Ýmislegt er í boði eins og til dæmis vatnsleikfimi, gler- og leirnámskeið, opin vinnustofa fyrir 

almenna handavinnu, kóræfingar, púttæfingar, gönguferðir, íþróttastarf og enskukennsla. 

Frístundaávísun er í boði fyrir eldri borgara ár hvert sem hægt er að nýta upp í greiðslur fyrir 



   
 

 

 

kostnað (Mosfellsbær, e.d.c). Starfsemin er mjög víðtæk og teygir sig út um allan bæ. Fjöldi 

þátttakenda í starfinu getur verið mjög misjafn allt eftir því hvað er í boði hverju sinni og eru 

oft nokkrir viðburðir á sama tíma. Forstöðumaðurinn er tómstunda- og félagsmálafræðingur 

og einnig eru menntaðir listamenn sem sjá um nokkrar vinnustofur (Elva Björg Pálsdóttir, 

munnleg heimild, 1. apríl 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

4 Félagsstarfsemi í Mosfellsbæ 

Í Mosfellsbæ er boðið upp á fjölbreytta félagsstarfsemi og hefur svo verið um langa hríð. Hér 

á eftir verður fjallað um það helsta sem er í boði í bænum á vegum ýmissa félagasamtaka. 

Einnig verður Ungmennafélaginu Aftureldingu og sögu þess gerð góð skil. Það er heldur ekki 

hægt að fjalla um tómstundir í Mosfellsbæ án þess að fjalla um Sigurjón á Álafossi og það 

mikla starf sem hann innti af henti í þágu íþrótta- og sundiðkunar bæði fyrir börn og 

fullorðna í byrjun síðustu aldar. 

 

4.1 Æskulýðs- og íþróttastarf ýmissa félaga 

Ungmennafélagið Afturelding 

Ungmennafélagið Afturelding eða UMFA var stofnað 11. apríl árið 1909 af ungu fólki í 

Lágafellssókn í Mosfellshreppi og var fyrsti formaðurinn hin 19 ára gamla Guðrún 

Björnsdóttir. Í lögum félagsins kemur fram að tilgangur þess sé meðal annars að reyna að 

vekja upp löngun fólks á öllum aldri við að starfa fyrir sjálft sig, land sitt og þjóð og einnig að 

reyna að styðja, efla og viðhalda öllu því sem er þjóðlegt og er íslenskri þjóð til sóma og 

gagns. Á þessum tíma bjuggu um það bil 350 manns í Lágafellssókn og var landbúnaður það 

sem menn lifðu á en Álafossverksmiðjan hafði tekið til starfa örfáum árum áður. Hægt var 

að vera félagsmaður í Aftureldingu frá átta ára aldri (Bjarki Bjarnason og Magnús 

Guðmundsson, 2009).  

Afturelding var stofnuð í vakningaröldu ungmennafélagshreyfingarinnar á landinu en 

á fjórða áratug aldarinnar fækkaði ungmennafélögunum. Í þéttbýlinu urðu til sérhæfð 

íþróttafélög en á landsbyggðinni þróuðust ungmennafélögin. Þau voru íþróttafélög, 

bindindisfélög, leikfélög, söngfélög og æskulýðsfélög svo eitthvað sé nefnt (Bjarki Bjarnason 

og Magnús Guðmundsson, 2009).  

Fundargerðir frá fyrstu árum Aftureldingar hafa margt fróðlegt að geyma og má þar 

sjá að tillaga um að stofna skákflokk og söngfélag fékk til dæmis ekki brautargengi. Það var 

þó ekki fyrr en félagið hafði starfað í þrjú ár að rætt var um að halda íþróttamót. Fyrsta 

íþróttamótið var haldið í júní árið 1912. Var þá keppt í glímu, 400 m hlaupi, langstökki og 

hástökki. Einungis karlmenn tóku þátt í þessu móti og það var ekki fyrr en áratugum seinna 



   
 

 

 

sem stúlkur tóku þátt í keppni á íþróttamótum Aftureldingar (Bjarki Bjarnason og Magnús 

Guðmundsson, 2009).  

