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1. Inngangur 

Þegar ég var að hugsa um hvaða efni hann ætti að taka fyrir sem lokaritgerð á 

Tómstunda- og félagsmálaleið þá voru tvö efni ofarlega á lista sem hann var með í huga. 

Annars vegar var það að skrifa um forvarnir sem ég vissulega hef mikinn áhuga á og hins 

vegar skrá sögu félagsmiðstöðva á Suðurnesjum. Varð það síðarnefnda fyrir valinu, þar 

sem ljóst var strax í upphafi að skrifa um forvarnir myndi henta betur sem M.Ed. ritgerð. 

 

Um leið og ákvörðunin var tekin þá kom vart annað til greina en að fá Árna 

Guðmundsson til þess að gerast leiðbeinandi við skrifin, þar eð hann sjálfur hefur skráð 

niður sögu félagsmiðstöðva í Reykjavík og þekkir viðfangsefnið afar vel (Árni 

Guðmundsson, 2006).  

 

Skal ég fúslega viðurkenna að M.Ed. ritgerð Árna er fyrirmyndin og að sama skapi er ég 

hjartanlega sammála Gísla Rúnari Gylfasyni, er hann segir í lokaritgerð sinni, að 

mikilvægt sé að gera þessari sögu skil áður en hún „hverfur á braut í krafti tímans“ (Gísli 

Rúnar Gylfason, 2009:3).  

 

Gaf Árni mér góðar ábendingar, bæði til þess að afmarka efnistök og smíða 

rannsóknarspurningar og eins benti hann mér á þá lausnir tveggja vandamála sem ég 

þurfti að glíma við vegna heimildasöfnunar (sjá aðferðafræðikaflann). 

 

Rannsóknarspurningin er hverjar voru og eru félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum og 

undirspurningar eru hver var tilgangurinn með stofnun þeirra, hverjar eru kenningar sem 

þær starfa eftir og hvort að mismunandi stjórnsýslulegt landslag hafi haft einhver áhrif á 

þróun félagsmiðstöðvanna og starfsins sem í þeim fer fram og hvaða þátt stofnun 

SamSuð á í þróun félagsstarfs innan og utan veggja félagsmiðstöðva á Suðurnesjum.  

 

Spurninguna um hvað félagsmiðstöðvar séu læt ég liggja á milli hluta og tel að Árni 

Guðmundsson hafi þegar svarað henni með því að benda á að „í uppeldisfræðilegu 

samhengi eru félagsmiðstöðvar menntasetur í víðasta skilningi þess orðs“ og óopinber 
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námsskrá sé „lífsleikni – getan til þess að vinna með öðrum á lýðræðislegum forsendum 

og að takast á við lífið sjálft og margbreytileika þess“ (Árni Guðmundsson, 2006:135). 

 

Eins og nafn ritgerðarinnar gefur í skyn þá er hér eingöngu fjallað um félagsmiðstöðvar 

og það stjórnsýslusvið sem snertir þær beint, allt annað tómstundastarf, hvaða nafni sem 

það nefnist, læt ég liggja á milli hluta. Umfjöllun um slíkt verður að bíða betri vettvangs 

og þyrfti sennilega fleiri en mig einan til, enda kæmist þannig verk ekki fyrir í B.A. 

ritgerð. 

 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar reifa ég þær kenningar fræðimanna um félagsmótun og aðrar 

kenningar, sem annað hvort eru notaðar meðvitaðar í starfi félagsmiðstöðvanna eða 

ómeðvitað, með hugtakinu ómeðvitað þá á ég við þegar starfsemi fer fram án þess að 

starfsfólk í félagsmiðstöðvum kunni á þeim kenningum skil annars vegar, og hins vegar 

komu ekki fram í viðtölum við þá heimildamenn sem ég hef þurft að hafa samskipti við 

vegna þessa verks. 

 

Næst kemur að sögu félagsmiðstöðvanna í réttri tímaröð eftir því hvenær þær eru 

stofnaðar. Með því að hafa þann háttinn á, þá tel ég mig geta sýnt fram á vissa smitun 

sem á sér stað, ekki ósvipað og þegar nágranni manns eignast einhvern flottan hlut, þá 

verði maður að eignast eitt stykki líka. Félagsmiðstöð er hluti af þeirri þjónustu sem 

sveitarfélög af vissri stærðargráðu verða að geta boðið upp á, því betri sem hún er, því 

meiri möguleiki er að fólk sem flyst búferlum, velur einn stað fram yfir annan. Þegar allt 

kemur til alls, þá eru það viss lífsgæði sem fólk vegur og metur áður en það tekur 

ákvörðun um að setjast að í einhverjum bæ eða landi til frambúðar.  

 

Í framhaldi af því kemur saga SamSuð – samtaka félagsmiðstöðva á Suðurnesjum, hver 

var aðdragandinn að stofnun samtakanna, tilgangur og þær breytingar sem urðu á starfi 

með og fyrir unglinga á Suðurnesjum af hendi félagsmiðstöðvanna. 

 

Áður en rennt er úr vör þá vil ég þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við 

heimildaöflun. Án þess að gera lítið úr öðrum þá verð ég að nefna nokkra á nafn og þakka 
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þeim kærlega fyrir veitta aðstoð við heimildaöflun, fyrsta ber að nefna fyrrum kollega 

mína í SamSuð, Hafþór Barða Birgisson tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar, Kristinn 

Reimarsson frístunda- og menningafulltrúa Grindavíkurbæjar, Sverri Rúts Sverrisson 

forstöðumann Skýjaborgar í Sandgerði og Ólaf Þór Ólafsson frístunda- og 

menningafulltrúa Sveitarfélagsins Voga. Stefáni Bjarkasyni framkvæmdastjóra 

menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs Reykjanesbæjar kann ég einnig miklar þakkir, án 

upplýsinga frá honum þá hefði leit mín að heimildum úr Reykjanesbæ verið margt 

torveldari en hún var. 
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2. Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferðin sem varð fyrir valinu var af eigindlegum toga. Lagðist ég í leit og 

lestur fundargerða þar sem hugsanlegt var að málefni félagsmiðstöðva bar á góma á 

vettvangi stjórnsýslu sveitarfélaganna sem reka eða ráku félagsmiðstöðvarnar sem um 

ræðir annars vegar og hins vegar fundargerðir SamSuð. Að auki skoðaði ég allt sem tönn 

festi á og ég taldi að gæti komið að einhverjum notum við ritun þessa ritgerðar.  Sem 

dæmi má nefna auglýsingar, skýrslur, blaðaviðtöl, blaðagreinar og bækur. Þar sem skóinn 

kreppti að tók ég viðtöl við þá sem á einn eða annan hátt komu að æskulýðsmálum í 

hverju sveitarfélagi fyrir sig. 

 

Strax frá upphafi varð ég fyrir tveimur aðferðafræðilegum vandamálum. Í fyrsta lagi var 

um að ræða það vandamál, að vegna fyrrverandi starfs míns í æskulýðsmálum í 

Sveitarfélaginu Garði, fyrst sem starfsmaður Æskulýðsnefndar Garðs í hlutastarfi frá 

árinu 2003 og í framhaldi af því forstöðumaður félagsmiðstöðvar unglinga í fullu starfi til 

fyrri hluta árs 2010, þá er ég sjálfur óneitanlega mikill hluti af þeirri sögu sem hér er 

skráð á blað. Nýtti ég mér því reynslu Gísla Rúnars Gylfasonar, sem átti við sama 

vandamál að stríða við ritun lokaritgerðar um Saga tómstunda og félagsmála barna og 

unglinga í Ólafsfirði, en hún gekk út á það að nota ekki sjálfan sig sem heimildamann, 

heldur notast við skrifað efni og viðtöl við samstarfsfélaga (Gísli Rúnar Gylfason, 

2009:5). 

 

Í öðru lagi þá er um að ræða fimm sveitarfélög sem eðlilega eru með mismunandi 

áherslur á stjórnsýslu. Einn hluti af stjórnsýslu er hvernig skjalageymslu er háttað. Í 

versta tilfellinu þá voru engar fundargerðir æskulýðsnefndar að finna, fram að því 

tímabili sem tekið var til í þeim málum að hálfu stjórnsýslunnar. Hvers vegna er erfitt að 

svara, en getgátur mínar eru á þá leið að æskulýðsstarf á vegum bæjarins hafi verið 

afgangsstærð í því sveitarfélagi og/eða embættismönnum og kjörnum fulltrúum þess, haft 

lítinn eða engan áhuga á æskulýðsstarfi almennt. 

 

Með ofangreint í huga þá eru umfjallanir um félagsmiðstöðvarnar sjálfar mismunandi 

uppbyggðar. Í kaflanum um félagsmiðstöðina Þrumuna í Grindavík þurfti ég að styðjast 
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að mestu leyti við fundargerðir, þar sem starfsmenn koma og fara á ársfresti og 

ómögulegt að ná á þeim öllum til þess að taka við þá viðtal. Aðrar umfjallanir um 

félagsmiðstöðvarnar eru mestmegnis uppbyggðir á samblandi af því að rýna í 

fundargerðir og taka viðtöl við þá forstöðumenn og aðra sem einhverja vitneskju gátu 

veitt um sögu félagsmiðstöðvanna. Undantekning frá því er kaflinn um félagsmiðstöðina 

Eldingu í Garði, þar sem ég hef þurft að mestöllu leyti að styðjast við munnlegar 

heimildir. 

 

Hjálpartæki sem mér áskotnaðist vitneskja um í gegnum námið kom að ómældum notum. 

Um var að ræða tölvuforritið MindManager, sem notaði ég til þess að koma heildarsýn 

yfir það ferli sem heimildaöflunin var og í þessu tilfelli talsvert umfangsmikil, þar sem 

eins og áður sagði um efni frá fimm mismunandi sveitarfélög að ræða og með mismikinn 

áhuga á utanumhaldi fundargerða.  
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3. Kenningar um félagsmótun og aðrar kenningar 

 
Rauði þráðurinn í þróun félagsmiðstöðva á Íslandi hefur verið hópastarf. Kenningar Arne 

Sjölund, George Herbert Mead, G. Stanley Hall, Guðmundar Finnbogasonar og John 

Dewey eru vel þekktar meðal þeirra sem hafa starfað með barna- og unglingahópa og þá 

kenningar og hugtök Arne Sjölund þá einna helst (Árni Guðmundsson, 2006:26-38).  

Aðrir kenningasmiðir hafa engu síður sett mark sitt á starfsemi félagsmiðstöðva á 

Suðurnesjum og eru nefndir til sögunnar þeir Howard Gardner og fjölgreindakenning 

hans (Hafþór Barði Birgisson, munnleg heimild, 4. mars 2010) og John Huskins (Lena 

Rós Matthíasdóttir, munnleg heimild, 28. mars 2010).  

Hér á eftir kemur upptalning á þeim kenningasmiðum og helstu eiginleika kenninga 

þeirra sem ég tel ráði för við starfsemi félagsmiðstöðva á Suðurnesjum í dag, annað hvort 

meðvitað eður ei. 

3.1  Arne Sjölund 

Arne Sjölund er danskur sálfræðingur, starfaði lengi við Danska kennaraháskólann við 

rannsóknir og síðar við „Danmarks Pedagokiste Institut.“ Árið 1965 gaf hann út bókina 

Gruppepsykologi  sem fjallar um hópsálfræði, sem er sú grein sálfræði er fæst við hegðun 

hóps og einstaklinga innan hans. Kenningar Sjölund ganga út á það í sem stystu máli 

þýðingu hóps fyrir einstakling, áhrif hópsins, bæði innan hans á einstaklingana sem í 

hópnum eru og jafnframt á aðra hópa og áhrif einstaklinga, umhverfis og aðstæðna á 

hópinn sjálfan (Sjölund, 1965).  

Eitt af mörgum lykilhugtökum í kenningu Sjölunds og má gefa dæmi um, er hægt að 

finna fyrir í starfi félagsmiðstöðva ennþá í dag, sem er hópþrýstingur, annars vegar á 

neikvæðan hátt, þar sem hópur reynir að hafa áhrif á einstakling til þess að taka þátt í 

athöfn sem samrýmist ekki hugmyndum um heilbrigt líferni, brýtur í bága við lög og 

reglur og almenna skynsemi og hins vegar jákvæður hópþrýstingur þar sem hópurinn er 

notaður sem tæki til þess að leiðrétta stefnu einstaklings sem hefur ekki ratað rétta leið í 

lífinu (Sjölund, 1965). 
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3.2  George Herbert Mead 

Kenningar um táknbundin samskipti og félagslegt eðli sjálfsins eru hugarsmíð George 

Herbert Mead. Mead sem var bandarískur allt í senn, heimspekingur, félagsfræðingur og 

sálfræðingur, fæddur 1863, taldi sjálfið ekki koma fram við fæðingu, heldur myndist 

sjálfið með félagslegum samskiptum og þróast út frá þeim. Mead hélt því fram að með 

því að skoða sjálfan sig út frá hugmyndum annarra einstaklinga hvernig maður sé, þá 

komi í ljós sú mynd sem maður telur sjálfan sig vera (Mead, 1974). 

Alþekktasta form táknbundinna samskipta eru þær fyrirmyndir sem eru búnar til af 

framleiðendum hvers kyns varnings. Búin er til ímynd fegurðar, hraustleika og vinsældar 

sem er síðan notuð miskunnarlaust á hinn almenna neytanda, sem jafnvel eru ekki orðnir 

fullburða eða með það þróað sjálf til þess að vega og meta það sem fyrir augu og eyru ber 

í auglýsingum fjölmiðla, tek til þekkt neikvæð dæmi þegar áfengisauglýsingar hafa birst í 

sjónvarpi þegar fjölskyldan er saman komin í stofunni á gamlárskvöldi til að njóta 

skemmtiefnis á borð við áramótaskaupið. 

Að sama skapi þá er hægt að nota táknbundin samskipti á jákvæðan hátt í starfi með 

unglingum, og þá með því að starfsfólk félagsmiðstöðva geri sér far um að vera góðar 

fyrirmyndir í hvívetna, hvort sem það er í starfi eða leik í sínum eigin frítíma. 

  

3.3  Howard Earl Gardner 

Howard Gardner er amerískur þróunarsálfræðingur og prófessor við Harvard háskóla í 

Bandaríkjum Norður Ameríku. Í bók sinni Frames of mind (1983) varpar hann hugmynd 

sinni um mismunandi gerðir mannshugans. Hann var ekki sáttur við þá skilgreiningu á 

því sem er kallað greind. Hann gerði fjölmargar rannsóknir á fólki sem hafði orðið fyrir 

heilaskaða af völdum slysa eða veikinda og studdu niðurstöðurnar kenningu hans um að í 

heilanum væru starfsstöðvar mismunandi greinda eftir því hvar staðsetningin væri 

(Gardner, 1983).  
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Fjölgreindakenning Gardners gengur út á það að hver og einn einstaklingur hafi í sér átta 

mismunandi greindir og sé misjafnlega vel að sér á hverju sviði fyrir sig. Hann skilgreinir 

greind sem hæfileikann til þess að leysa verkefni eða ráða fram úr vandamálum hins 

daglega lífs, skapa ráðgátur og búa til afurð sem er metin til mikils, að minnsta kosti í 

einum menningarheimi. Greindir Gardners eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

hreyfigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfþekkingargreind og 

náttúrugreind (Gardner, 1983). 

Rauði þráðurinn í fjölgreindakenningunni er sá, að enginn sé svo slæmur að hann eða hún 

hafi ekki eitthvað gott fram að bera, en bara á mismunandi hátt. Í hverjum árgangi má 

finna a.m.k. einn sem kann að spila á hljóðfæri og samkvæmt Gardner þá á viðkomandi 

að vera vel að sér í tónlistargreind. Að sama skapi getur sami einstaklingur verið illa að 

sér í erlendum tungumálum og þá skortir hann á málgreindina, en hefur einnig mikinn 

hæfileika í knattspyrnu og þá er hann með mikla hreyfigreind. 

 

3.4  John Dewey 

Kenningar John Deweys um reynslunám (e. learning by doing) byggist á því að í stað 

þess að einstaklingur sé áhorfandi eða neytandi, þá sé hann virkur þátttakandi og 

uppfinningasamur. Hlutverkaleikur er þekkt hugtak og lagði Dewey mikla áherslu á hann, 

sér í lagi þegar kemur að ungum börnum. Hægt er að heimfæra þessa kenningu upp á 

unglingalýðræði það sem ríkir í félagsmiðstöðvum. Með því að gefa unglingum tækifæri 

til þess að taka á sig ábyrgð t.d. með þátttöku í ráðum og nefndum innan félagsmiðstöðva 

þá öðlist þau skilning, þroska og jákvæða sjálfsmynd. 