Í upphafi var Afturelding í stöðugu húsnæðishraki sem og önnur félagasamtök í 

Lágafellssókn. Júnínótt eina árið 1922 grófu félagar í Aftureldingu fyrir húsagrunni að húsi 

sem nýtt var sem skólahúsnæði, þingstaður og samkomuhús. Þar fór fram hin 

margvíslegasta starfsemi eins og til dæmis kvenfélagsfundir, dansleikir, leiksýningar ásamt 

því að vera bókasafn og skólahús. Hlaut þetta hús nafnið Brúarland og stendur það enn 

skammt frá Varmá. Þarna var Afturelding komin með húsnæði fyrir fundi og íþróttaæfingar 

(Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2009).  

Á fimmta áratugnum var ljóst að Brúarland var orðið of lítið sem samkomuhús, var 

þá ráðist í að byggja félagsheimilið Hlégarð í samstarfi UMFA, Kvenfélags Lágafellssóknar og 

sveitarfélagsins. Þann 17. mars árið 1951 var haldin vígsluhátíð í Hlégarði og var hann lang 

glæsilegasta samkomuhús sem byggt hafði verið í sveit á Íslandi. Meðal þeirra sem héldu 

ræðu á vígsluhátíðinni var Halldór Laxness, hann sagði meðal annars í ræðu sinni: 

Mér þykir viðkunnanlegt nafnið sem þetta félagshús hefur hlotið, það mætti verða sannnefni á 

tvennan hátt, í fyrsta lagi vegna þess húsið er eftir smekk nútímans reist niðrí dæld eða lág, í hléi fyrir 

mesta vindinum, eða að minsta kosti í meira hléi en ef það hefði verið sett uppá hól einsog fornmenn 

voru vanir að setja sín hús; og í öðru lagi á slíkt hús sem þetta að vera sveitúngum skjól og afdrep sem 

þeir leiti til úr stormviðrum hversdagslífsins og finni skemtun og mentun: Hlégarður. (Bjarki Bjarnason 

og Magnús Guðmundsson, 2009, bls. 138) 

 

Hlégarður varð mikil lyftistöng fyrir félagslíf í Mosfellssveit og naut Afturelding góðs af því. 

En það varð fljótlega ljóst að Hlégarður yrði aldrei fullgilt íþróttahús og draumurinn um slíka 

byggingu rættist ekki fyrr en um það bil 25 árum síðar (Bjarki Bjarnason og Magnús 

Guðmundsson, 2009). Með vaxandi íbúafjölda í sveitarfélaginu þá breyttist hlutverk 

Aftureldingar og megináhersla var á íþróttasviðinu. Á 8. áratugnum voru fyrstu 

íþróttadeildirnar stofnaðar og fjölgaði þeim smám saman og á 9. áratugnum breyttist 

Afturelding í hreinræktað íþróttafélag.  

Í dag býður UMFA upp á fjölbreytta íþróttastarfsemi fyrir iðkendur, bæði börn og 

fullorðna. Boðið er upp á að æfa allar helstu íþróttagreinar eins og badminton, blak, 

fimleika, frjálsar íþróttir, handbolta, hjólreiðar, karate, knattspyrnu, körfubolta, sund og 

taekwondo. Einnig má nefna að UMFA býður upp á íþróttaskóla fyrir yngstu börnin eða frá 

þriggja ára aldri.  



   
 

 

 

Starfsemi UMFA hefur alltaf verið áberandi í Mosfellsbæ, stór hluti nemenda á 

grunnskólaaldri æfir einhverja íþrótt að staðaldri. Aðstaðan sem boðið er upp á er sífellt að 

batna og má nefna að búið er að taka í notkun nýtt knattspyrnuhús og ekki eru mörg ár 

síðan fimleikahús var tekið í notkun. Þar fyrir utan eru nokkrir íþróttasalir sem félagið hefur 

til afnota. Til staðar er gervigrasvöllur ásamt stóru og góðu æfinga- og keppnissvæði á 

Tungubökkum (Afturelding, e.d.a).  

Afturelding býður upp á svokallað íþrótta- eða frístundafjör og er það ætlað börnum 

í 1. og 2. bekk grunnskólanna. Markmiðið með þessu starfi er að öll börn á aldrinum 6–8 ára 

fái að kynnast öllum íþróttagreinum sem Afturelding býður upp á. Þetta verkefni er unnið í 

samstarfi við frístundasel grunnskólanna í Mosfellsbæ og koma börnin tvisvar í viku í 

íþróttafjör í fylgd starfsmanna frístundar (Afturelding, e.d.b). 