 

3.5  John Huskins 

John Huskins er enskur sjálfstætt starfandi menntunarráðgjafi, sem um nokkurt skeið 

starfaði sem konunglegur eftirlitsmaður skóla (e. HM Inspector of Schools), er ekki eins 

gjörþekktur á Íslandi líkt og þeir sem minnst er á hér að ofan. Hann er 

hugmyndafræðingurinn á bak við „Youth Achievement Awards“ í Bretlandi sem er 
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árangursvottunarkerfi í starfi með unglingum á vegum „UK Youth.“ Hér á landi hafa 

Íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkur ásamt Samfés – samtökum félagsmiðstöðva á 

Íslandi fremst í flokki, tekið þá hugmynd og yfirfært yfir í álíka kerfi og kallað er „ÞOR.“  

Hugmynd John Huskins er ekki mjög ólík fjölgreindakenningu Garnders, en hún byggist 

á því að einstaklingur fái að njóta sín á því sviði sem hann er sterkastur (Huskins, 1996). 

Félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum hafa notfært sér þessa hugmynd,  í smærri sniðum þó 

og hafa árangurshvetjandi verkefni á borð við „Fjörleikinn“ í Fjörheimum séð dagsins 

ljós (SamSuð, 25. október 1999). 
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4. Félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum 
 

Í dag eru fimm sveitarfélög á Suðurnesjum en voru sjö áður, þar til ársins 1994 er 

sveitarfélögin Keflavík, Njarðvík og Hafnir sameinuðust og kallast Reykjanesbær í dag. 

Reykjanesbær er stærstur ef miðað er við íbúafjölda með rúmlega 14.000 íbúa. 

Næststærstur er Grindavíkurbær með tæp 3.000 manns, Sandgerði með tæp 2.000 manns, 

Sveitarfélagið Garður með rúmlega 1.500 manns og Sveitarfélagið Vogar með rétt 

rúmlega 1.200 manns (Hagstofa Íslands, 2010). 

Sveitarfélögin fimm reka eina félagsmiðstöð hvert í dag. Allar eru þær misjafnar að aldri 

og mismunandi er hvernig rekstri er háttað. Í flestum sveitarfélögunum eru forstöðumenn 

jafnframt fulltrúar þess sviðs stjórnsýslunnar sem rekstur félagsmiðstöðva. Þannig má 

benda á forstöðumann félagsmiðstöðvarinnar Fjörheima í Reykjanesbæ, sem er jafnframt 

tómstundafulltrúi sveitarfélagsins. Undantekningu má finna í Sandgerði og 

Sveitarfélaginu Garði, þar sem á öðrum staðnum er forstöðumaður titlaður starfsmaður 

Skýjaborgar og sér ekki um neinn málaflokk samkvæmt stjórnskipan og sama er um 

forstöðumann Eldingarinnar í Garði, en þar var ekki gert ráð fyrir tómstundafulltrúa í 

skipulagi, þar til í byrjun febrúarmánaðar 2010, er auglýst var eftir tómstunda- og 

íþróttafulltrúa sem átti jafnframt að veita félagsmiðstöðinni forstöðu. 

Starfandi félagsmiðstöðvar í dag eru fimm og þær eru Fjörheimar í Reykjanesbæ, 

upprunalega úr Njarðvík, Þruman í Grindavík, Skýjaborg í Sandgerði, Boran í 

Sveitarfélaginu Vogum og Eldingin í Sveitarfélaginu Garði.  

Tvær aðrar félagsmiðstöðvar litu dagsins ljós en þrutu örendi, önnur eftir 12 ára starf en 

hin náði að fagna eins árs afmæli rétt áður en hún var lögð niður. Það eru 

félagsmiðstöðvarnar Ungó í Keflavík og Zetan Reykjanesbæ. 
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4.1 Ungó Keflavík 
 
Haustið 1977 voru skólastjórnendur Gagnfræðaskóla Keflavíkur (núverandi Holtaskóli) 

og Barnaskóla Keflavíkur (núverandi Myllubakkaskóli), boðaðir ásamt formanni 

Æskulýðsráðs Keflavíkur á fund með bæjarstjóra og bæjarráði og var umræðuefnið hvort 

skólastjórarnir sæu sér fært um að taka við æskulýðsstarfinu að hluta til ef ekki öllu sem 

æskulýðsráðið hafði sinnt áður (Ragnar Örn Pétursson og Stefán Bjarkason, 2003). 

Samkomulag varð síðan um að allt æskulýðsstarf flyttist inn í skólana í umsjón kennara. 

Áttu skólastjórnendur að ráða starfsfólk í samráði við æskulýðsráðið, sem jafnframt 

áskildi sér þann rétt að grípa inn í starfsemina ef þörf krefði. Félagsmiðstöð í 

Gagnfræðaskóla Keflavíkur var því orðin að veruleika og átti hún að sinna unglingum 

bæjarins, í samvinnu skóla, æskulýðsráðs og frjálsra félagasamtaka í Keflavík 

(Æskulýðsráð Keflavíkur, 27. október 1977). 

Árin liðu og félagsmiðstöðin varð fastur punktur í tilveru unglinga í Keflavík. Á þeim 

tímamótum sem urðu þegar rekstur grunnskóla var færður frá ríki yfir á sveitarfélög þá 

þótti rétt að taka samskomulagið til endurskoðunar. Var Skólanefnd grunnskóla 

Keflavíkur sammála því að halda áfram rekstri Ungó innan veggja Holtaskóla. Ungó þótti 

tilvalinn vettvangur æskulýðsstarfs meðal unglinganna og flestir sammála um að gera 

þann vettvang enn betri. Lagði skólanefnd því til að ráða sérstakan starfskraft í hlutastarf 

til þess að veita félagsmiðstöðinni Ungó forstöðu. Fram að þessu höfðu kennarar sinnt 

félagsstarfinu og var það jafnan viðbót við fullt starf og allir sammála um að svo gengi 

ekki til lengdar ef efla ætti starfsemina (Ragnar Örn Pétursson og Stefán Bjarkason, 

2003). 

Fyrsti forstöðumaður yfir félagsmiðstöðinni er Hafliði Sævarsson. Þrátt fyrir að 

félagsmiðstöðin heyri eðli síns vegna undir Æskulýðsráð Keflavíkur, þá var 

forstöðumaðurinn ráðinn af skólastjóra gagnfræðaskólans. Hafliði tekur til starfa árið 

1990 og er við stjórnvölinn allt til ársins 1997 er Jón Rúnar Hilmarsson tekur við (Jón 

Rúnar Hilmarsson, munnleg heimild, 17. mars 2010).  
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Í stjórnunartíð Hafliða er nafnið Ungó tekið upp sem heiti félagsmiðstöðvarinnar en það 

var sótt í smiðju Ungmennafélags Keflavíkur sem hafði rekið tómstundaheimili undir því 

nafni á 4. og 5. áratugnum (Ragnar Örn Pétursson og Stefán Bjarkason, 2003). 

Fljótlega eftir sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna í eitt sveitarfélag árið 1994, 

þá verður til eitt ráð sem fjallaði um málefni æskulýðs í stað þriggja áður (Æskulýðsráð 

Keflavíkur,  Æskulýðsráð Njarðvíkur og Æskulýðsnefnd Hafna) og jafnframt var nafninu 

breytt í Tómstundaráð, þar sem tómstundir aldraða áttu að flokkast undir þetta nýja 

sameinaða ráð. Eitt af fyrstu verkefnum nefndarinnar var að óska eftir við bæjarstjórn að 

skriflegum samningi yrði komið á milli Tómstundaráðs og skólayfirvalda um að Ungó 

yrði áfram innan veggja skólans, auk þess sem leyfi yrði veitt fyrir afnot af tækjum í eigu 

skólans og öðru húsnæði eftir að skóla lyki á daginn og jafnframt um helgar. Eins var 

farið fram á að starfsfólk Ungó fengi aðgang að kennarastofu vegna ýmissa tækja og tóla 

sem eru nauðsynleg vegna skrifstofuhalds (Tómstundaráð Reykjanesbæjar, 2. desember 

1996). 

Á fundi kennararráðs skólans var beiðnin tekin til umfjöllunar, sjálfsagt þótti að gera 

samning þar að lútandi um félagsmiðstöðina, en aðgang að kennarastofu var algerlega 

hafnað sem í hæsta máta var undarlegt þar eð forstöðumaðurinn var ráðinn af skólastjóra 

og annað starfsfólk voru kennarar við skólann (Ragnar Örn Pétursson og Stefán 

Bjarkason, 2003). 

Upp frá þessu má segja að samband milli skólans og Tómstundaráðs hafi verið farið að 

stirðna. Ekki bætti það úr skák að á þessum tíma hófst átak í einsetningu skóla og fór 

Holtaskóli engum varhluta af því, leiddi það til þess að húsnæði það er Ungó hafði haft 

afnot af þurfti núna undir skólatengda starfsemi. Þar sem félagsmiðstöðin Fjörheimar 

heyrði einnig undir rekstur Tómstundaráðs Reykjanesbæjar þá þótti rétt að láta hana duga 

sem félagsmiðstöð allra unglinga Reykjanesbæjar. Urðu málalok þau að félagsmiðstöðin 

Ungó var lögð niður árið 1999 og þar með lauk sögu fyrstu félagsmiðstöðvar á 

Suðurnesjum (Stefán Bjarkason, munnleg heimild, 15. apríl 2010).    
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4.2 Fjörheimar Njarðvík 
 
Félagsmiðstöðin Fjörheimar var stofnuð þann 26. nóvember 1983 og er elst starfandi 

félagsmiðstöðva í dag á Suðurnesjum. Upprunalega var Fjörheimar undir hatti 

Æskulýðsnefndar Njarðvíkur en við sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna árið 

1994, fluttist félagsmiðstöðin undir málefni Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjanesbæjar 

(Stefán Bjarkason og Ragnar Örn Pétursson, 2003) 

Tilgangurinn með stofnun Fjörheima mun hafa verið tvíþættur. Í fyrsta lagi var verið að 

svara eftirspurning unglinga í Njarðvík eftir sambærilegum stað og Ungó var fyrir 

unglinga í Keflavík. Auk þess var vilji meðal unglinganna að færa félagsstarfið út fyrir 

veggi grunnskólans en félagsstarf hafði verið í boði á vegum Grunnskóla Njarðvíkur og 

foreldrafélagsins við skólann (Böðvar Jónsson, munnleg heimild, 7. apríl 2010). 

Fjörheimar fengu aðstöðu í hinu margfræga félagsheimili Stapa í Njarðvík, þar sem 

margar frægustu hljómsveitir Íslands slitu barnskónum. Um var að ræða aðstöðu í 

bakhúsi Stapa er hafði áður hýst m.a. bókasafn Njarðvíkinga. Húsnæði þetta var ekki hátt 

til lofts og þótti þröngt á stundum enda voru viðburðir vel sóttir í byrjun. Unglingarnir 

tóku þátt í að mála og gera húsnæðið klárt undir félagsmiðstöðvastarf og var beðið með 

mikilli eftirvæntingu eftir opnunardeginum (Stefán Bjarkason, munnleg heimild, 15. apríl 

2010). 

Fyrst í stað voru nefndarmenn sem skiptu með sér verkum með gæslu á opnunartímum og 

var ákveðið að tímakaup yrði 200 krónur á klukkustund meðan opið væri og var ýmislegt 

snatt innifalið í þeim greiðslum (Æskulýðsráð Njarðvík 6. desember 2010).  

Alveg frá upphafi stofnunar Fjörheima voru unglingarnir með í ráðum. Æskulýðsráð 

Njarðvíkur hlutaðist til þess að stofnað yrði framkvæmdaráð, en í því áttu sæti 3 

unglingar sem voru kosnir af jafnöldrunum, umsjónamaður félagsmiðstöðvarinnar auk 

fulltrúa frá æskulýðsráðinu sem var formaður ráðsins (Æskulýðsráð Njarðvíkur, 13. 

október 1985). 

Þetta fyrirkomulag mun hafa gefist vel og allir aðilar voru mjög sáttir. Félagsmiðstöðin 

var vel sótt en fljótlega fer að bera á plássleysi, sem leiðir til þess að aðsókn minnkar á 
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vissa viðburði. Kemur það jafnvel fyrir að diskótek eru felld niður og er það rakið til 

fyrrnefnds plássleysis, það er að segja ekki var um neinn eiginlegan danssal að ræða, 

heldur sal sem var samnýttur með öðru starfi. Óskað er eftir því við bæjarstjórn að 

svokallaður „litli salur“ Stapans verði fenginn Fjörheimum til afnota og átti að lagt var til 

að setja upp rennihurð, svo salurinn gæti nýst öllum aðilum sem notuðu Stapann undir 

félagsstarf (Æskulýðsráð Njarðvíkur, 6. nóvember 1985). 

Um þetta leyti berst bréf frá bæjarstjóra þar sem hann amast við umgengni unglinga á 

húsnæðinu, um var að ræða einhverjar skemmdir á millihurð og á salerni. Æskulýðsráð 

tekur bréfið fyrir á fundi og starfsfólki og unglingum gerð grein fyrir því hvað gæti gerst 

ef umgengni lagaðist ekki. Æskulýðsráð svarar síðan bæjarstjóra á þá leið að „staðinn 

sækja 180 – 220 unglingar í viku hverri og því eðlilegt að einhver óhöpp komi upp.“ 

Einnig benti ráðið á það að „umgengni unglinganna um æskulýðsheimilið [þótti] ekki 

síðri og ef ekki betri en þeirra sem heimsækja stóra sal Stapans og er þá um fullorðið fólk 

að ræða í því tilfelli.“ (Æskulýðsráð Njarðvíkur, 22. janúar 1986). 

Um sumarið 1986 eru kosningar til sveitarstjórna eins og lög gera ráð fyrir og þar með er 

skipt um flesta nefndarmenn Æskulýðsráðs. Ekki verður um neina stefnubreytingu 

ráðsins að ræða varðandi málefni Fjörheima og áfram er haldið af fullum þunga að bæta 

aðstöðuna sem eins og áður sagði var þröng og þótti ekki lengur boðleg. Þó vilja 

nefndarmenn bæta stjórnunina og leggja til að það verði ráðnir einn til tveir 

umsjónarmenn til þess að sjá um daglegan rekstur félagsmiðstöðvarinnar (Æskulýðsráð 

Njarðvíkur, 14. september 1986). 

Það verður síðan ofan á að ráða sem umsjónarmenn tvo drengi er höfðu haft sig mest í 

frammi við að koma félagsmiðstöðinni á koppinn og við standsetningu á húsnæði. Þetta 

voru þeir Böðvar Jónsson og Kristján Jóhannsson, báðir undir tvítugu á þessum tíma. 

Sjálfsagt þótti að bjóða þeim stöðuna og í fyrsta sinn eru Fjörheimar komnir með fasta 

umsjónarmenn. Þeirra fyrsta verk er að semja húsreglur og starfsreglur annarra 

starfsmanna, auk þess að hafa umsjón með framkvæmdum vegna breytinga á húsnæðinu 

(Æskulýðsráð Njarðvíkur, 27. september 1986). 
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Í þriðja sinn kemur fram ósk Æskulýðsráðs um að fá afnot af „litla sal“ Stapans. Allir eru 

sammála um að óaðgengi að þessum sal standi starfseminni fyrir þrifum og þá sérstaklega 

hinir nýráðnu umsjónarmenn sem eru með fingurinn á púlsi hins daglega starfs. Það er þó 

samt ekki fyrr en um sumarið 1987 að eigendafélag Stapans heldur sinn árlega aðalfund 

og samþykkir að sleppa hendinni af „litla salnum“ og afhendir hann þar með 

Æskulýðsráði til umráða (Æskulýðsráð Njarðvíkur, 18. maí 1987). 

Þann 19. september er síðan „litli salurinn“ tekinn í notkun sem hluti af 

félagsmiðstöðinni. Helstu ráðamenn bæjarins og fulltrúar æskulýðsráðsins, sem og 

fulltrúar þeirra verktaka sem sáu um nauðsynlegar breytingar og að sjálfsögðu unglingar 

bæjarins eru samankomnir í félagsmiðstöðinni og njóta góðra veitinga í tilefni vígslunnar. 

Kiwanisklúbbur Keflavíkur hafði þá styrkt félagsmiðstöðina um kaup á ýmsum 

leiktækjum og tóku m.a. fulltrúar Kiwanisklúbbsins fyrsta skotið á glænýju billiardborði 

(Æskulýðsráð Njarðvíkur, 16. september 1987). 