Áhugavert er að sjá hversu mikið er í boði hjá Aftureldingu, íþróttafjörið er mjög 

vinsælt meðal yngstu nemenda grunnskólanna í bænum og það er óhætt að segja að sú 

starfsemi skapi mikla ánægju meðal barnanna. Það er ómetanlegt að börn og ungmenni hafi 

aðgang að mismunandi íþróttum til að æfa og mikilvægt er að börnum séu kynntar sem 

flestar íþróttagreinar. 

 

Skátar 

Skátastarf hófst í Mosfellsbæ á 7. áratug síðustu aldar. Um var að ræða hefðbundið 

skátastarf sem lagðist í dvala eftir nokkur ár en var endurvakið rétt fyrir aldamótin síðustu 

(Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2009). Skátafélagið heitir Mosverjar og er það 

með fína aðstöðu í Álafosskvos. Skátastarf er fyrir einstaklinga frá 8 ára aldri (Skátafélagið 

Mosverjar, 2008). 

 

Golfklúbbur Mosfellsbæjar 

Golfklúbburinn Kjölur var stofnaður árið 1980 og þremur árum síðar var Hlíðarvöllur tekinn í 

notkun. Í júní árið 1991 var Golfklúbbur Bakkakots stofnaður í Mosfellsdal (Bjarki Bjarnason 

og Magnús Guðmundsson, 2005). Síðar sameinuðust þessir tveir klúbbar og í dag hefur 

Golfklúbbur Mosfellsbæjar yfir að ráða tveimur golfvöllum og er starfsemi með börnum og 

unglingum mikilvæg í klúbbnum (Golfklúbbur Mosfellsbæjar, e.d.). 

  



   
 

 

 

Hestamannafélagið Hörður 

Hestamannafélagið Hörður var stofnað árið 1950 og var lengi vel eitt af öflugustu 

félögunum í sveitarfélaginu. Hesthúsahverfi félagsins er staðsett þar sem Kaldakvísl og 

Varmá sameinast. Félagið rekur þróttmikið barna- og unglingastarf og býður upp á 

námskeið fyrir þann aldursflokk. Aðstaða þeirra er mjög góð, reiðhöll og félagsheimili. 

Námskeiðin sem eru í boði eru fjölbreytt og eru skýr markmið með hverju og einu þeirra 

(Hestamannafélagið Hörður, e.d.; Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2005). 

 

4.2 Lista- og menningarstarf  

Listaskóli Mosfellsbæjar 

Listaskóli Mosfellsbæjar samanstendur af Tónlistardeild, Skólahljómsveit Mosfellsbæjar, 

Myndlistarskóla Mosfellsbæjar og Leikfélagi Mosfellssveitar. Markmið Listaskólans er að 

samþætta og tryggja tengsl milli þessara deilda og að samflétta við grunn- og leikskóla 

bæjarins. Listaskóli Mosfellsbæjar var stofnaður árið 2006 en áður hafði Tónlistarskóli 

Mosfellsbæjar verið starfræktur frá árinu 1996. Með stofnun skólans voru nokkur listasvið 

sameinuð undir einn hatt (Listaskóli Mosfellsbæjar, e.d.a). 

 

Myndlistarskólinn 

Myndlistarskóli Mosfellsbæjar er sjálfstæð eining innan Listaskóla Mosfellsbæjar. Hann hefur 

starfað frá árinu 1999 og er til húsa í gamla verksmiðjuhúsinu að Álafossi. Í boði eru fjölbreytt 

námskeið bæði fyrir börn og fullorðna (Listaskóli Mosfellsbæjar, e.d.b). 

 

Skólahljómsveitin 

Skólahljómsveit Mosfellssveitar, síðar Mosfellsbæjar var stofnuð árið 1963 af Birgi D. 

Sveinssyni kennara í Brúarlandi og síðar skólastjóra Varmárskóla. Fyrst um sinn voru einungis 

drengir valdir til að spila með hljómsveitinni. Óhætt er að segja að þessi starfsemi hafi komið 

við sögu í lífi fjölmargra ungra Mosfellinga í gegnum árin (Bjarki Bjarnason og Magnús 

Guðmundsson, 2005). Í dag er skólahljómsveitin rekin sem sjálfstæð eining en er hluti af 

Listaskóla Mosfellsbæjar. Nemendur eru um það bil 130 talsins (Listaskóli Mosfellsbæjar, 

e.d.c). 



   
 

 

 

Leikfélagið 

Ungmennafélagið Afturelding var með leikstarfsemi fram eftir 20. öldinni og árið 1976 voru 

uppi hugmyndir um að stofna sérstaka leiklistardeild innan UMFA. Ekkert varð úr því heldur 

var stofnað sjálfstætt leikfélag í sveitinni (Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2005). 

Leikfélag Mosfellssveitar hefur verið starfrækt frá árinu 1976 og hefur, allt frá stofnun, sett 

upp fjölmargar sýningar. Leikfélagið stendur reglulega fyrir námskeiðum fyrir börn og 

unglinga (Listaskóli Mosfellsbæjar, e.d.d.). 

 

Kórar í Mosfellsbæ 

Í Mosfellsbæ eru starfræktir nokkrir kórar, þar má fyrst nefna Karlakórinn Stefni. Kórinn var 

stofnaður þann 15. janúar 1940 og hét þá Söngfélagið Stefnir. Árið 1976 var kórinn 

endurvakinn og fékk þá nafnið Karlakórinn Stefnir. Skólakór Mosfellsbæjar, síðar 

Varmárskóla, var stofnaður árið 1979. Vorboðar er kór eldri borgara í Mosfellsbæ og 

Kammerkór Mosfellsbæjar var stofnaður árið 2002 (Bjarki Bjarnason og Magnús 

Guðmundsson, 2005). Ýmsir fleiri kórar hafa starfað í bænum eins og til dæmis 

Álafosskórinn og Reykjalundarkórinn en þeir eru ekki starfandi um þessar mundir. 

4.3 Þjóðkirkjan 

Í Mosfellsbæ eru tvær kirkjur, Lágafellskirkja og Mosfellskirkja í Mosfellsdal. Kirkjan er með 

fjölbreytta starfsemi fyrir fólk á öllum aldri. Má þar nefna sunnudagaskólann, æskulýðsstarf 

fyrir unglinga, foreldramorgna og kirkjukór ásamt ýmissi starfsemi fyrir fullorðina eins og 

kærleiksþjónustu, 12 spora starf og kyrrðardaga. (Lágafellskirkja, e.d.). 

4.4 FaMos 

FaMos eða Félag aldraðra í Mosfellsbæ var stofnað árið 2002. Allir sem eru orðnir 60 ára og 

eldri eiga rétt á inngöngu. Tilgangurinn með félaginu er að gæta hagsmuna eldri borgara í 

Mosfellsbæ, vinna að því að skapa félags- og efnahagslegt öryggi aldraðra ásamt því að sinna 

tómstunda-, fræðslu- og menningarmálum (Félag aldraðra í Mosfellsbæ, e.d.a). 

Félagssamtökin FaMos og félagsstarfið á vegum Mosfellsbæjar starfa náið saman og eru oft 

með sameiginlega dagskrá (Félag aldraðra í Mosfellsbæ, e.d.b). 

 



   
 

 

 

4.5 Ýmis félög 

Kiwansiklúbburinn Geysir var stofnaður árið 1975 og hafa mörg félög eins og til dæmis 

Björgunarsveitin notið góðs af fjáröflun þeirra. Kiwanisklúbburinn Mosfell var stofnaður árið 

1999 og er markmið þess klúbbs að styrkja þurfandi börn og hafa þeir meðal annars styrkt 

sumardvalarheimilið í Reykjadal. Rótarýklúbbur Mosfellssveitar var stofnaður árið 1981 og 

Soroptimistaklúbbur Kjalarnessþings var stofnaður árið 1977, síðar breyttist nafnið í 

Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar. Þessi klúbbur starfar meðal annars að alþjóðlegu 

hjálparstarfi meðal kvenna (Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2005). 