Þegar búið er að koma „litla salnum“ í stand þá íhuga þeir félagar, Böðvar og Kristján að 

segja starfi sínu lausu sem umsjónarmenn. Takmarki þeirra sé náð, „litli salurinn“ orðinn 

að hluta af  félagsmiðstöðinni og því sé kominn tími á ný andlit við stjórnvölinn. Þeir eru 

þó taldir af þeim hugsunum um sinn og samþykkja að vera áfram starfsmenn 

félagsmiðstöðvarinnar og eiga þátt í mörgum af þeim breytingum innanhúss sem fylgdu í 

kjölfarið á „litla sal“ Stapans, svo sem að koma upp og innrétta sjónvarpsherbergi 

(Æskulýðsráð Njarðvíkur, 19. janúar 1988). 

Þegar hér er komið við sögu er Félagsmiðstöðin Fjörheimar orðin fastur punktur í lífi 

unglinga í Njarðvík og heimsóknir unglinga teljast í nokkrum hundruðum á viku hverri. 

Ávallt er reynt að bregðast við hugmyndum unglinganna sem snúa að einstaka viðburðum 

eða tækninýjungum sem tröllriðu íslensku samfélagi á þessum tíma og 

félagsmiðstöðvastarf fór engan varhluta af. Eitthvað munu tækjakaup hafa tekið í, því í 

ljós kom að lítil starfsemi hafi verið í Fjörheimum haustið 1989 vegna slæmrar 

fjárhagsstöðu (Æskulýðsnefnd Njarðvíkur, 30. desember 1989). 

Eitthvað mun hafa verið erfitt fyrir þá félaga, Böðvar og Kristján, að sleppa hendinni af 

Fjörheimum eða þá frekar að Æskulýðsnefnd Njarðvíkur hefur þótt framlag þeirra 
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mikilsvert, því þrátt fyrir reglulegar yfirlýsingar þeirra um starfslok þá starfa þeir, annað 

hvort báðir eða í sitthvoru lagi til ársins 1990, Kristján reyndar árinu styttra en Böðvar 

sem er einn við stjórntaumana í Fjörheimum síðasta starfsár sitt (Böðvar Jónsson, 

munnleg heimild, 7. apríl 2010).  

Það er síðan á vormánuðum 1991 að Berglind Bjarnadóttir er ráðin forstöðumaður yfir 

Fjörheimum. Hún hafði heyrt orðróm um að það vantaði starfsmann í félagsmiðstöðina 

og  bauð sig fram við þáverandi íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Njarðvíkur, Stefán 

Bjarkason. Upphaflegt starfshlutfall var 30% en var innan árs orðið að fullri stöðu 

forstöðumanns (Berglind Bjarnadóttir, munnleg heimild 20. apríl 2010).  

Þegar hér er komið við sögu er unglingastarf þrátt fyrir allt, enn tvískipt. Í Fjörheimum 

var opið starf og að einhverju marki hópastarf, þar gátu komið unglingar saman og gert 

það sem þeim datt í hug á opnunartíma og tekið þátt í hópastarfi, á meðan 

Njarðvíkurskóli bauð upp á klúbbastarf ýmiskonar. Næstu þrjú árin eða svo, eftir að 

Berglind kemur til starfa, er því skipulagi haldið áfram, en á þann veg að forstöðumaður 

félagsmiðstöðvarinnar sá um nemendaráð skólans, sem síðan starfaði á kvöldin í 

Fjörheimum. Þó fer svo að lokum að skólastjórnendur láta af hendi klúbbastarf yfir til 

Fjörheima og var sú ástæða gefin upp að sú fagmennska sem ríkti um þessar mundir í 

Fjörheimum gaf tilefni til þess að gefa klúbbastarfið eftir (Berglind Bjarnadóttir, munnleg 

heimild, 20. apríl 2010). 

Með tilkomu Berglindar við stjórnvölin myndast talsverð festa í starfseminni. Þeir 

unglingar sem voru sem virkastir í nemendaráðinu urðu síðar meir fastur kjarni 

hlutastarfsfólks, þegar skólagöngu þeirra lauk og ekki lengur pláss fyrir þau í 

Fjörheimum, sökum aldurs. Síðan gerist það skömmu eftir sameiningu Keflavíkur, 

Njarðvíkur og Hafna að Fjörheimar verða eina félagsmiðstöðin í hinu nýstofnaða 

sveitarfélagi, þegar félagsmiðstöðin Ungó var lögð niður árið 1999, að í stað einnar 100% 

stöðu forstöðumanns, þá bætast við tvö full stöðugildi tómstundaleiðbeinanda (Berglind 

Bjarnadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2010). 

Berglind er við störf í hartnær áratug þegar hún lét af störfum. Eitt af stórverkefnum sem 

fóru fram í Fjörheimum í stjórnartíð hennar, var „Fjörleikurinn“ svokallaði. Byggðist 



19 
 

hann á hluta til á hugmynd John Huskins sem var innleidd af Samfés og Íþrótta- og 

tómstundaráði Reykjavíkur árið 2002 og var skírt upp á íslensku ÞOR. Hugmyndafræði 

leiksins í Fjörheimum, byggðist á því að þeir sem tóku þátt í honum, voru gerðir að 

virkum þátttakendum í félagsstarfinu en ekki bara áhorfendur. Stofnuðu unglingarnir 

milli sín þriggja manna lið, sem safnaði síðan stigum með þátttöku sinni í viðburðum sem 

þau sjálf áttu alla hugmyndina af eða starfsfólk átti frumkvæði. Það lið sem var stigahæst 

að vori, hreppti í verðlaun fría ferð með félagsmiðstöðinni eitthvert út á land á meðan 

aðrir þurftu að greiða fyrir. Margar aðrar félagsmiðstöðvar tóku upp svipaðar útgáfur af 

þessum leik, en óhætt er að segja að Félagsmiðstöðin Fjörheimar hafi náð einna bestum 

árangri á Suðurnesjum ef ekki á landsvísu (Berglind Bjarnadóttir, munnleg heimild, 20. 

apríl 2010). 

Í kringum áramót 2000 – 2001 hverfur Berglind á braut og þá var ráðinn núverandi 

forstöðumaður Fjörheima, Hafþór Barði Birgisson, sem jafnframt er tómstundafulltrúi 

Reykjanesbæjar síðan 2008. Hafþór kemur til starfa á þeim tíma sem félagsmiðstöðin 

Ungó er nýlega lögð niður og Fjörheimar orðin eina félagsmiðstöðin í Reykjanesbæ fyrir 

eldri unglinga grunnskólana sem voru orðnir þrír talsins á þessum tíma, Holtaskóli, 

Myllubakkaskóli og Njarðvíkurskóli með hátt í 700 nemendur á aldrinum 13 – 16 ára 

(Hafþór Barði Birgisson, munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Við þessar breytingar í gegnum árin, fyrst í stað sameiningu bæjarfélaganna þriggja í 

Reykjanesbæ og síðar meir fjölgun grunnskóla Reykjanesbæjar úr þremur í fimm, þá 

breyttist óhjákvæmilega sú ráðskipan framkvæmdaráðsins í Fjörheimum, sem hafði til 

ársins 1994, verið skipað fulltrúum úr nemendaráði Njarðvíkurskóla, ásamt starfsmanni 

og fulltrúa úr Æskulýðsráði Njarðvíkur, í það að vera einungis nemendaráð 

Njarðvíkurskóla til ársins 1999, þegar sérstakt Fjörheimaráð, skipað fulltrúum úr öllum 

nemendaráðum grunnskóla Reykjanesbæjar var stofnað (Hafþór Barði Birgisson, 

munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Þegar árin liðu og gestum Fjörheima fjölgaði stöðugt í takt við íbúaþróun, þá kom ávallt 

betur og betur í ljós að húsnæðið sem Fjörheimar höfðu til umráða var löngu búið að 

sprengja utan af sér með tilliti til þess mikla tómstundastarfs sem fór fram innan veggja. 

Með nýrri tækni sem var stór hlutur af unglingamenningu þurfti húsnæði til og það var af 
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skornum skammti. Um það leyti sem 88-húsið, sem er menningarmiðstöð ungmenna, 16 

ára og eldri, í Reykjanesbæ, tekur til starfa þá er ákveðið að færa skrifstofu 

forstöðumanns Fjörheima í húsnæði 88-hússins, en sami forstöðumaður sinnir báðum 

stofnunum. Við það losnaði eitt herbergi í Fjörheimum sem var nýtt í öðrum tilgangi 

(Hafþór Barði Birgisson, munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Árið 2008 gerist það svo að vegna fyrirhugaðra breytinga á hinu fornfræga húsi 

Stapanum þá gerist það að Fjörheimar missa húsnæðið sem félagsmiðstöðin hafði haft til 

umráða allt frá árinu 1983. Við þau tímamót þá gerðist það að embættismenn vildu kanna 

þann möguleika á að félagsstarfið flytji úr Fjörheimum og inn í grunnskólanna, sem voru 

orðnir fimm talsins. Hugmyndirnar sem litu dagsins ljós, hljómuðu meðal annars á þann 

veg að vissa daga vikunnar átti að vera starfsemi í þessum skóla og aðra daga í þeim 

næsta og svo framvegis. Síðan átti að halda böll undir nafni Fjörheima á vissum fresti, en 

með því að leigja aðstöðu í þau skipti sem til þurfti (Hafþór Barði Birgisson, munnleg 

heimild, 4. mars 2010). 

Um leið og unglingarnir höfðu veður af þessum hugmyndum þá myndaðist eitt mesta 

fárviðri mótmæla sem tómstundafulltrúi hafði nokkurn tíma lent í. Í umræðum milli 

tómstundafulltrúa og unglinganna kom augljóslega vilji þeirra í ljós og óskuðu þau eftir 

fundi með bæjarstjóra Reykjanesbæjar, þar sem átti einfaldlega að stoppa þessar pælingar 

af (Hafþór Barði Birgisson, munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Bæjarstjórinn var sjálfur staddur erlendis og áttu þau því fund með staðgenglum hans og 

var formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar þar á meðal, sem var Böðvar Jónsson, sá hinn 

sami og veitti forstöðu Fjörheima fyrstu árin. Voru unglingarnir mjög vel undirbúnir og 

höfðu jafnvel gert skoðanakannanir í grunnskólum Reykjanesbæjar og niðurstöðurnar 

voru afgerandi, það er að segja 95% þeirra sem tóku þátt voru á móti því að færa 

félagsmiðstarfið inn í skólana (Hafþór Barði Birgisson, munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Nú voru góð ráð dýr. Félagsmiðstöðin þurfti eins og áður sagði að rýma húsnæðið vegna 

breytinga á Stapanum og ekki búið að finna annað húsnæði. Upp kom hugmynd um að 

flytja Fjörheima í húsnæði 88-hússins að Hafnargötu 88. Ekki hugnaðist mönnum það, 

þar sem þá þyrfti að færa svokallað „Svarthol“, sem var inniaðstaða fyrir 
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hjólabrettaiðkendur, annað hvort út undir bert loft, eða leigja undir það hentugt húsnæði, 

sem það var með fyrir (Stefán Bjarkason, munnleg heimild, 15. apríl 2010). 

Bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Árni Sigfússon, sem nú var kominn heim frá útlöndum 

óskaði eftir fundi með Fjörheimaráðinu um leið og hann varð áskynja um málið. Tók 

hann málið í sínar hendur og sýndi hann ráðinu húsnæði sem bandaríski herinn hafði 

nýlega gert upp áður en þeir fóru endanlega frá landinu árið 2006 og skilið eftir. Í tíð 

bandaríska hersins þjónaði það sem félagsmiðstöð einhleypra hermanna og kallaðist 

„Windbreaker“  á meðal hersins og var nú ónotað. Húsnæði þetta var margfalt stærra að 

flatarmáli en það sem Fjörheimar höfðu áður og var meðal annars með rúmgóðan bíósal, 

danssal, auk þess sem gott pláss var fyrir hefðbundin leiktæki sem félagsmiðstöðvar hafa 

yfir að ráða (Hafþór Barði Birgisson, munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Í skoðunarferðinni féll Fjörheimaráðið fyrir aðstöðunni og eftir þá ferð gerðust hlutirnir 

hratt. Húsið var tekið á leigu til eins árs og gera átti tilraun með staðsetningu sem í raun 

var úr alfaraleið og ljóst að góðar samgöngur þurfti til ef vel ætti að ganga. En áður en af 

flutningi félagsmiðstöðvarinnar gat orðið, þá þurfti að gera ýmsar breytingar varðandi 

rafmagn í húsinu, þar sem þeir staðlar sem bandaríski herinn fór eftir var ekki í samræmi 

við íslenskar reglugerðir og kröfur. Það var síðan í enda febrúar 2008 sem Fjörheimar 

opna á nýjum stað að Víkingabraut 749, Ásbrú og er þar enn þegar þessi orð eru skrifuð 

(Hafþór Barði Birgisson, munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Með tilkomu þessa húsnæðis hefur verið lyft grettistaki í málefnum unglinga í 

Reykjanesbæ og ekki síður á Suðurnesjum því Fjörheimar hafa stærðar húsnæðis vegna 

verið fastur punktur í viðburðum á vegum SamSuð, sem öllu jöfnu hefðu verið smærri í 

sniðum og jafnvel ekki hægt að framkvæma nema leigja til þess aðstöðu sem hefði leitt til 

aukins kostnaðar sem hefði lent á unglingum á Suðurnesjum (Hafþór Barði Birgisson, 

munnleg heimild, 4. mars 2010).    
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4.3  Þruman Grindavík 
 
Stofnun félagsmiðstöðvar í Grindavík má rekja allt til haustmánaða ársins 1986 en þá var 

samþykkt á fundi Æskulýðsráðs Grindavíkur, sem var haldinn 8. september þetta ár, að 

falast eftir afnotum af „Kvennó“, sem kallaðist svo og var fyrrum samkomuhús í eigu 

kvenfélagsins á staðnum en nú í eigu sveitarfélagins (Íþrótta- og æskulýðsnefnd 

Grindavíkur, 8. september 1986). Tilgangurinn með stofnun félagsmiðstöðvarinnar var að 

auka við og útvíkka félagstarf fyrir eldri árganga Grunnskóla Grindavíkur í samráði við 

hann (Kjartan Adólfsson, munnleg heimild, 30. mars 2010). 

Afnot hússins var samþykkt í bæjarráði og á næstu tveimur fundum nefndarinnar var 

starfið skipulagt. Voru Þormar Jensson, Grétar Schmidt og Rúnar Sigurjónsson fengnir til 

þess að starfa með nemendaráði Grunnskóla Grindavíkur að diskótekjum þá um veturinn 

(Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 30. september 1986). Starfsemin átti að vera 

fyrir 13 – 16 ára, í boði átti að vera diskótek aðra hvora helgi „og ef til vill einhverjar 

aðrar skemmtanir.“ Í fundargerð kemur fram að „næsta diskótek verði 3. okt" og má því 

telja þann dag sem stofndag félagsmiðstöðvastarfs í Grindavík (Íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Grindavíkur, 2. október 1986). Það var þó ekki fyrr en í byrjun árs 1988 

að félagsmiðstöðin fékk nafnið Þruman (Kjartan Adólfsson, munnleg heimild, 30. mars 

2010). 

Þann 16. janúar 1987 mæta þeir Rúnar og Þormar á fund nefndarinnar og lýsa því starfi 

sem fram fór frá stofnun félagsmiðstöðvarinnar og fram að áramótum. Eins spyrjast þeir 

fyrir um laun fyrir veitt störf. Ákveðið var innan nefndarinnar að senda bréf þess efnis til 

bæjarstjórnar þar sem kemur fram að þeir fái laun er samsvarar yfirvinnutíma kennara við 

félagsstörf. Jafnframt í bréfinu er óskað eftir styrk varðandi rekstrarkostnað og tækjakaup 

(Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 16. janúar 1987). 

Klárlega má sjá  á fundargerðum Íþrótta- og æskulýðsnefndar Grindavíkur, að nefndin 

hefur meira og minna verið með tilraunastarfsemi varðandi rekstur Þrumunnar framan af. 

Nær tveimur árum eftir stofnun félagsmiðstöðvarinnar óskar nefndin eftir því við 

bæjarstjórn að ráðningartími starfsmanna sé frá 15. september ár hvert fram til 1. maí árið 
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eftir, jafnframt fer nefndin fram á það að ekki verði „ráðið í stöðurnar nema til eins árs í 

senn“ (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 8. september 1989).  

Verður ekki annað ráðið í þetta en að nefndarmenn líta á félagsmiðstöðina sem 

geymslustað fyrir börn og unglinga, í stað þess að nýta hana sem tækifæri til aukinnar 

fræðslu og um leið vettvang fyrir forvarnir. Atvinnuöryggi starfsfólks er ekkert, þeir eru 

ráðnir tímabundið eins og komið hefur fram, þurfa að fara eftir þröngum tímaramma 

varðandi opnunartíma, hlíta tilsögnum nefndarinnar um innihald dagskrár og naumt 

skammtaðri fjárhagsáætlun sem tekur ekki tillit til örra félagslegra breytinga hjá 

unglingum (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 2. september 1991).  