 

4.6 Íþróttastarf að Álafossi 

Vorið 1896 tók ullarverksmiðjan á Álafossi til starfa. Fossinn sjálfur er í Varmá og var gerð 

stífla ofan við hann til að fá afl fyrir vélar verksmiðjunnar. Seinna var stíflan hækkuð og 

myndaðist þá lón sem var um það bil 20 metrar á breidd og 100 metrar á lengd. Árið 1917 

varð Sigurjón Pétursson verksmiðjueigandi að Álafossi. Hann var mikill íþróttagarpur og hóf 

hann strax að byggja upp íþróttalíf á staðnum. Árið 1921 stóð hann fyrir Álafosshlaupi sem 

hófst við Álafoss og endaði á Melavellinum í Reykjavík. Það var sjálfur Kristján X konungur 

sem afhenti verðlaunin í þessu fyrsta Álafosshlaupi. Sigurjón var mikill áhugamaður um sund 

sem hann taldi vera allra meina bót. Hann lét útbúa búningsaðstöðu ofan við stífluna í 

Varmá. Sundskáli þessi var vígður árið 1927, en þann sama dag var Álafosshlaupið haldið en 

að þessu sinni byrjaði það í Reykjavík og endaði á Álafossi (Bjarki Bjarnason og Magnús 

Guðmundsson, 2009).  

Þennan dag var svokallaður fánadagur haldinn hátíðlegur í fyrsta skipti. Þá var boðið 

upp á ýmsar sundþrautir eins og til dæmis kafsund, björgun, skriðsund ásamt knattleik í 

vatni. Fánadagurinn var haldinn árlega þar sem dagskrá var fjölbreytt með mikilli áherslu á 

íþróttakeppni. Þessir fánadagar voru einsdæmi á Íslandi á þessum tíma og minntu einna 

helst á þjóðhátíðarhöld seinna meir (Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2009).  

Aðgangseyrir var innheimtur á fánadaginn og var ágóðinn af skemmtunum nýttur í 

íþróttaskóla sem Sigurjón starfrækti á Álafossi fyrir börn og unglinga. Skólinn tók til starfa 

árið 1928 og var sundkennsla og leikfimi sett á oddinn og átti sundstaðurinn í Varmá að 

gegna þar lykilhlutverki og voru þar reistir tveir dýfingapallar. Oft var keppt í dýfingum og 



   
 

 

 

sundknattleik. Íþróttaskólinn á Álafossi var lagður niður árið 1940 (Bjarki Bjarnason og 

Magnús Guðmundsson, 2005).  

Það er nokkuð ljóst að Sigurjón Pétursson byggði upp mikið og gott starf á Álafossi á 

þessum árum sem margir drengir hafa notið góðs af í íþróttaskólanum. Það er samt 

leiðinlegt að lesa að íþróttaskólinn var aðeins í boði fyrir drengi en ekki líka stúlkur.  

Íþróttalífið á Álafossi, sem Sigurjón byggði upp, var einsdæmi á þessum tíma og þar 

var sundiðkun í aðalhlutverki. Sigurjón lét sér stífluna fyrir ofan fossinn ekki nægja heldur lét 

hann reisa sundhöll eftir teikningu Einars Sveinssonar á fjórða áratug síðustu aldar. 

Íþróttastarfið á Álafossi vakti athygli víða og þá sérstaklega sundiðkunin. Sigurjón segir 

sjálfur frá því að starfsfólkið hans væri allt synt og gæti fengið sér bað daglega. Hann sagði 

að í íþróttaskólanum fengju börnin góðan mat, mjólk og lýsi. Skólinn starfaði í 12 ár og hafði 

um 1900 nemendur (Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2005).  

Á fimmta áratugnum voru hverirnir í Reykjahverfi virkaðir og vatnið í Varmá kólnaði í 

kjölfar þess. En Sigurjón hafði látið reisa innilaug á 4. áratug síðustu aldar sem var 15 metrar 

að lengd. Þessi laug var mikið notuð af verkafólki sem vann í verksmiðjunni ásamt 

nemendum í íþróttaskólanum (Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2009). 

Mosfellshreppur gerði samning við Sigurjón á Álafossi um að Mosfellingar fengju frjáls afnot 

af lauginni og að sundkennsla skólabarna færi þar fram. Álafosslaugin var notuð við 

sundkennslu skólabarna í Mosfellssveit í um 30 ár. Var það svo þar til Varmárlaug var vígð 

árið 1964 (Bjarki Bjarnason og Magnús Guðmundsson, 2005).  

Af þessari umfjöllun má sjá að á Álafossi var unnið merkilegt brautryðjendastarf sem 

fjölmargir nutu góðs af og það má segja með vissu að aðstaðan á Álafossi hafi bætt lífsgæði 

marga og opnað tækifæri til íþrótta- og sundiðkunar. Þarna hefur Sigurjón verið mjög 

öflugur og drífandi og greinilegt er að hann var á undan sinni samtíð í að huga að 

uppbyggingu á vinnustaðnum bæði fyrir verkafólkið og syni þeirra. 

 



   
 

 

 

5 Tækifæri til útivistar og útináms í Mosfellsbæ 

Mosfellsbær býður upp á fjölbreytt tækifæri til útivistar og hægt er að flétta útinám við 

ýmislegt sem finna má innan bæjarmarkanna. Hér á eftir verður fjallað um útivist og útinám í 

tengslum við náttúru og sögu Mosfellsbæjar.  

Frístundir geta verið margs konar bæði skipulagðar og óskipulagðar og er hreyfing og 

útivist mikilvæg atriði þegar horft er til heilsu og vellíðunar. Mosfellsbær var fyrsta 

samfélagið til að skilgreina sig sem heilsueflandi samfélag og hefur bærinn ráðist í að útbúa 

gönguverkefni á fellin í bænum í samstarfi við Ferðafélag Íslands (Sigríður Kristín 

Hrafnkelsdóttir og Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Mosfellsbær er í útjaðri höfuðborgarinnar 

og hefur að geyma mörg útivistarsvæði til frístundaiðkunar og oft þarf ekki að fara langt til 

að finna skemmtilega staði, til dæmis blasir Esjan við með alla sína möguleika til útivistar. 

Það sem veitir Mosfellsbæ sérstöðu er nálægðin við fallega og óspillta náttúru. Mikill áhugi 

hefur gripið um sig á meðal bæjarbúa á íþróttaiðkun og hvers kyns útivist og hafa 

bæjaryfirvöld svarað því með markvissri uppbyggingu á útivistarsvæðum (Ævar Aðalsteinsson 

og Jakob Frímann Þorsteinsson, 2015).  

Landfræðileg stærð Mosfellsbæjar eru rúmlega 220 ferkílómetrar og nær frá 

Kjalarnesi að norðan, Þingvalla- Grafnings- og Ölfushreppi að austan og Reykjavík og 

Kópavogi að sunnan. Sveitarfélagið var enn stærra á árum áður og náði þá til að mynda niður 

að Elliðaám í Reykjavík að sunnan. Árið 1987 fékk bærinn nafnið Mosfellsbær en fyrir þann 

tíma hét hann Mosfellshreppur eða Mosfellssveit (Mosfellsbær, e.d. d).  

Náttúra Mosfellsbæjar er mjög fjölbreytt og segja má að bærinn skarti í raun öllu því 

sem hægt er að hugsa sér varðandi möguleika til útivistar og tómstundaiðkunar. Má þar 

nefna fell og fjöll, ár, skóga, vötn, vog, fjöru og fossa. Mosfellsbær hefur vakið athygli á 

landsvísu fyrir náttúru- og útivistarsvæði. Sem dæmi má nefna hinn svokallaða Ævintýragarð 

sem staðsettur er í Ullarnesbrekkum sem liggja milli Varmár og Leirvogstungu en það voru 

þau Aðalheiður E. Kristjánsdóttir, Áslaug Traustadóttir, Einar Birgisson og Þórhildur 

Þórhallsdóttir sem stóðu að hönnun garðsins og hafa þau unnið til verðlauna fyrir hönnun 

sína (Landmótun, 2011).  

Margar gönguleiðir má finna í Mosfellsbæ og hafa víða verið sett upp fræðsluskilti 

sem nýta má í frístundum ásamt því að göngustígar hafa verið lagðir (Mosfellsbær, e.d.e). 



   
 

 

 

Einnig hafa verið sett upp skilti á fellin í kringum bæinn þar sem fram kemur nafn hvers fells 

eða fjalls og hæð þess. Þessi skilti mætti nýta á skemmtilegan hátt í frístundastarfi.  

Mosfellsbær hefur áhugaverða tengingu við sögu og menningu. Það var 

landnámsmaðurinn Þórður skeggi sem fyrst nam hér land milli Leirvogsár og Korpu og bjó á 

Skeggjastöðum. Egill Skallagrímsson eyddi síðustu æviárum sínum í Mosfellsdal en sagan 

segir að hann eigi að hafa falið silfursjóðinn sinn að Mosfelli rétt áður en hann dó. 