Næstu árin koma starfsmenn og fara. Það er ekki fyrr en með ráðningu Halldórs 

Ingvasonar í stöðu félagsmála- og skólafulltrúa að einhver festa fer að myndast í 

starfseminni. Þrátt fyrir titilinn starfaði hann einnig fyrir Íþrótta- og æskulýðsnefnd 

(Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 3. september 1990).  

Um haustið 1988 var Kjartan Adólfsson ráðinn sem forstöðumaður Þrumunnar og er það 

í fyrsta skipti sem ráðið er eftir því starfsheiti (Kjartan Adólfsson, munnleg heimild, 30. 

mars 2010). Starfið gengur af vel þennan tíma, mikil mæting og þátttaka í klúbbum. 

Eitthvað virðist þó vera um að unglingar séu með áfengi um hönd. Taka á málinu með 

því að viðhafa strangar reglur og fara yfir „reglur og almenna starfshætti“ í byrjun hvers 

starfsárs (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 25. febrúar 1992).  

Haustið 1992 flytur Þruman á efri hæð félagsheimilisins Festi, sem er ofar í og meira 

miðsvæðis í bænum og þar að auki í nálægð við íþróttahús og grunnskóla. Aðsókn eykst 

og eru unglingarnir ánægðir með húsnæðið, sem er töluvert stærra en fyrrverandi aðstaða 

í Kvennó. Með aukinni aðsókn í félagsmiðstöðina koma fram umræður um að 

endurskoða skipulagningu tímafjölda fyrir starfsemina en fram að þessu var tímafjöldi 

forstöðumanns heilar 40 yfirvinnustundir á mánuði (Kjartan Adólfsson, munnleg heimild, 

30. mars 2010.)  

Þegar líða fer á vorið 1993, fer los að koma í starfsfólkið og ber jafnvel við að enginn sé 

til staðar á auglýstum opnunartíma. Einnig hefur orðið vart við það að unglingar séu að 
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reykja í anddyri félagsmiðstöðvarinnar. Félagsmiðstöðin er síðan opin þá um sumarið 

með einu opnu húsi í viku og mánaðarlegu diskóteki eða skífuskralli eins og tíðkaðist að 

kalla það. Þegar líða fer að hausti og vetrarstarfið skipulagt kemur í ljós að 

launakostnaður er kominn framúr áætlun. Ekki kemur þó til lokana eða lágmarksopnunar 

um veturinn. Kjartan Adólfsson er við störf allt til haustmánaða 1993, er hann segir starfi 

sínu lausu með bréfi dagsettu 15. október það ár (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 

28. október 1993).  

Næsti forstöðumaður Þrumunnar er Sólný Pálsdóttir og kemur hún til starfa um haustið 

1993, eftir skyndilegt brotthvarf Kjartans. Enn er haldið á sömu braut með sömu 

vinnubrögðum og er Sólný einungis ráðin til eins starfsárs í senn, í takt við skólaárið 

(Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 30. ágúst 1994).    

Sólný er við störf til vorsins 1996 og um haustið það ár, er Steinunn Óskarsdóttir ráðin 

forstöðumaður Þrumunnar. Á þessum tímapunkti fer fram en á ný umræða í Íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Grindavíkur um að breyta starfslýsingu og jafnframt að skoða betur 

samstarfið milli Þrumunnar og grunnskólans, sérstaklega með samnýtingu á starfsfólki í 

huga. Tillaga er samþykkt þess efnis með þremur atkvæðum, tveir sátu hjá og var hún 

síðan lögð fyrir bæjarráð (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 4. september 1996). 

Af fundargerðum Íþrótta- og æskulýðsnefndar Grindavíkur frá seinniparti árs 1996, má 

ráða að eitthvað virðist vera í ólagi í samskiptum milli skóla og félagsmiðstöðvarinnar og 

í svarbréfi Bæjarráðs Grindavíkur til nefndarinnar vegna breytingar á starfslýsingu 

forstöðumanns er minnst á það. Nefndin ætlar að „skoða þessi mál í samvinnu við 

forstöðumenn viðkomandi stofnana og gera tillögur að breytingum ef þörf þykir“ 

(Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 26. nóvember 1996). 

Fyrripart árs 1997 koma samskipti milli skóla og félagsmiðstöðvar enn á borð 

nefndarinnar og nefndarmenn allir sammála um að gott samstarf þarf að vera á milli 

stofnananna tveggja. Umræður sköpuðust hvort hentugra væri að hafa Þrumuna innan 

veggja skólans, í væntanlegri nýbyggingu við hann, eða þá í öðru húsnæði. Þá var haft á 

orði, hvort lausnin sé ekki að ráða starfsmann sem sinnti félagsstarfi, bæði í Þrumunni og 

í grunnskólanum (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 7. apríl 1997).  



25 
 

Ekki er Steinunn lengi við störf því haustið 1997 er enn ráðinn nýr forstöðumaður fyrir 

Þrumuna og í þetta sinn er það Trausti Harðarson. Á fundi með nefndinni er lögð fram 

starfsáætlun fram til áramóta þetta ár. Samanstóð það af hefðbundnum viðburðum í bland 

við nýjungar. Í byrjun marsmánaðar 1998 kemur í ljós þegar einungis tveir mánuðir eru 

liðnir af fjárhagsárinu að eitthvað virðist ekki með felldu í rekstri félagsmiðstöðvarinnar. 

Eftir talsverðar umræður um fjárhagsáætlun þá samþykkir nefndin að leggja til að auglýsa 

starf forstöðumanns sem fyrst (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 7. mars 1998).  

Ekki kemur þó til þess, þar sem kom í ljós að um einhvern misskilning hjá 

nefndarmönnum var um að ræða. Forstöðumaður Þrumunnar er síðan boðaður á fund og 

fékk hann þar með tækifæri til þess að segja frá sinni hlið, sem ekki var gert strax í 

byrjun. Niðurstaðan af þeim fundi var síðan sú að formaður Íþrótta- og tómstundanefndar 

Grindavíkur „biður forstöðumann Þrumunnar afsökunar á klaufalegri bókin í fundargerð 

frá 7. mars" (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 13. maí 1998). 

Eins og hefð var orðið fyrir, þá var um seinniparts sumars 1998, enn á ný auglýst staða 

forstöðumanns Þrumunnar. Þrír umsækjendur eru um stöðuna og enginn þeirra uppfyllti 

þær æskilegu kröfur sem nefndin lagði fram, það er að segja með uppeldisfræðilega 

menntun, allir höfðu þó reynslu af því að vinna með börnum og unglingum í gegnum 

íþróttir. Þrír nefndarmenn viku frá fundi á meðan var verið að ræða um umsóknirnar, 

tveir vegna þess að þeir voru sjálfir umsækjendur og einn vegna fjölskyldutengsla. 

Niðurstaða nefndarinnar var að lokum sú, að mæla með þeim sem var ekki sjálfur í 

nefndinni sem næsta forstöðumann Þrumunnar og var það Kristján Kristmannsson. Eins 

og fyrirrennarar hans í starfi þá þarf hann að sæta tilsögn nefndarinnar varðandi dagskrá 

(Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 6. október 1998). 

Á haustmánuðum 1998 er lögð fram bókun frá einum nefndarmanna Íþrótta- og 

æskulýðsnefndar Grindavíkur, Garðari Páli Vignissyni, þar sem hann leggur til að í stað 

einnar félagsmiðstöðvar, Þrumunnar, þá verði starfræktar tvær. Önnur á núverandi stað í 

Festi, og átti hún að þjónusta 9. – 10. bekk, auk fyrsta árgangar í fjölbrautaskóla en hin í 

væntanlegri nýbyggingu Grunnskóla Grindavíkur, þar sem átti að þjónusta 6. – 8. bekk. 

Engan kostnaðarauka átti að þurfa til þar sem sami forstöðumaður ætti að sinna báðum 
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félagsmiðstöðvum, auk þess sem hann sinnti forvörnum meira en áður var gert. Rökin 

fyrir þessari uppskiptingu að það þýddi lítið að vera með eina félagsmiðstöð sem 

þjónustaði 6. – 10. bekk, þar sem „líftími félagsmiðstöðva er sagður 3 ár“ og 

forvarnastarf þyrfti að hefja fyrr en áður var gert (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 

4. nóvember 1998). 

Vegna brottflutnings Kristjáns Kristmannssonar úr bænum, þá er nefndin enn á ný komin 

í startholurnar varðandi að fá nýjan starfskraft í stöðu „forstöðumanns æskulýðsmála.“ 

Staðan er auglýst eins og venja ber til, en engin sækir um. Nefndin leggur þá til að 

auglýst verði aftur en í þetta sinn „eftir íþrótta- og æskulýðsfulltrúa sem yrði yfirmaður 

þessara málaflokka á vegum Grindavíkurbæjar (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 

1. júní 1998).  

Aðeins einn umsækjandi var um stöðuna og var hann talinn álitlegur samkvæmd 

nefndarmönnum og í framhaldi af viðræðum við umsækjanda á er lagt til að hann verði 

ráðinn til starfsins, sem var gert (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 7. september 

1999). 

Starfskrafturinn sem um ræðir, Stefán Ó Aðalsteinsson, var ekki langlífur í starfi. Þegar 

hauststarfið er vart hálfnað kemur upp óánægja Íþrótta- og æskulýðsnefndar með störf 

tómstundafulltrúa og er það rakið til starfseminnar sem fer fram í félagsmiðstöðinni 

(Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 24. nóvember 1999).  

Málalok urðu þau að farið var fram á starfslok Stefáns. Um leið og samkomulag hefði 

tekist um það, átti að auglýsa stöðuna sem fyrst (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 

7. desember 1999). Ekki voru margir dagar liðnir af árinu 2000, þegar nýráðinn 

æskulýðsfulltrúi Ágústa Gísladóttir, kemur til starfa (Íþrótta- og æskulýðsnefnd 

Grindavíkur, 4. janúar). 

Með ráðningu Ágústu virðist hafa orðið vendipunktur í sögu félagsmiðstöðvar í 

Grindavík. Fjölmargar nýjungar koma í ljós og nefndin mjög ánægð með hennar störf. 

Starfsemin gengur vel og festa er komin á starfsmannahald. Sýnir Íþrótta- og 

æskulýðsnefnd reglulega með bókunum í fundargerðir, ánægju með störf hennar og 
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minna er um afskiptasemi af dagskrá og verklagi, sem vart var við þegar um fyrri 

forstöðumenn var að ræða. Ágústa er við störf til ársins 2007, er hún hættir störfum. Við 

starfinu tekur Hrund Scheving en eingöngu sem forstöðumaður Þrumunnar í 50% starfi. 

Hrund starfar frá september 2007 til júníloka 2008  (Hrund Scheving, munnleg heimild, 

17. mars 2010). 

Haustið 2008 kemur síðan Kristinn Reimarsson til starfa sem frístunda- og 

menningarfulltrúi Grindavíkurbæjar í 100% stöðu og jafnframt veitir félagsmiðstöðinni 

Þrumunni forstöðu. Hans fyrsta verk var að flytja félagsmiðstöðina í upprunalegt húsnæði 

í Kvennó, vegna breytinga á félagsheimilinu Festi. Starfið gengur mjög vel, þó svo að 

mæting mætti vera meiri og má leita skýringa á því, með núverandi staðsetningu 

félagsmiðstöðvarinnar frekar en að stærð húsnæðisins sjálfs sé til trafala. Hefðbundin 

starfsemi er í gangi, ekki þó mikið um klúbba en meira um að unglingar komi og hangi 

eins og það er kallað meðal þeirra (Kristinn Reimarsson, munnleg heimild, 11. mars 

2010).  

4.4 Skýjaborg Sandgerði 

Félagsmiðstöðin Skýjaborg telst vera stofnuð á haustmánuðum árið 1986, þegar 

nýstofnað Tómstundaráð Sandgerðisbæjar falast eftir kröftum Péturs Brynjarssonar, 

þáverandi kennara við Grunnskólann í Sandgerði. Hann þekkist boðið og félagsmiðstöð 

verður að veruleika á annarri hæð Samkomuhúss Sandgerðis. Aðdragandinn að því var að 

hópur unglinga í grunnskólanum óskaðu eftir því að komið yrði á fót félagsmiðstöð í 

Sandgerði sem ekki var innan veggja skólans (Tómstundaráð Sandgerðis, 15. október 

1986). 

Nemendaráð grunnskólans lagði fram tillögur að dagskrá sem innihélt diskótek og opin 

hús. Átti að vera tvö diskótek og eitt opið hús í mánuði fyrir nemendur 4. – 6. bekkjar  og 

eitt diskótek fyrir 7. bekk og eldri, auk eins kvölds í viku þar sem eldri unglingarnir gætu 

komið saman og gert sér glaðan dag. Tómstundaráðið samþykkir eftir nokkura umhugsun 

að ráða Pétur upp á þrjú diskótek í mánuði en ákvað að bíða með að taka ákvörðun með 

opin hús (Tómstundaráð Sandgerðis, 29. október 1986). 
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Ekki fannst mönnum það hægt að vera ekki með nafn á félagsmiðstöðinni og því var efnt 

til nafnasamkeppni í grunnskólanum. Fjölmargir nemendur sendu inn nöfn en á endanum 

var eitt valið og það var nafnið Skýjaborg (Ólafur Þór Ólafsson, munnleg heimild, 15. 

mars 2010). 

Þegar til á að taka við dansleikjahald þá kemur í ljós að hljómflutningstæki eru meira og 

minna biluð ef ekki ónýt.Nemendaráð grunnskólans hefur þá frumkvæði að því að efna til 

maraþondans í samkomuhúsinu og átti að safna fyrir nýjum tækjum og öðrum umbótum á 

félagsmiðstöðinni, enda kom í ljós að fjármagn sem nefndinni var úthlutað var uppurið 

(Tómstundaráð Sandgerðis, 6. nóvember 1986). 

Næstu mánuði og vikur er unnið að viðgerðum og breytingum á húsnæði 

félagsmiðstöðvarinnar og leggjast margir sjálfboðaliðar á plóginn við að skapa 

unglingunum skaplegt húsnæði. Kemur í ljós að endurnýja þarf og leggja nýtt rafmagn til 

þess að koma diskóljósum í gangið auk annarra smærri lagfæringa. Óskar nefndin eftir 

því að hreppsnefnd greiði endurbætur á rafmagni þar sem kostnaður var heldur mikill 

(Tómstundaráð Sandgerðis, 14. janúar 1987). 

Í byrjun árs 1987, eftir að viðgerðunum var lokið þá var næsta verk tómstundaráðsins að 

koma upp leiktækjum en þau voru öll komin til ára sinna og vart brúkleg. Ákveðið var að 

halda „leiktækjakvöld“ fyrir unglingana og átti að reyna að fá foreldra til þess að aðstoða 

við þau kvöld í sjálfboðavinnu svo ekki legðist mikill launakostnaður á ráðið. Með þetta í 

huga óskar Tómstundaráð Sandgerðis eftir því við hreppsnefnd að ekki verði starfinu 

„sniðinn og þröngur stakkur við gerð fjárhagsáætlunar, þar sem oft koma upp mál sem 

þarf að leysa með stuttum fyrirvara (Tómstundaráð Sandgerðis, 14. janúar 1987). 

Ekki verður ráðinu að ósk sinni því tómstundastarfi í félagsmiðstöðinni er skammtaðar 

80.000 krónur við fyrstu umræðu fjárhagsáætlunar á hreppsnefndarfundi. Tómstundaráði 

þótti það heldur naumt og taldi þá upphæð verða búna þegar hauststarfið myndi byrja. 

Óskar ráðið eftir því að upphæðin verði hækkuð að minnsta kosti upp í 100.000 krónur. 

Með það í huga þá hafnar ráðið óskum unglinganna að haldin yrðu diskótek yfir 

sumarmánuðina og telur ráðlegra að byrja frekar um leið og skólastarf hefðist um haustið 

(Tómstundaráð Sandgerðis, 16. janúar 1987).  



29 
 

Þegar hausta tók og unglingarnir komnir í startholurnar þá gerist það að Pétur 

Brynjarsson gaf ekki kost á sér lengur sem starfsmaður félagsmiðstöðvarinnar og bar við 

önnum. Ákveðið var að auglýsa eftir starfsmanni og bárust fjórar umsóknir. Kom í ljós að 

hluti umsækjendanna var náskyldur tveimur nefndarmönnum  og óskar því 

tómstundaráðið eftir því að hreppsnefnd ákveði niðurstöðuna. Leið fram í desember þegar 

hreppsnefnd tók ákvörðunina og Friðrik Þór Friðriksson var næsti starfsmaður 

félagsmiðstöðvarinnar (Tómstundaráð Sandgerðis, 3. desember 1987). 