Nóbelsskáldið Halldór Laxness bjó á Gljúfrasteini í Mosfellssveit og bjóða þeir Halldór og Egill 

upp á marga og skemmtilega möguleika fyrir útinámsverkefni. Einnig má minnast á að víða 

má finna minjar frá stríðsárunum sem hægt væri að nýta en fjölmenn hermannabyggð var í 

sveitinni í kjölfar hernáms Breta árið 1940. Nóbelsskáldið Halldór Laxness stundaði útivist í 

sinni heimabyggð og hélt hann sérstaklega upp á þær gönguleiðir sem liggja í nágrenni við 

heimili hans, Gljúfrastein. Hann átti það til að ganga niður með Köldukvísl og yfir Laxnesslæk. 

Guddulaug í Mosfellsdal er ferskvatnslind en samkvæmt skrifum Halldórs átti laugin að 

geyma sérstaklega heilnæmt vatn sem jafnvel var gætt kraftaverkamætti (Mosfellsbær, 

e.d.d.).  

Álafosskvos er skemmtilegt svæði í Mosfellsbæ. Svæðið á sér langa sögu eins og fram 

hefur komið. Eins og sjá má af þessari umfjöllun þá eru endalausir möguleika til tómstunda 

og útivistar í Mosfellsbæ þar sem hægt er að tengja náttúru, sögu og menningu saman og af 

nægu að taka þegar skipuleggja á útinám eða tómstundastarf utanhúss. Útivistarmöguleikar 

eru fjölbreyttir og hægt væri að vera með árstíðabundin verkefni. Á vorin er Leiruvogurinn 

og árósarnir fullir af lífi þegar farfuglarnir koma. Skógarsvæðin á Reykjalundi og í Hamrahlíð 

í Úlfarfelli bjóða upp á ýmsa möguleika bæði til leikja og fræðslu.  

Af þessari umfjöllun má sjá að útinám er sú leið sem heppilegast sé að styðja við í 

skipulögðu og formlegu tómstundastarfi til að njóta þess sem umhverfið í Mosfellsbæ býður 

upp á. Hugtakið útinám felur í sér að nám fer fram utan húss. Skilgreining á hugtakinu er að 

útinám sé námsaðferð og nálgun með áherslu á nám undir berum himni og þá eru öll 

skynfærin virkjuð með þátttöku í beinum upplifunum og reynslu og að markmiðið með 

útinámi sé að efla og stuðla að alhliða þroska einstaklings og skapa tengsl milli hans og 

náttúrunnar (Ævar Aðalsteinsson og Jakob Frímann Þorsteinsson, 2015). Einnig er markmið 

með útinámi að það veiti reynslu við áþreifanlegar aðstæður þar sem áhersla er lögð á 

víxlverkun íhugunar og reynslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Þegar talað er um útinám þá 



   
 

 

 

er átt við að náttúran eða manngert umhverfi sem er utan dyra sé gert að námsumhverfi. 

Einnig eru ævintýraferðir úti í náttúruna sem reyna á samskipti og úthald við krefjandi 

aðstæður þáttur í útinámi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2015). Útinám er vettvangur ævintýra. 

Ævintýranám (e. Adventurous Learning) er hluti af útinámi sem felur í sér að fara út fyrir 

þægindarammann, takast á við nýjar áskoranir og upplifa óöryggi. Að vita ekki nákvæmlega 

hvað gerist næst eða hver útkoman verður er hluti af ferlinu. Gott er að hafa í huga að það 

sem einum þykir ævintýri, finnst öðrum ekki, allt fer það eftir því hvað viðkomandi hefur 

upplifað áður. Upplifunin getur haft jákvæð áhrif á persónulegan þroska einstaklingsins 

(Beames og Brown, 2016). Í útinámi hentar vel að styðjast við reynslunám en það þýðir að 

þátttakendur fari fram úr eigin hugsunum og að þeir læri í gegnum reynslu eða upplifun 

(Gladding, 2016).  

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir og Steingerður Ólafsdóttir (2017) segja að sveitarfélög 

hafi umsjón með því sem geti auðveldað almenningi að stunda útivist og sé þá um að ræða 

svið sem halda utan um starfsemi eins og sundlaugar, íþróttamiðstöðvar, gervigrasvelli, 

sparkvelli og fleira. Þær tala um að sundlaugar hafi meðal annars jákvæð félagsleg áhrif.  

Það er ljóst að umhverfi Mosfellsbæjar er mjög fjölbreytt og hentar vel til 

frístundaiðkunar bæði á formlegan hátt eins og til dæmis með útinámi sem og á óformlegan 

hátt. Allir sem unna útiveru eiga að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 



   
 

 

 

6 Umræður 

Tómstundastarf er mikilvægur hluti af lífi okkar og til þess að það þjóni því hlutverki að bæta 

lífsgæði og auka vellíðan, er nauðsynlægt að það sem í boði er, sé fjölbreytt og höfði til sem 

flestra. Eins og fram hefur komið hér að ofan þá sýna rannsóknir að það að stunda 

tómstundastarf eflir einstaklinga, bætir heilsu þeirra og eykur jákvæða sjálfmynd.  

Af þessari umfjöllun má sjá að í Mosfellsbæ eru fjölbreytt úrræði í boði sem ættu að 

henta flestum og falla vel að skilgreiningum fræðanna um frítíma og um mikilvægi 

tómstunda. Hvað varðar tómstundamenntun þá hlýtur hún að skila bestum árangri þegar 

hún fer fram undir handleiðslu tómstunda- og félagsmálafræðinga. Í Mosfellsbæ eru 

forstöðumenn þeirra tómstundaúrræða sem eru á vegum bæjarins með þessa menntun en 

auka þarf hlutfall tómstunda- og félagsmálafræðinga hjá bænum til að tómstundamenntun 

skili þeim tilgangi að einstaklingar læri að nýta frítímann og þrói með sér jákvætt viðhorf til 

tómstunda sem þátt í auknum lífsgæðum.  

Mosfellsbær á að sýna frumkvæði og metnað og vera með vel menntað starfsfólk á 

öllum sviðum og þá sérstaklega þeim er lúta að mannauði bæjarins. Hin ýmsu frjálsu 

félagasamtök sem starfa í Mosfellsbæ eru mörg hver að leggja mikinn metnað í starfsemi 

sína og bjóða upp á mjög fjölbreytta starfsemi fyrir íbúa bæjarins sem vissulega falla að 

kenningum um mikilvægi tómstunda.  

 



   
 

 

 

7 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi tómstundastarfs. Fjölbreytni og gott framboð af 

mismunandi tómstundaúrræðum hlýtur að skipta miklu máli en einnig er mikilvægt að það 

sem í boðið er kosti ekki of mikið. Það hefði verið áhugavert að skoða kostnaðarþátt foreldra 

í tómstundastarfi barna og unglinga nánar og skoða hvaða áhrif hann hefur en það er efni í 

annað verkefni. Mér fannst fróðlegt að kanna með formlegum hætti hvað er í boði í mínu 

sveitarfélagi og það kom mér á óvart hversu fjölbreytt tómstundastarfið er í Mosfellsbæ, ekki 

aðeins fyrir börn heldur einnig fullorðna. Það að iðka tómstundir eykur lífsgæði og er 

vettvangur til að þroskast og lifa innihaldsríka lífi. Mér finnst mikilvægt að allir íbúar 

Mosfellsbæjar eigi þess kost að nýta sér fjölbreytt tómstundaúrræði sér til ánægju. 

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Bólsins er áhugaverð og einnig frístundastarfið í 

Krikaskóla. Nú er sú þróun að verða að vinnutíminn styttist og þar af leiðandi lengist frítíminn 

sem fólk hefur og þá skiptir máli að honum sé varið á heilsusamlegan og uppbyggilegan hátt, 

til þess að hver einstaklingur fái sem mesta gleði og ánægju út úr lífinu.  

Það er ljóst að starf frumkvöðla bæði að Álafossi sem og þeirra sem stofnuðu 

Ungmennafélagið Aftureldingu hefur haft góð og jákvæð áhrif í sveitarfélaginu bæði fyrr og 

nú. Þar var grunnurinn lagður og á honum var byggt það sem við þekkjum í dag.  

Einnig er mikilvægt þegar verið er að byggja upp bæ að huga að umhverfinu og hvað 

það hefur upp á að bjóða, lagfæra, vernda og bæta til að það nýtist sem best bæði í 

nútímanum sem og í komandi framtíð fyrir íbúa Mosfellsbæjar. 
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