Í byrjun árs 1988 verður í annað sinn á stuttum tíma umræður um ástand 

hljómflutningstækja í félagsmiðstöðinni og var lítið sem ekkert búið að gerast í þeim 

málum. Kom fram að umsjónarmenn tækjanna úr hópi unglinganna töldu tækin fyrir 

löngu orðin úrelt og mjög krefjandi að endurnýja þau, enda voru tækin oft á tíðum í 

höndunum á rafeindavirkjum í lengri og styttri tíma í stað þess þau væru notuð í 

félagsmiðstöðinni (Tómstundaráð Sandgerðis, 16. janúar 1988). 

Enn á ný stendur tómstundaráð í ströggli við hreppsnefnd sem er eins og árið áður ekki 

gjafmild á fjárhagsáætlun. Óskað er eftir því að framlag til húsaleigu sé hækkuð og 

jafnframt verði vinnutími starfsmanns aukinn í 35 tíma á mánuði í takt við aukna aðsókn 

og eftirspurn eftir tómstundastarfi í félagsmiðstöðinni. Draumur tómstundaráðs var að 

geta endurnýjað hljómflutningstæki, auk þess sem átti að kaupa fleiri leiktæki fyrir 

unglingana (Tómstundaráð Sandgerðis, 27. janúar 1988). 

Hreppsnefnd svarar bréfinu með því að óska eftir breytingum á starfi starfsmanns 

tómstundaráðs þá um haustið 1988. Lagt var til að meiri samvinna yrði á milli 

grunnskólans og tómstundaráðs varðandi félagsmiðstöðina og var fundað um það með 

Tómstundaráði Sandgerðis, skólastjóra grunnskólans og nemendaráði skólans. Á þeim 

fundi er niðurstaðan sú að Kolbrún Marelsdóttir kennari, bætist í starfshóp 

félagsmiðstöðvarinnar sem yfirmaður starfsins. Eru þá tveir starfsmenn, Kolbrún og 

Friðrik, sem skipta með sér verkum og yfirsetu á diskótekjum og opnum húsum. 

Nemendaráðið óskar eftir því að verði komið upp klúbbastarfsemi ýmis konar en ekki er 

að sjá að þeim verði að ósk sinni fyrst í stað, því áframhaldandi dagskrá 

félagsmiðstöðvarinnar einkennist af diskótekjum og opnum húsum (Tómstundaráð 

Sandgerðis, 4. október 1988). 
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Þegar líða tekur á veturinn lýsa Kolbrún og Friðrik óánægju sinni með að þau hafi ekki 

fengið greitt fyrir störf tengdum tónleikum sem voru haldin fyrr um veturinn í samstarfi 

tómstundaráðs, grunnskólans og Tónlistarskóla Sandgerðis. Því er kippt í liðinn en 

Friðrik óskar eftir því að fá lausn frá störfum frá og með áramótum 1988 – 1989. 

Ákveðið er að auglýsa eftir starfsmanni og ein umsókn barst. Þar sem kvenmaður sótti 

um starfið þótti nefndarmönnum rétt að auglýsa aftur og vonuðust eftir því að karlmaður 

myndi sækja um. Þeim varð ekki að ósk sinni því sama konan, Bylgja Jónsdóttir, var sú 

eina sem endurnýjaði umsókn sína og var hún ráðin á endanum og átti að hefja störf um 

miðan janúar 1989 (Tómstundaráð Sandgerðis, 17. janúar 1989). 

Í ársbyrjun 1989 fer nemendaráðið aftur á stjá og áætlar að safnar áheitum með því að 

halda maraþondans í samkomuhúsinu. Í þetta skipti á að safna fyrir húsgögnum sem átti 

að hafa í aðstöðunni á annarri hæð samkomuhússins (Tómstundaráð Sandgerðis, 27. 

febrúar 1989). 

Um haustið 1989 fer grunnskólinn að auka við félagsstarf innan veggja skólans og býður 

upp á margskonar klúbbastarfsemi. Tómstundaráð ákveður að standa ekki í klúbbarekstri 

þá um veturinn enda er fjármagn af skornum skammti. Friðrik er aftur kominn til starfa 

og Bylgja horfin á braut. Svipuð verkaskipting er höfð líkt og áður, Kolbrún sem 

yfirumsjónarmaður starfsins og Friðrik sér um tengslin við nemendaráðið, auk þess sem 

þau skipta með sér diskótekjum og opnum húsum (Tómstundaráð Sandgerðis, 28. 

september 1989). 

Þegar árið 1990 er gengið í garð, þá fer tómstundaráðið á stúfana og óskar eftir því að 

hreppsnefnd leyfi fleiri vinnustundir á hvorn starfsmann. Mikil aukning hefur orðið 

meðal gesta félagsmiðstöðvarinnar og þótti ekki lengur forsvaranlegt að hafa einungis 

einn starfsmann á vaktinni í hvert skipti. Einnig er bent á það að hátalarar þurfa viðgerðar 

við og eins vanti að leggja rafmagn fyrir fleiri ljósum (Tómstundaráð Sandgerðis, 10. 

janúar 1990). 

Í mars áætla starfsmenn að halda fegurðarsamkeppni í félagsmiðstöðinni. Tilgangurinn 

með keppninni átti að vera sá að unglingar og foreldrar gætu komið saman og átt glaðan 

dag. Einnig var talið að verkefnið væri þroskandi fyrir þá unglinga sem áttu að sjá um 
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undirbúning og framkvæmd á viðburðinum. Fyrirhugað var að selja kaffi og kökur og 

vera með tískusýningu og átti að enda kvöldið með því að „foreldrar og börn gætu stigið 

dans saman“ (Tómstundaráð Sandgerðis, 8. mars 1990). 

Eitthvað virðist viðburðurinn hafa hrokkið öfugt ofan í fólk, því tómstundaráð hafði 

veður af mikilli óánægju með viðburðinn meðal kennara skólans. Ákveðið var að óska 

eftir því við skólastjóra, kennara og nemendaráð að haldinn verði fundur þar sem kryfja 

átti málið til mergjar. Í svarbréfi skólans óska skólastjórnendur að á þessum sameiginlega 

fundi verði rætt um stefnumörkun félagslífs nemenda til framtíðar. Ekki þótti 

nefndarmönnum tilefni til þessarar umræðu á þessu stigi málsins, þar eð kjörtímabil 

tómstundaráðsins var að renna út í lok mánaðarins, en halda átti hann í byrjun maí. Eins 

var upplýst að einhverjir kennarar mundu hætta störfum við skólann og því óvíst hvort að 

einhver þeirra sem kæmu í þeirra stað væri tilkippilegur til þess að sjá um félagsstarf. Að 

öðru leyti voru aðilar sammála um efni fundarins og ákveðið að hlutlausir einstaklingar 

myndu sjá um fundarstjórn og fundarritun. Niðurstaða hins sameiginlega fundar voru 

fullar sættir í ágreiningi um fegurðarsamkeppnina (Tómstundaráð Sandgerðis, 3. maí 

1990). 

Næstu sex árin frá 1990 að telja gengur starfið sinn vanagang í félagsmiðstöðinni nema 

hvað að skólinn yfirtekur meir og meir af starfseminni og endar á því að vera alfarið 

undir skólastjóra grunnskólans. Árið 1996 eru tímamót í sögu Skýjaborgar því nú var 

ráðinn íþrótta- og tómstundafulltrúi sem átti að veita félagsmiðstöðinni forstöðu. Var það 

Ólafur Þór Ólafsson sem hafði ásamt fleirum unglingum átt mikinn þátt í að 

félagsmiðstöð yrði að veruleika í Sandgerði, tíu árum áður (Ólafur Þór Ólafsson, munnleg 

heimild, 15. mars 2010). 

Eitt af fyrstu verkum Ólafar var að breyta rekstri Skýjaborgar úr því að vera „skúffa í 

borði skólastjórans“ yfir í sjálfstæða stofnun. Ekkert var til staðar sem tengdi nafnið 

Skýjaborg við það starf sem hafði farið fram í skólanum, nemendur einfaldlega mættu á 

diskótek og opin hús og þar við sat þangað til félagsmiðstöðin varð að sjálfstæðri stofnun 

á vegum Sandgerðisbæjar. Skýr mörk voru dregin á milli þess að vera í hefðbundnu 

skólastarfi og því opna félagsstarfi sem einkenndi félagsmiðstöðina (Ólafur Þór Ólafsson, 

munnleg heimild, 15. mars 2010). 
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Húsnæði það sem félagsmiðstöðin hafði til afnota á annarri hæð samkomuhússins var 

orðið ansi dapurt á að líta, sem og afgangurinn af húsinu. Því er tekið það ráð árið 1999 

að flytja félagsmiðstöðina í nýbyggða félagsaðstöðu Knattspyrnufélagsins Reynis og fékk 

Skýjaborg inni á annarri hæð hússins. Þegar hér var komið við sögu var Skýjaborg og það 

starf sem félagsmiðstöðin stóð fyrir orðið að hugtaki sem var greypt í alla unglinga 

bæjarins sem og eldri íbúana og þarfnaðist engra útskýringa við í samtölum fólks (Ólafur 

Þór Ólafsson, munnleg heimild, 15. mars 2010). 

Ólafur sem var stjórnmálafræðingur að upplagi auk þess að vera með kennaramenntun, sá 

einnig um Íþróttamiðstöðina og var með skrifstofuaðsetur í henni og hafði einnig á sinni 

könnu tómstundastarf eldri borgara og forvarnir (Ólafur Þór Ólafsson, munnleg heimild, 

15. mars 2010).  

Í bæjarstjórnakosningum árið 2002 gerist það að hann var kjörinn í bæjarstjórn og var því 

kominn í þá stöðu að vera beggja megin borðs, annars vegar sem starfsmaður 

Sandgerðisbæjar og hins vegar bæjarfulltrúi. Framan af virtist þetta fyrirkomulag ekki 

skipta máli en þegar kjörtímabilið var tæplega hálfnað kom upp sú staða að hann taldi sér 

ekki annað fært en að segja stöðu sinni sem tómstunda- og íþróttafulltrúi Sandgerðisbæjar 

lausu að vel athuguðu máli (Bæjarstjórn Sandgerðisbæjar, 14. apríl 2004).  

Aðdragandinn var á þá leið að stjórnmálamaðurinn Ólafur kaus á móti tillögu meirihluta 

bæjarstjórnar í máli er varðaði sölu húseigna bæjarins í fasteignafélag. Meirihluta 

bæjarstjórnar þótti að hann sem starfsmaður bæjarins ætti að hafa aðra skoðun og vakti 

það furðu meirihlutans að „þar sem hann er starfsmaður bæjarfélagsins og ætti [því] að 

leggjast á sveif með núverandi meirihluta við uppbyggingu íþróttamannvirkja í bænum. 

Hægt er að draga þá ályktun að afstað[a] hans sé einnig í mótsögn við afgreiðslu tveggja 

fagráða er málið varðar þar sem hann er starfsmaður þeirra“ (Bæjarstjórn 

Sandgerðisbæjar, 10. mars 2004). 

Bæjarstjórn ákveður síðan að skipta upp starfi íþrótta- og tómstundafulltrúa og færa 

málefni eldri borgara til sérstaks starfsmanns. Auglýst er staða starfsmanns Skýjaborgar 

og sækja fjórir um. Hæfastur var talinn Sverrir Rúts Sverrisson og lagði Tómstundaráð 

Sandgerðis til við bæjarráð að hann yrði ráðinn í 100% starf í félagsmiðstöðinni. 



33 
 

Bæjarráð samþykkir erindið og Sverrir því ráðinn í haustbyrjun 2004 (Bæjarráð 

Sandgerðisbæjar, 31. ágúst 2004). 

Eitthvað vefst tillaga bæjarráðs að starfslýsingu starfsmannsins fyrir nefndarmönnum 

tómstundaráðsins. Óska þeir skýringa á því hvað „starfsmaður gengur í ýmis verk eftir 

þörfum og atvikum“ þýði og leggur jafnframt til að eldri starfslýsing sem var samþykkt í 

bæjarráði árið 1999 verði höfð til hliðsjónar, þar sem ekkert sé kveðið á í starfslýsingu 

hvað starfsmaðurinn eigi að gera á meðan sumarlokun félagsmiðstöðvarinnar stendur yfir 

(Tómstundaráð Sandgerðis, 21. september 2004). 

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar gengur sinn vanagang þá um haustið 2004 og þrátt fyrir 

verkfall grunnskólakennara er aðsókn mjög góð. Starfsáætlun er lögð fyrir 

tómstundaráðið og er þar gerð grein fyrir ýmsum breytingum á aðstöðunni sem er enn í 

félagsheimili knattspyrnufélags staðarins. Meðal annars átti að byggja svið og gera 

aðstöðu betri fyrir plötusnúða félagsmiðstöðvarinnar. Bæklingur var prentaður og dreift 

með upplýsingum um félagsmiðstöðina og starfið sem þar fer fram og þótti 

tómstundaráðinu ástæða til þess að „lýsa yfir ánægju með störf hans og fagnar jákvæðu 

viðhorfi hans til starfs með unglingum“ (Tómstundaráð Sandgerðis, 18. október 2004). 

Um lok starfsársins 2004 – 2005 skýrir Sverrir frá því að starfið hafi farið skemmtilega af 

stað en þó hægt í fyrstu. Unglingarnir lýstu mikilli ánægju með breytingarnar og starfið í 

heild og með ýmsar nýjungar sem voru á boðstólum, bæði klúbbastarf og viðburði 

(Tómstundaráð, 19. apríl 2005). 

Til þess að verða við auknum kröfum tómstundastarfsins í Skýjaborg þarf óhjákvæmilega 

að fjölga starfsfólki og er það gert. Sá háttur er hafður á að bæjarráð eða bæjarstjórn eftir 

atvikum sér um mannaráðningar í félagsmiðstöðinni eftir tillögum tómstundaráðs en ekki 

í höndum forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar. Þó kemur það ekki að sök því bæjarráð 

er samstíga tómstundaráðinu hvað varðar umsóknir starfsmanna (Tómstundaráð 

Sandgerðis, 17. janúar 2006). 

Í uppsveiflu vegna velmegunar í fjármálarekstri lands og þjóðar þá ákveður 

Knattspyrnufélagið Reynir að byggja við íþróttaaðstöðu og þeim breytingum fylgdi það 

óhjákvæmilega að Skýjaborg þurfti að láta húsnæði það sem félagsmiðstöðin hafði til 
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umráða af hendi í eigendur. Strax í ársbyrjun 2006 er hugað að flutningum og eru ýmsir 

kostir skoðaðir. Verður það á endanum að Sandgerðisbær festir kaup á húseign sem hafði 

hýst í upphafi verslun og síðar meir einkaframtak sem gekk undir nafninu „Púlsinn“ 

(Bæjarráð Sandgerðisbæjar, 26. apríl 2006). 

Um sumarið 2006 flytur síðan félagsmiðstöðin Skýjaborg í núverandi húsnæði. Með 

flutninginum var að ræða stórt framfaraskref hvað varðar stærð húsnæðis og líka með 

tilliti til þess að félagsmiðstöðin var komin í eigið húsnæði og ekki upp á aðra kominn 

eins og fram hefur komið. En ekki fór þó allt eins og best var á kosið því á seinni árum 

hefur komið fram ýmsir vankantar á húsnæðinu sjálfu og hefur farið mikill tími og fé í 

lagfæringar. Það stendur þó til bóta því á teikniborðinu er að flytja félagsmiðstöðina í 

sérhannað húsnæði sem verður á svipuðum slóðum og íþróttamiðstöðin í Sandgerðisbæ. 

(Sverrir Rúts Sverrisson, munnleg heimild, 3. mars 2010). 

 

4.5 Boran Sveitarfélaginu Vogum 

Upphaf af félagsmiðstöðvastarfi í Sveitarfélaginu Vogum byrjar haustið 1992 í Stóru-

Vogaskóla er Finnbogi Kristinsson var beðinn um að sjá um æskulýðsstarf. Fyrst var um 

að ræða 40% stöðu og aðstæður voru tvær samliggjandi skólastofur. Ekki þóttu þær vel til 

þess fallnar fyrir tómstundastarf, auk þess sem skólastjórnendur voru ekki viljugir til 

mikils samstarfs og töldu það ekki henta húsnæðinu að hafa alls ótengt starf þar utan 

skólatíma. Reynt var að þrauka innan veggja skólans fyrsta árin á meðan var verið að 

leita að hentugu húsnæði. Haldin voru diskótek í félagsheimilinu Glaðheimum einu sinni 

í viku og reynt að spila borðtennis og slíkt þar (Finnbogi Kristinsson, munnleg heimild, 4. 

apríl 2010). 

Haustið 1994 var síðan aðstaða á efri hæð íþróttamiðstöðvarinnar nýtt undir 

félagsmiðstöð, en það var samnýtt með ungmennafélagi staðarins ásamt því að skátastarf 

fór þar fram. Húsnæði þetta var þröngt, um það bil 50 fermetrar og þótti jafnframt 

borulegt og varð það til þess að félagsmiðstöðin fékk heitið Boran. Fengu unglingarnir að 
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innrétta og mála eftir eigin óskum og var margt í boði eins og gengur og gerist innan 

veggja félagsmiðstöðva (Finnbogi Kristinsson, munnleg heimild, 4. apríl 2010). 

Ekki leið á löngu að íþróttahúsið var umsetið og erfitt var orðið að finna tíma fyrir 

unglingana í salnum og því var enn farið á afturlappirnar að leita að hentugu húsnæði. 

Næsta húsnæði félagsmiðstöðvarinnar reyndist vera aflögð bensínstöð sem sveitarfélagið 

kaupir af Olíufélaginu ESSO og breytir í nothæft ástand fyrir tómstundastarfsemi. Var 

það síðan tekið í notkun veturinn 2000. Þótt ekki hafi þetta húsnæði verið upp á marga 

fiska, þá nýttist það mjög vel fyrir þá starfsemi sem var í gangi á þessum árum, í reynd 

gjörbreytti þetta húsnæði miklu fyrir félagsmiðstöðina og almenn ánægja með það meðal 

starfsmanna og unglinga (Finnbogi Kristinsson, munnleg heimild, 4. apríl 2010). 

Á þessum árum var Finnbogi ekki aðeins æskulýðsfulltrúi heldur sinnti hann ýmsum 

verkum fyrir sveitarfélagið, svo sem að aðstoða bæjarverkstjóra við verklegar 

framkvæmdir. Það fór síðan svo að árið 2001 fór Finnbogi að sinna tölvumálum fyrir 

sveitarfélagið auk umsjón með verklegum framkvæmdum og Lena Rós Matthíasdóttir var 

ráðin tómstunda- og forvarnafulltrúi (Finnbogi Kristinsson, munnleg heimild, 4. apríl 

2010). 

Lena Rós sem var prestlærð tók til starfa eins og fyrr segir árið 2001 og auk þess að sinna 

forstöðumennsku í félagsmiðstöðinni Borunni, þá sá hún um félagsstarf eldri borgara, 

almennar forvarnir og fræðslu og hélt utan um hátíðahöld á vegum bæjarins. Einn 

starfsmaður í hlutastarfi var með Lenu í félagsmiðstöðinni, enda var ekki mikill fjöldi 

unglinga  á félagsmiðstöðvaaldri í Sveitarfélaginu Vogum á þessum tíma (Lena Rós 

Matthíasdóttir, munnleg heimild, 28. mars 2010). 

Um mitt ár 2004 segir Lena Rós starfi sínu lausu og Guðrún Helga Harðardóttir er ráðin 

tómstunda- og forvarnafulltrúi, án umsagnar Íþrótta- og tómstundanefndar 

Vatnsleysustrandarhrepps.  Nefndin bókar óánægju sína á fundi og kemur henni á 

framfæri við bæjarstjórn, þrátt fyrir að í skipunarbréfi nefndarinnar kveði ekkert um 

aðkomu nefndarinnar að ráðningu tómstundafulltrúa (Íþrótta- og tómstundanefnd 

Vatnsleysustrandarhrepps, 10. maí 2004). 
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Veturinn 2005 flytur félagsmiðstöðin Boran úr gömlu bensínstöðvarskúrnum yfir í 

félagsheimilið Glaðheima og átti það að vera tímabundin ráðstöfun þangað til nýbygging 

við íþróttahús bæjarins var risin, en þangað átti Boran að flytja ásamt frístundaskóla yngri 

bekkja grunnskólans (Tinna Sigurbjörg Hallgrímsdóttir, munnleg heimild, 2. apríl 2010). 

Glaðheimar sem var eins og áður sagði félagsheimili en á seinustu tilvistarárum verið 

notað undir tómstundastarf eldri borgara var nú jafnframt orðin að félagsmiðstöð 

unglinga bæjarins. Skiptist dagurinn í Glaðheimum á þann veg að eldri borgarar höfðu 

morguninn út af fyrir sig og fram yfir hádegi en unglingarnir komu síðan á kvöldin 

(Tinna Sigurbjörg Hallgrímsdóttir, 2. apríl 2010). 

Félagsmiðstöðin Boran var staðsett í Glaðheimum þar til í ágúst 2008 er hún flutti í 

núverandi húsnæði, sem var nýleg viðbygging við íþróttahús staðarins, sérhannað með 

þarfir félagsmiðstöðvastarfs í huga. Var það mat manna að með því væri farið stórt skref 

fram á við að tengja saman margar tegundir tómstunda ef svo er hægt að orði komast á 

einum stað, en staðsetning býður upp á marga möguleika, sérstaklega þegar kemur að 

útivist ýmiskonar (Ólafur Þór Ólafsson, munnleg heimild, 15. apríl 2010). 

Eftir áramót 2008 er gerð viðhorfskönnun á meðal starfsmanna bæjarfélagsins og 

starfsmenn félagsmiðstöðvar engin undantekning. Komu niðurstöðurnar illa við 

tómstunda- og forvarnafulltrúa sem hvarf frá störfum. Í því millibilsástandi sem skapaðist 

þá sinnti Tinna Sigurbjörg Hallgrímsdóttir, sem var með langan starfsaldur sem 

tómstundaleiðbeinandi í félagsmiðstöðinni Borunni, starfi tómstunda- og forvarnafulltrúa 

og þar með forstöðumennsku í Borunni, þangað til Ólafur Þór Ólafsson, sá hinn sami og 

starfaði sem íþrótta- og tómstundafulltrúi Sandgerðis um átta ára skeið, var ráðinn 

frístunda- og menningafulltrúi Sveitarfélagsins Voga (Tinna Sigurbjörg Hallgrímsdóttir, 

munnleg heimild, 2. apríl 2010). 

  

4.6 Elding Sveitarfélaginu Garði 

Fyrstu heimildir um félagsmiðstöð í Sveitarfélaginu Garði eru frá haustinu 1991, en þá 

var vegna plássleysis í Gerðaskóla, tveir búningsklefar við óbyggða sundlaug nýttir sem 
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skólastofur og þar hafði félagsmiðstöð fyrst aðstöðu. Fyrsti starfsmaður 

félagsmiðstöðvarinnar var Ólöf Elíasdóttir. Hún hafði verið ráðin æskulýðsfulltrúi þetta 

ár og eitt af hennar fyrstu verkum var að koma á fót félagsmiðstöð (Ólöf Elíasdóttir, 

munnleg heimild, 6. apríl 2010). 

Félagsmiðstöðvar höfðu verið starfræktar um nokkurt skeið í nágrannasveitarfélögunum 

og kom að því að Garðmenn máttu ekki minni menn teljast og því var þessu verkefni 

komið á. En eins og oft vill verða þá fylgdi hugur ekki hönd. Starfsmenn máttu t.d. þola 

það að spil í þeirra eigu voru nýtt við starfsemina, mikið um neikvæðni hjá ráðamönnum 

og eins var stirt samband við kennara (Ólöf Elíasdóttir, munnleg heimild, 6 apríl 2010).  

Árið 1993 kom að því að sundlaugin yrði að veruleika og því þurfti að nýta baðklefana í 

það sem þeir voru upprunalega ætlaðir fyrir og ljóst að félagsmiðstöðin þyrfti að færa sig 

um set. Það kom þó ekki að sök því með tilkomu nýs íþróttasalar í Íþróttamiðstöð Garðs 

nokkru áður, var orðið laust pláss í aflögðum leikfimissal Gerðaskóla. Salurinn hafði 

verið nýttur fyrir skólagæslu fyrir yngstu árgangana um nokkurt skeið og honum breytt 

fyrir þá notkun. Meðal annars voru rimlar, kaðlar, rár og önnur tæki verið fjarlægð úr 

honum. Þangað flutti félagsmiðstöðin og fékk þá um veturinn nafnið Kjallarinn eftir 

nafnasamkeppni (Ari Sigurðsson, munnleg heimild, 7. apríl 2010). 

Árið 1994 var Árni Árnason gerður að starfsmanni félagsmiðstöðvarinnar samhliða því 

að vera formaður Æskulýðsnefndar Garðs, þá rétt nýorðinn tvítugur að aldri. Líkt og 

fyrirennari sinn þá mátti hann þola það að fjárhagsáætlun bæjarins var ekki há þegar kom 

að félagsmiðstöðinni og starfseminni annars lítill skilningur sýndur. Þegar haldnir voru 

stærri viðburðir eða lagst í ferðalög, þá var starfsfólkið einfaldlega samstarfsfólk Árna úr 

Æskulýðsnefnd Garðs sem skiptu vinnunni á milli sín (Árni Árnason, munnleg heimild, 

25. apríl 2010).  

Í kringum áramót 1997 - 1998 er Þórður Marelsson ráðinn æskulýðsfulltrúi Garðs. Ólíkt 

fyrirrennurunum þá veitti hann einnig Vinnuskóla Garðs forstöðu, sem og forvarnir sem 

þá voru byrjuð að vera í tísku lentu á hans borði. Ekki var starfstími hans langur og var 

hann horfinn á braut eftir rúmt ár í starfi (Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. 

mars 2010). 
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Veturinn 1999 var Einar Tryggvason ráðinn annar tveggja starfsmanna yfir 

félagsmiðstöðinni, þá tveimur vetrum yfir tvítugt. Hann var sjálfur einn nefndarmanna 

þáverandi æskulýðsnefndar. Ekki hafði hann mikla reynslu af starfi með unglingum ef frá 

er talið umsjónarmennska unglingadeildar björgunarsveitarinnar á staðnum ásamt fleira 

fólki. Ekki var starfshlutfallið hátt, borgað eftir tímaskýrslum eingöngu og staðreyndin sú 

að hann var í skóla í höfuðborginni og seinna meir í fullu starfi annars staðar einnig. Hinn 

starfsmaðurinn var Margrét Halldóra Halldórsdóttir. Lenti mest af vinnunni á henni, þar á 

meðal öll samskipti við SamSuð og Samfés, vegna mikillar fráveru Einars (Einar 

Tryggvason, munnleg heimild, 7. apríl 2010). 

Árið 1999 þá er skipt um nafn á félagsmiðstöðinni að ósk unglinga. Efnt var til 

nafnasamkeppni og hlutskarpast var nafnið „Trufluð Tilvera.“ Má segja að áhrif 

bandarískrar teiknimyndagerðar hafi verið sterk í nafninu, því teiknimyndaflokkurinn 

víðfrægi „South Park“ íslenska heitið „Trufluð tilvera“ í höndum þýðenda 

sjónvarpsefnisins og mátti sjá listaverk eftir unglingana um alla veggi 

félagsmiðstöðvarinnar með beina tilvísun í þessa þætti. Til þess að styðja enn frekar áhrif 

Bandaríkjanna á félagsmiðstöðina, þá var nafnið í öðru sæti nafnasamkeppninnar, sama 

nafn og radarstöð bandaríska hersins á Miðnesheiði, sem var kallað „Rockwille“ í 

daglegu tali í ræðu og riti (Einar Tryggvason, munnleg heimild, 7. apríl 2010). 

Á vormánuðum ársins 2000 gerist það síðan að Margrét fremur þau afglöp í starfi að 

bjóða upp á óáfengt freyðivín á einni skemmtuninni í félagsmiðstöðinni og fór sá 

verknaður illa í foreldra unglinganna í bænum og ekki annað í stöðunni en að segja 

stöðunni lausri sem hún gerði. Þar sem Einar sjálfur var kominn í fulla vinnu í 

verktakafyrirtæki föður síns, þá var ekki annað í stöðunni en að auglýsa opinberlega eftir 

nýjum starfsmanni nefndarinnar (Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars 

2010). 

Haustið 2000 er auglýst staða starfsmanns Æskulýðsnefndar Garðs sem á að sjá um 

félagsmiðstöðina og eru tveir sem sækja um. Báðir umsækjendur eru boðaðir í viðtal til 

nefndarinnar en meirihluti nefndarmanna ákváðu að hafna báðum umsóknum en tóku upp 

símann og hringdu í mágkonu eins nefndarmannsins og henni boðið staðan, sem hún þáði 

(Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars 2010). 
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Vegna augljósra tengsla starfsmanns félagsmiðstöðvarinnar og nefndarmannsins og vissra 

starfshátta sem í nefndinni voru viðhafðir, þá var mjög laus taumur á starfsmanninum 

sem gat nýtt sér það í lengstu lög. Í hvert sinn sem eitthvert leiktæki var keypt, þá þurfti 

að hafa litlar áhyggjur af fjárhagsáætlun, þar sem hlutunum var einfaldlega reddað eftir á, 

með símtali til nefndarmannsins (Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars 

2010). 

Sumarið 2002 eru síðan bæjarstjórnarkosningar eins og lög gera ráð fyrir og niðurstöður 

þeirra kosninga meðal annars ný Æskulýðsnefnd og þar með hvarf á braut mágkonan 

fyrrnefnda úr nefndinni kjörtímabilið áður. Við formannssætinu tók fyrrverandi 

varaformaður nefndarinnar Bjarni Rúnar Rafnsson (Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg 

heimild, 31. mars 2010). 

Eins og gerist og gengur þegar nýtt fólk velst í nefndir og ráð þá, fylgir því eðlilega 

breyttar áherslur og þannig var það í þetta sinn. Vinnubrögð sem tíðkuðust áður voru ekki 

lengur við lýði og þá var ekki langt þangað til skarst í odda. Nefndinni þótti rétt að stíga á 

bremsuna, sérstaklega hvað varðaði fjárhagsáætlun og atvikaðist svo að 

forstöðumaðurinn sagði óvænt upp í miðri vettvangsheimsókn  tveggja fulltrúa úr 

nefndinni í félagsmiðstöðina. Vildi æskulýðsnefndin að hafa félagsmiðstöðina opna, 

sérsaklega í ljósi þess að stutt var í eftirsóttan viðburð meðal unglinganna, sem var 

söngkeppni Samfés. Leitaði nefndin þá til Agnars Júlíussonar, sem samþykkti að hjálpa 

til, þar til málin við forstöðumanninn yrðu útkljáð. Urðu sögulok þannig að fyrrverandi 

starfsmaður nefndarinnar hvarf endanlega á braut og Agnar starfaði áfram sem 

starfsmaður Æskulýðsnefndar Garðs þar til í janúarlok 2010 (Bjarni Rúnar Rafnsson, 

munnleg heimild, 31. mars 2010). 

Líkt og kom fram í kaflanum um Grindavík, þá var starf starfsmanns Æskulýðsnefndar 

Garðs, einungis miðað við þann tíma sem skólinn starfaði og ráðið til eins árs í senn og 

þann tíma sem skólastarf lá niðri, þá mátti starfsmaðurinn láta sér lynda að finna sér 

annað starf yfir sumartímann. Tillaga nefndarinnar sem var lögð fyrir bæjarstjóra um að 

starfsmaðurinn yrði jafnframt skólastjóri yfir vinnuskólanum yfir sumarið var ekki 

samþykkt, þar sem eiginkona verkstjórans í áhaldahúsinu var ætlað það starf (Bjarni 

Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars, 2010). 
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Á svipuðum tíma og Agnar kemur til starfa í félagsmiðstöðinni, þá kemur nýr skólastjóri 

til starfa í Gerðaskóla sem hafði aðrar áherslur varðandi marga hluti í skólanum en 

fyrirrennari hans eins og venja er fyrir. Eitt af því var nemendaráð skólans. Fram til þessa 

tíma þá hafði nemendaráð skólans jafnframt tilheyrt félagsmiðstöðinni en nú skyldi breytt 

til. Skólastjóri óskaði eftir því að framvegis yrði málum þannig háttað að sem minnst 

afskipti af hendi félagsmiðstöðvarinnar og æskulýðsnefndar yrðu af málefnum 

nemendaráðsins (Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars 2010). 

Lítið var við því að gera en að stofna til sérstaks húsráð og óska eftir framboðum. 

Starfsmaður félagsmiðstöðvarinnar lagði fram drög að reglum vegna kosninga í 

„Tilveruráð“ eins og það var nefnt og voru þau samþykkt. Boðað var til framboðsfundar í 

félagsmiðstöðinni og í framhaldi af honum voru kosningar. Eins og starfsmaður 

æskulýðsnefndar og formaður hennar spáðu, þá voru flest embættin skipuð sömu 

einstaklingum í „Tilveruráðinu“ og höfðu verið valin í nemendaráð skólans. Myndaðist á 

stundum undarlegt andrúmsloft, sérstaklega þegar skólinn óskaði eftir aðstoð 

félagsmiðstöðvarinnar vegna árshátíðar hans. Skaraðist þá verkaskipting „Tilveruráðsins“ 

á við þau störf er skólastjórnendur höfðu ætlað sömu einstaklingum (Bjarni Rúnar 

Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars 2010). 

Á þessum árum varð óneitanlega vart við félagslegar breytingar hjá unglingum í Garði. 

Með aukinni farmförum í tölvutækni myndaðist hópur nokkurra drengja sem hafði 

mikinn áhuga á tölvum og tölvuleikjum hverskonar. Starfsmaður nefndarinnar og 

formaður, sem jafnframt voru vel að sér í þessum málum fóru fram á það að útbúin yrði 

tæknileg aðstaða til þess að tengja saman margar tölvur. Því miður voru aðrir 

nefndarmenn ekki í takt við þá öru þróun og sóttu til hinna ýmissa raka og sérstaklega var 

nefnt mikill kostnaðarauki vegna yfirsetu og vildu einna helst að þetta starf færi fram að 

degi til, þvert ofan í þær hefðir sem hafa skapast.  Á endanum var það þó samþykkt, eftir 

að sjálfboðaliðar, sem jafnframt voru áhugamenn um fjölspilunarleiki og voru nefndinni 

þóknanlegir. Skapaðist á stuttum tíma hefð fyrir vökuhelgum þar sem unglingar sátu við 

tölvurnar á meðan bílskúrar víðsvegar um bæinn, sem tölvuleikjaáhugamennirnir sóttust í 

áður stóðu tómir (Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars 2010). 
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Vegna síaukinnar starfsemi í félagsmiðstöðinni var ljóst að ekki dugði til lengdar að 

bjóða upp á 100 fermetra sal sem aðalsamkomustað unglinganna. Gólfið sem var 

upprunalegt, frá árinu 1944, var farið að síga og einangrun salarins var mór, sem gerði 

það að verkum að loft var mjög þungt auk þess sem óbærilegur hávaði myndaðist þegar 

margir unglingar komu saman og tónlistin hátt stillt (Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg 

heimild, 31. mars 2010). 

Á þessum árum er klúbbastarf mjög virkt líkt og unglingarnir sem sóttu þá. Erfitt var þó 

að koma þeim fyrir þar sem húsnæðið bauð ekki upp á miklar hrókeringar. Ekki heldur 

fékkst aðgangur að skólanum þannig að formaður æskulýðsnefndar og starfsmaður 

nefndarinnar fóru að þreifa fyrir sér um annað húsnæði en ekki var mikið í boði. 

Hugsanlega gat verið að elsti hluti skólans sem var notaður sem tölvuherbergi og 

geymslur mætti nýta sem viðbót við það húsnæði sem félagsmiðstöðin hafði fyrir en 

vegna fjölgunar nemenda á grunnskólaaldri þá féllu þær hugmyndir um sjálfar sig (Bjarni 

Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars 2010). 

Árið 2006 féll þáverandi meirihluti bæjarstjórnar við kosningar þá um sumarið og ný 

æskulýðsnefnd staðreynd. Við þann gjörning þá var komin upp sú undarlega staða að 

forstöðumaðurinn, sem þá var kominn í fullt starf og sinnti jafnframt forvörnum í umboði 

bæjarstjóra og heyrði samkvæmt skipulagi beint undir hann, var náskyldur tveimur 

fulltrúum meirihlutans í æskulýðsnefnd, auk eins úr minnihlutanum. Samkvæmt skipulagi 

heyrði forstöðumaður félagsmiðstöðvar beint undir bæjarstjóra en var ekki lengur 

sérstakur starfsmaður æskulýðsnefndar og hafði þar með frjálsari hendur, sérstaklega 

þegar kom að fjárhagsáætlun, sem fyrrverandi æskulýðsnefnd hafði einokað algerlega 

(Bjarni Rúnar Rafnsson, munnleg heimild, 31. mars 2010). 

Sumarið 2007 var orðið útilokað að starfsemin gæti haldið áfram í því húsnæði sem 

félagsmiðstöðin hafði í Gerðaskóla. Þörfin fyrir stækkun grunnskólans var orðin ærin og 

því var félagsmiðstöðin svo til komin á götuna. Þá gerist það að Útskálasöfnuður býður 

Sveitarfélaginu Garði húsbyggingu safnaðarins til sölu og var það keypt. Húsnæðið sem 

jafnframt hýsti tónlistarskólann, var upprunalega byggt af Verkalýðs- og sjómannafélagið 

Garðs, en alltaf með þeirri hugsun að tónlistarskólinn hefði þar aðstöðu og því var 

byggingunni hagað með það í huga. Eftir að samningar náðust milli kaupanda og seljanda 
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var drifið í því að flytja sem tók ekki langan tíma auk þess sem engra breytinga var þörf á 

húsnæðinu sem var eins og sniðið fyrir félagsmiðstöðvastarf með stóran danssal og stór 

herbergi þar að auki sem hægt væri að nota undir klúbbastarf (Félagsmiðstöðin Eldingin, 

2008). 

Samfara flutningunum þótti Æskulýðsnefnd Garðs ekki annað hægt en að skipta um nafn. 

Þótti nefndarmönnum það ekki passa að hafa nafn sem sendi röng skilaboð til unglinga 

og því var efnt til nafnasamkeppni í þriðja sinn í sögu félagsmiðstöðvarinnar þrátt fyrir 

mótmæli unglinganna sem vildu halda nafninu „Trufluð Tilvera.“ Varð nafnið Eldingin 

hlutskarpast og er það notað í dag (Félagsmiðstöðin Eldingin, 2008). 

Árið 2009 gerist það svo við Alþingiskosningar að þáverandi bæjarstjóri Sveitarfélagsins 

Garðs er kosinn inn á Alþingi og lætur af störfum sem bæjarstjóri í kjölfarið. Ráðinn er 

nýr bæjarstjóri um vorið og eðlilega fylgja nýjir stjórnunarhættir. Ekki svo löngu eftir 

þessar breytingar, eða í janúarlok 2010, þá segir forstöðumaður félagsmiðstöðvar upp 

störfum eftir næstum áratugastarf (Æskulýðsnefnd Garðs, 23. mars 2010). 

 

4.7  Zetan Reykjanesbæ 

Félagsmiðstöðin Zetan var opnuð á vordögum 1993. Tilefnið og aðdragandi var að hópur 

ungra fjölbrautaskólanema mætti á fund bæjarstjóra Keflavíkur haustið áður og kvartaði 

undan aðstöðuleysi fyrir þennan aldurshóp. Þau væru kominn á þann aldur að þær 

félagsmiðstöðvar sem voru í boði þóttu ekki henta lengur, auk þess sem þau voru komin 

yfir það aldursviðmið sem ríkti í þeim á þessum tíma. Einnig hafði verið orðið vart við 

óánægju verslunareiganda við Hafnargötuna, en mikið var um skemmdarverk og önnur 

leiðindi á meðal þeirra sem sóttu „á rúntinn“. Það varð á endanum úr að bærinn tók á 

leigu fyrrum skemmtistað við Hafnargötuna og fékk staðurinn nafnið Zetan (Stefán 

Bjarkarson, munnleg heimild, 12. apríl 2010). 

Forstöðumaður var ráðinn og varð Ævar Olsen fyrir valinu. Hann hafði á þessum tíma 

alls enga reynslu af starfi með unglingum og auk þess sem menntun og reynsla hans var 

bundin við eldamennsku. Honum var tilkynnt í upphafi að um væri að ræða 
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tilraunaverkefni og að hann þyrfti að ná inn tekjum til þess að standa undir rekstri og 

viðhaldi (Stefán Bjarkarson, munnleg heimild, 12. apríl 2010). 

Fljótlega tók að kvisast um á milli yngri unglinga að til stæði að opna félagsmiðstöð við 

Hafnargötuna. Varð það eftirsótt meðal þeirra að taka þátt í breytingum á staðnum og var 

það talið til eftirbreytni þeirra og sýndi jafnframt fram á visst frumkvæði sem 

ráðamönnum leist vel á og samþykktu. Fljótlega kom þá babb í bátinn. Þegar kom að 

opnunardegi þá kom það í ljós að þeir unglingar sem ekki voru komnir með tilskilinn 

aldur, átti að verða úthýst úr Zetunni. Það líkaði þeim illa og fannst þau hafi verið stungin 

í bakið með rýting, eftir alla vinnuna sem þau lögðu af hendi í sjálfboðavinnu. Síðan 

gerist það að þeir unglingar á fjölbrautaskólaaldrinum voru allt í einu komnir með bílpróf 

og þótti meira spennandi að aka um Hafnargötuna en að sækja félagsmiðstöðina þar, sem 

þau svo hart sóttu eftir að eignast (Stefán Bjarkarson, munnleg heimild, 12. apríl 2010). 

Nú voru góð ráð dýr. Sá hópur sem upphaflega var markhópurinn, vildi ekki nota 

félagsmiðstöðina og þeir unglingar sem vildu það, voru ekki komin með aldur. Ekki var 

hægt að láta þar við sitja svo búið og því var þeim yngri leyft að sækja staðinn. Ekki voru 

þeir þó margir og því brá forstöðumaðurinn á það ráð að koma fyrir spilakössum, til þess 

að ná inn einhverjum tekjum. Varð það til þess að staðurinn fylltist af nýfermdum 

unglingum sem komu og eyddu því fé sem það áskotnaðist við ferminguna í spilakassana 

og staðurinn „blómstraði“ (Stefán Bjarkason, munnleg heimild, 12. apríl 2010). 

Þegar foreldrar fóru að spyrjast fyrir um uppeldisstefnu Zetunnar og tilganginn með henni 

þá varð fátt um svör þeirra, sem að henni stóðu og upphafsmönnum. Í öllu ferlinu þá 

hafði hugmyndafræðin gleymst algjörlega, auk þess sem Zetan var komin í samkeppni 

við félagsmiðstöðina Ungó, sem þá var starfrækt í Holtaskóla, sem var alls ekki ætlunin. 

Það varð síðan úr að stuttu eftir eins árs afmæli Zetunnar hneigðist hugur 

forstöðumannsins til þeirra verka sem hann var menntaður fyrir og óskaði eftir því að fá 

að láta af störfum sem forstöðumaður og varð hann að þeirri ósk og staðurinn lagður 

niður, flestum til mikillar gleði. Þar með lauk sögu yngstu og jafnframt lífstystu 

félagsmiðstöðvarinnar á Suðurnesjum (Stefán Bjarkason, munnleg heimild, 15. apríl 

2010). 
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5. SamSuð – samtök félagsmiðstöðva á Suðurnesjum 

Fyrsta formlega fundargerð SamSuð eða Samtaka félagsmiðstöðva á Suðurnesjum, sem 

vitað er um, er dagsett þann 7. október 1997. Raunar stendur í haus fundargerðarinnar að 

fundurinn sé haldinn 7. desember sama ár, en næsta fundargerð á eftir er dagsett þann 22. 

október. Rætur SamSuð má rekja þó aftur til haustsins 1992, þegar þáverandi 

æskulýðsfulltrúi Sveitarfélagsins Voga mætti á fundi með forstöðumönnum Ungó í 

Keflavík og Fjörheimum í Njarðvík (Finnbogi Kristinsson, munnleg heimild, 4. apríl 

2010). 

Framan af hafa fundirnir verið óformlegir og engar fundargerðir skráðar niður en síðan 

höfðu menn viljað formbinda þetta samstarf og því stofnun samtakanna orðið að 

veruleika haustið 1997 (Jón Rúnar Hilmarsson, munnleg heimild, 17. mars 2010).  

Á þessum fyrsta formlega fundi voru mættir fulltrúar frá félagsmiðstöðvunum 

Fjörheimum í Njarðvík, Ungó í Keflavík, Þrumunni Grindavík og þá ónefndum 

félagsmiðstöðvum úr Sandgerði, Vogum og Garði (SamSuð, 7. október 1997). 

Tilgangurinn með fundunum var fyrst og fremst að mynda þrýstiafl til að vekja athygli á 

þörfum unglinganna í sveitafélögunum og koma skilaboðum til þar til bærra aðila um 

málefni sem vekja þurfti athygli á (Finnbogi Kristinsson, munnleg heimild, 4. apríl 2010). 

Á fyrstu fundunum var aðalumræðuefnið fyrir utan umræður um hentuga fundartíma, 

samræmingar á refsingum við brotum unglinga í félagsmiðstöðvum. Einnig komu 

fljótlega upp hugmyndir af sameiginlegum viðburðum og var sá fyrsti undir merkjum 

SamSuð , „sjöundabekkjarteiti“ sem var haldið þann 13. nóvember í félagsmiðstöðinni 

Ungó í Holtaskóla. Voru allir hlutaðeigendur, bæði unglingar og starfsmenn mjög 

ánægðir með þennan viðburð (SamSuð, 13. nóvember 1997). 

Eins og má sjá hér að framan um sögu þeirra félagsmiðstöðva sem starfræktar eru á 

Suðurnesjum, þá endurspegla fundargerðir SamSuð tíðar starfsmannabreytingar, 

sérstaklega í Grindavík og Sveitarfélaginu Garði. SamSuð hefur þá verið vettvangur 

reynslu og þekkingar sem nýir forstöðumenn félagsmiðstöðva, margir hverjir blautir á 
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bak við eyrun, gátu sótt í til þess að gera sér starfið auðveldara og fagmannlegra eins og 

kostur var (Ólafur Þór Ólafsson, munnleg heimild, 15. mars 2010). 

Þrátt fyrir að SamSuð hafi verið stofnað með hagsmuni unglingana í huga þá þjónuðu 

samtökin líka sem nokkurs konar huggari fyrir þá forsvarsmenn æskulýðsmála og 

forstöðumenn félagsmiðstöðva í sveitarfélögunum sem töldu sig eiga engan annan að 

innan stjórnsýslu eigin sveitarfélags til þess að sækja sér styrk þegar á móti blési. Þótti þá 

gott að geta sótt fundina reglulega, þrátt fyrir að umræðuefnin væru ekkert endilega af 

merkilegum toga (Ólafur Þór Ólafsson, munnleg heimild, 15. mars 2010).  

Fljótlega hafa „SamSuð-arar“ eins og þeir er kallaðir enn þann dag í dag, á frekar glettinn 

hátt, gert sér grein fyrir því að þessi vettvangur hafi ekki aðeins verið kjörinn fyrir 

samræmingu á félagsmiðstöðvastarfi gagnvart unglingunum sem sóttu það, heldur einnig 

góður vettvangur fyrir alls kyns námskeiðshald og fræðslu fyrir starfsmenn 

félagsmiðstöðvanna. Mun fyrsta námskeiðið undir merkjum hins nýstofnaða SamSuð, 

hafa verið haldið í Sandgerði, þann 21. september 1998. Samanstóð það af kynningum á 

þeim félagsmiðstöðvum sem þá voru starfandi, kynningu á SamSuð og reglum sem voru 

þá nýsamþykktar auk innleggs frá Lögreglunni á Suðurnesjum (SamSuð, 24. september 

1998). 

Með tilkomu SamSuð sem staðfestra samtaka opnuðust margar leiðir til samstarfs 

félagsmiðstöðva og það forvarnarstarf sem þær framkvæma, við aðrar stofnanir, svo sem 

Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja (HES) en á milli þessara aðila var gerður samningur um 

tóbakskannanir. SamSuð útvegaði starfsfólk og unglinga til þess að reyna að fá keypt 

tóbak á útsölustöðum og fulltrúi HES sem var með í för og tók á málunum um leið og ef 

það gerðist (SamSuð. 10. janúar 2000). 

Útideild Reykjanesbæjar, sem var fyrst um sinn samstarfsverkefni milli sveitarfélaganna 

Keflavíkur og Njarðvíkur (fyrir sameiningu þeirra og Hafna) og síðar meir sérdeild innan 

Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjanesbæjar undir stjórn tómstundafulltrúa, varð fljótlega, 

þökk sé SamSuð, sameiginlegur vettvangur allra sveitarfélaganna fimm á Suðurnesjum, 

með eftirliti með unglingum um helgar (Hafþór Barði Birgisson, munnleg heimild, 4. 

mars 2010).  
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Milli Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Lögreglunnar á Suðurnesjum og SamSuð varð einnig 

til samkomulag vegna eftirlits á skemmtunum á vegum Nemendafélags Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja. Samkomulagið var tilkomið vegna beiðni lögreglunnar um að útivistarátak 

SamSuð færi „fram samhliða öllum dansleikjum hjá Fjölbrautaskóla Suðurnesja“  

(SamSuð, 2. september 1998). 

Fjölmargir og fjölbreyttir viðburðir fyrir unglinga, alls kyns fræðsla og námskeið, bæði 

fyrir unglinga og starfsfólk félagsmiðstöðva á Suðurnesjum hafa orðið til á þessum 

fundum og yrði langt mál að telja það upp. Þó er rétt að minnast á einn viðburð sem hefði 

aldrei orðið að veruleika á Suðurnesjum, en það er Landsmót Samfés, samtaka 

félagsmiðstöðva á Íslandi, en Landsmót 2008 var haldið í Sveitarfélaginu Garði á 100 ára 

afmæli sveitarfélagsins, undir verkstjórn SamSuð. Ólíklegt verður að telja að svo stór og 

vel heppnaður viðburður hefði litið dagsins ljós á Suðurnesjum án þeirrar þekkingar og 

samvinnu sem á sér stað innan SamSuð (SamSuð 14. september 2008). 
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6. Niðurstöður 

Í upphafi var spurt, hverjar voru og eru félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum? 

Félagsmiðstöðvarnar eru í aldursröð Ungó Keflavík (aflögð við sameiningu Keflavíkur, 

Njarðvíkur og Hafna í eitt sveitarfélag), Fjörheimar Reykjanesbæ (áður úr Njarðvík), 

Þruman Grindavík, Skýjaborg Sandgerði, Boran Sveitarfélaginu Vogum, Elding 

Sveitarfélaginu Garði og Zetan Keflavík (aflögð). 

Hver var tilgangurinn með stofnun félagsmiðstöðvanna? 

Tilgangur með stofnun þeirra var nánast eingöngu viðbrögð við óskum unglinga um 

samastað, þar sem þau gátu tekið þátt í hópastarfi ýmiskonar eða einfaldlega það sem þau 

kalla á slæmri íslensku „að tjilla“ ef frá er talin félagsmiðstöðin Ungó. Ástæðan fyrir 

stofnun hennar voru breyttar áherslur hvað varðaði Tómstundaráð Keflavíkur, sem hafði 

alfarið séð um tómstundastarf til ársins 1977 er Ungó kom til skjalanna.  

 

Einnig mætti telja félagsmiðstöðina Zetuna til undantekningar frá reglunni, en hluti 

ástæðunnar fyrir stofnun hennar, var vandamál viðloðandi unglinga sem sóttust í að vera 

innan um sér eldra fólk þegar það ráfaði út af vínveitingahúsum bæjarins, sem flestar ef 

ekki allar voru staðsettar við Hafnargötuna, sem jafnframt var „aðalrúntur“ ökumanna af 

yngri kynslóðinni. 

Því ber að bæta við að flestir viðmælenda sem ég var í sambandi við, voru sammála um 

að ekki hafi verið að bregðast við einhverju sérstöku ástandi heldur hafi tilgangurinn 

verið að færa málaflokkinn undan skólamálum og yfir í annan farveg. Ber að líta til þess 

að breytingar voru á þessum árum varðandi grunnskóla, þeir voru færðir frá ríki yfir á 

sveitarfélögin og jafnframt var einsetning skóla kappsmál fyrir skólastjórnendur og því 

ekkert skrýtið að félagsstarf nemenda setið á hakanum. 

Þó svo að félagsstarf hafi verið með einu eða öðru móti haldið út af grunnskólunum á 

svæðinu, þá tel ég ekki það vera um eiginlega félagsmiðstöð að ræða, heldur 

félagsaðstöðu innan stofnunar sem er ótengd tómstundafræðinni og þeim kenningum um 

félagsmótun og frjálsræði sem fylgir henni. Það er í raun og veru ekki fyrr en þegar 
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stjórnsýsluleg ákvörðun er tekin um að færa félagsstarf úr skúffu skólastjóranna að hægt 

sé að kalla það eiginlegar félagsmiðstöðvar. 

Hverjar eru kenningar sem starfað er eftir? 

Einungis tveir af tuttugu heimildarmönnum sögðust meðvitað hafa notað kenningar um 

félagsmótun eða aðrar kenningar sem nýttust í starfi. Um var að ræða annars vegar 

kenningar John Dewey um reynslunám (e. learning by doing) og fjölgreindakenningar 

Howard Gardners og hins vegar hugmyndafræði John Huskins sem varð grunnurinn að 

árangursvottunarkerfinu ÞOR í meðferð Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkurborgar og 

Samfés, samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi. 

Hitt tel ég þó algerlega sannað að kenningar Mead og Sjölund hafi átt við í starfsemi 

félagsmiðstöðva á Suðurnesjum auk þeirra sem að ofan er getið, eins og víðast hvar 

annars staðar á Íslandi. Eins og áður er sagt þá er rauði þráðurinn hópastarf í daglegu 

starfi félagsmiðstöðva. Reynt er að fá hina „góðu hópa“ unglinga til þess að hafa jákvæð 

áhrif á „slæmu hópana“ og jafnframt fá sterku einstaklingana innan þess hóps sem geta 

neitað sér um að taka þátt í því sem myndi teljast til lögbrots, til þess að aðstoða við 

uppbyggingu veika hlekksins í keðjuverki hópsins sem jafnvel á í vandræðum með að 

standast neikvæðan utanaðkomandi þrýsting.  

Góðu fyrirmyndir Meads eru síðan starfsmenn félagsmiðstöðvanna, sem með því að 

koma fram við unglingana af umhyggju, með jákvæðni en jafnframt festu, sýna þeim 

virðingu og vinsemd, auk þess sem þeir fara eftir settum lögum og reglum samfélagsins 

senda þeir unglingunum skilaboð sem ekki verður farið á mis við. 

Hefur landslag stjórnsýslunnar haft áhrif á þróun félagsmiðstöðvanna og starfsins 

sem fer fram í þeim? 

Óhjákvæmilegt er að skrá niður helstu sögu félagsmiðstöðva á Suðurnesjum án reka 

augun í það stjórnsýslulega landslag sem hafði og umlykur enn starfsemi 

félagsmiðstöðvanna og málefni barna og unglinga á Suðurnesjum. Staðreyndin er sú að 

þar sem um fimm sveitarfélög er að ræða þá eru fimm mismunandi stjórnunarhættir og 

áherslur ráðamanna eins margar og þeir eru, sem félagsmiðstöðvarnar þurfa að svara til. 
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Eins og kemur fram í kaflanum um sögu félagsmiðstöðvanna hér á undan má glöggt sjá 

að í hvert sinn er félagsmiðstöð var opnuð, þá virðist eins og verið sé að finna upp hjólið í 

hvert sinn. Ekki virðist vera mikið um að nefndarmenn íþrótta-, tómstunda- og 

æskulýðsnefnda hafi sótt í þá gríðarlegu reynslu sem hafði þegar orðið til á 

höfuðborgarsvæðinu, á einstaka stað er um að ræða heimsóknir í önnur sveitarfélög til 

þess að sjá hvernig félagsmiðstöðvamálum er fyrirkomið hjá þeim og þá er einna helst 

leitað til sambærilegra sveitarfélaga með tilliti til íbúafjölda í stað þess að miða sig við 

það sem er talið best. Ef heimsóknir voru farnar, þá var það yfirleitt að frumkvæði 

starfsmanna nefndanna en í örfáum atvikum nefndarmenn sjálfir sem eiga upphafið. 

 

Ekki er heldur að finna í fundargerðum nefndanna í sveitarfélögunum fimm á 

Suðurnesjum, að um reglulegt samstarf milli þeirra hafi verið að ræða. Þær upplýsingar 

sem ég rakst á við gagnaöflun bentu frekar til þess að tilviljanakennt samstarf var um að 

ræða og sjaldan leið minna en ár á milli sameiginlegra funda. 

  

Óhjákvæmilegt reynist því að taka ekki undir raddir þeirra sem vilja að fagmennska ráði 

ríkjum við val í nefndir sveitarfélaganna á kostnað pólítískra tengsla og venslaskaps. 

Hætta sé á, sérstaklega í minni sveitarfélögum og í einhverjum tilfellum, þá eru til dæmi 

um óheppileg tengsl. Fagleg sjónarmið embættismanna ásamt reynslu rekast oft á við þau 

pólítísku, sérstaklega þegar pólítískt kjörnir fulltrúar skortir fræðilega eða faglega 

þekkingu á viðfangsefninu.   

 

Auðvitað verður einhver að vera frumkvöðull og tel ég fyrrverandi Keflavíkurbæ hafa 

sinnt því hlutverki og eftir sameiningu þá er Reykjanesbær í bílstjórasætinu. 

Reykjanesbær er að sjálfsögðu stærstur með tilliti til íbúa en það er ekki aðalatriðið að 

mínu mati, heldur hvernig vinnubrögð eru notuð og höfðu þau þróast úr því að hafa 

regluleg afskipti nefnda eða nefndarmanna af daglegum rekstri og jafnvel dagskrá í það 

að vera meira aðhaldsgefandi heldur en ráðgefandi. Aðhald er einfaldlega miklu betra en 

afskiptaleysi, sem er þó skömminni skárri en gríðarleg afskiptasemi. 

Í sem stystu máli þá er hægt að svara þessari spurningu á þá leið að landslag 

stjórnsýslunnar hafi klárlega áhrif á félagsmiðstöðina, hvort sem það er staðsetning 
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hennar, aðstaðan innan dyra, búnaður eða daglegt starf. Sé stjórnsýslan þung í vöfum og 

þröngsýn veit það ekki á gott og þróunin stendur í stað.  

Hvaða þátt átti stofnum SamSuð – samtaka félagsmiðstöðva á Suðurnesjum á þróun 

félagsstarfs innan og utan veggja félagsmiðstöðva á Suðurnesjum? 

Með tilkomu samstarfs milli þriggja félagsmiðstöðva veturinn 1991 og seinna meir 

formlegri stofnun SamSuð veturinn 1997, þá er greinilegt að félagsmiðstöðvastarf á 

Suðurnesjum tekur gríðarstökk fram á við. Viss fagvitund myndast meðal starfsfólks 

félagsmiðstöðvanna sem virðist ekki vera að finna innan nefndarfólks þeirra sem um 

málefnin heyra undir og má með sanni segja að SamSuð hafi tekið við þar sem skóin 

kreppti að í stjórnsýslunni. 

Allir viðmælendur tóku það skýrt og greinilega fram að samstarf í gegnum SamSuð hafi 

haft gríðarlega góð áhrif á þau sem starfsmenn. Að vera starfsmaður á sviði frítímans 

heima í héraði er oftar en ekki ávísun á einmanaleika, því erfitt sé að finna þann 

skilningarríka trúnaðarvin á meðal annarra starfsmanna sama sveitarfélags. Því hafi 

SamSuð komið eins og himnasending, loksins hefðu menn og konur vettvang þar sem 

þau gátu losað sig við pirring og streitu sem óneitanlega gerir vart við sig í starfi, 

sérstaklega þegar yfirmenn eru annað hvort ekki með á nótunum eða sýna starfseminni 

lítinn áhuga eða skilning. 

Frá sjónarhorni tómstundaframboðs innan veggja félagsmiðstöðvanna þá hefur tilkoma 

SamSuð verið nokkurskonar hugmyndabanki klúbba, leikja og viðburða sem starfsmenn 

heima í héraði hafa getað sótt í eða komið sinni reynslu áleiðis og með því komið kannski 

í veg fyrir óþarfa tilstand annars staðar á Suðurnesjum, sem hefði getað komið upp með 

því að leggja af stað með einhvern klúbb eða verkefni sem ekki reyndist vera áhugi fyrir á 

svæðinu.  

Með samstilltu átaki þeirra sem að SamSuð standa, hefur gert þeim kleift að sjá um stóra 

viðburði á borð við undankeppni fyrir söngkeppni Samfés og Landsmót Samfés þar sem 

hundruðir unglinga víðs vegar af landinu koma saman heila helgi eða þá að verkefni er 

hleypt af stokkunum eins og hljómsveitarkeppninni Rokkstokk sem var nýlega 

endurvakin eftir 10 ára hlé á Suðurnesjum. Viðburðir af þessari stærðargráðu hefðu að 
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mínu mati og reyndar viðmælenda minna aldrei litið dagsins ljós á Suðurnesjum ef ekki 

væri SamSuð að þakka. 
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7. Lokaorð 

Þótt svo að félagsmiðstöðvarnar á Suðurnesjum séu ungar að árum, þá hefur mikið vatn 

runnið til sjávar síðan sú fyrsta leit dagsins ljós. Innri starfsemi félagsmiðstöðvanna hefur 

breyst í tímanna rás, úr því að vera nokkurs konar barnapössun, með fullri virðingu fyrir 

þeim einstaklingum sem starfa á þeim vettvangi, yfir í það að vera óformleg 

menntastofnun. Fagvitund hefur aukist og starfsmenn sem voru öllu jafnan í fullri vinnu 

annars staðar eru að víkja fyrir þeim sem hafa menntun á sviði frítímans og helga líf sitt 

starfi með unglingum. 

Á sama tíma og starfsmenn á vettvangi frítímans öðlast betri og dýpri sýn á þann 

veruleika sem unglingar lifa og hrærast í, þá er því miður ekki hægt að segja það sama 

um þá pólítísku kjörna fulltrúa sem eiga seinasta orðið hvað varðar tilverurétt 

félagsmiðstöðva. Oftar en ekki þá eru sparnaðaráhrif látin ráða ferðinni en ekki sá 

samfélagslegi ávinningur sem, því miður er erfitt er að meta til fjár. 

Ég tel það mikil forréttindi að fá að taka þátt í þeirri unglingamenningu sem jafnoki 

þeirra á vettvangi frítímans, en ekki einhver sem horfir á unglingahópinn utanfrá og hefur 

jafnframt lítinn sem engan skilning á þeirra félagslegu þörfum. Sjálfur tel ég mig hafa 

öðlast mikla þekkingu og reynslu í gegnum dagleg samskipti við unglinga, sem hefur gert 

sjálfum mér kleift að takast á þeim vandamálum sem herja á, í heimi hins fullorðna. 

Ég ætla að enda á orðum sem hinn ástsæli söngvari Vilhjálmur Vilhjálmson gerði 

ódauðleg í lagi og texta eftir Jóhann Helgason: 

  „ég held við ættum að hlusta aðeins betur 

  á hugrenningar þeirra, sem erfa skulu land, 

  því kannski er næsta kynslóð, kynslóðin sem getur   

  komið fram með svörin, þar sem sigldum við í strand.“ 
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Fylgiskjal 2 
Tillaga Garðars Páls Vignissonar 

 

Grindavík 2. nóvember 1998.  

 

Íþrótta og æskulýðsnefnd Grindavíkur.  

 

Ég undirritaður geri hér með að tillögu minni að breytingar verði á starfsháttum 

Þrumunnar og í raun á starfslýsingu forstöðumanns Þrumunnar. Tillagan felur það í sér 

annars vegar að settar verða í gang tvær félagsmiðstöðvar í stað einnar núna. Önnur 

félagsmiðstöðin sinni þá félagslífi 6. - 8. bekkjar og væri til húsa í núverandi húsnæði 

Þrumunnar en hefði sitt framtíðarhúsnæði í nýbyggingu skólans. Hin félagsmiðstöðin 

sinnti félagslífi 9. - 10. bekkjar auk þeirra sem útskrifuðust úr Grunnskóla Grindavíkur 

árið áður. Þessar breytingar eiga ekki að kosta meira því ég sé fyrir mér að áfram verði 

einn forstöðumaður og þá hef ég trú á því að nýta megi betur það fjármagn sem nú þegar 

er notað í Þrumuna og félagslíf skólans. Hinsvegar legg ég til að starfs forstöðumanns 

taki meira mið af forvarnarstarfi og stór hluti starfsins verði skilgreindur sem slíkur. 

Röksemdir mínar fyrir þessu hafa margoft komið fram á fundum íþrótta- og 

æskulýðsnefndar undanfarin ár en þær eru: 1. Forvarnarstarf þarf að hefjast fyrr en nú er 

gert. Eðlilegt hlýtur að teljast að forvarnarstarfið hefjist áður en neysla unglingana hefst á 

vímuefnum. Það er gert ráð fyrir því í núverandi starfslýsingu að forvarnarstarf sé hluti af 

starfi forstöðumanns en engin nánari lýsing. 2. Unglingar sem luku námi á síðasta 

skólaári eiga í fá hús að venda með aðstöðu. Þessir unglingar eru ekki að leita í "Laufin 

og spaðana." 3. Ekki gengur að hafa eina félagsmiðstöð fyrir 6. - 10. bekk skólans vegna 

þeirrar staðreyndar að "líftími" félagsmiðstöðva er sagður 3 ár, þ.e. unglingarnir hætta að 

mæta eftir þrjú ár í sömu félagsmiðstöð. Fleira er hægt að týna til en nú er tími aðgerða 

kominn og því óþarfi að "tala" meira.  

 

Virðingarfyllst, Garðar Páll Vignisson. 

 

 


