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Fylgiskjal I 

Forstöðumenn félagsmiðstöðvanna-spurningar og svör 

 1. Hvað er gert í meginatriðum í félagsmiðstöðinni? 

 Alls staðar var starfsemin að mestu skipulögð af unglingunum sjálfum í samráði við og 

undir  leiðsögn starfsmanna. Það eru skipulagðir leikir, spil, keppnir, leikin tónlist, 

diskótek og ýmsar  aðrar uppákomur. Einnig mæta þau stundum bara til að leika sér, 

sérstaklega börnin á miðstigi. 

 2. Hvað er hún opin oft í viku og hvað lengi í senn? 

Þær eru allar opnar tvö kvöld í viku tvo tíma í senn. Þrjár af fjórum hafa opið tvisvar í 

mánuði  fyrir 5-7 bekk tvo tíma í einu. Síðan eru þær opnar c.a. eitt föstudagskvöld í 

mánuði  og er þá  opið lengur. Í einni félagsmiðstöðinni er opið einn morgun í viku.  

 3. Koma börn með fatlanir sem eru i þessum skóla í félagsmiðstöðina? 

 Já   Nei 

Í þremur af fjórum félagsmiðstöðvunum koma einstaklingar með fatlanir. 

 4. Eru þau ___líkamlega fötluð 

                 ___þroskahömluð  

                 ___ hvort tveggja? 

    Í einni félagsmiðstöðinni kom einstaklingur/ar með líkamlega fötlun og annar/aðrir með 

þroskahömlun. Í hinum tveimur kom/u einstaklingur/ar með þroskahömlun. 

 5. Koma þau ein?  

 Já  Nei 

Í tveim félagsmiðstöðvunum komu þau ein.  Í þeirri þriðju kom einn með aðstoð með sér 

og annar  sem kom einn. 

 6. Ef þau koma ein þurfa þau aðstoð starfsfólks félagsmiðstöðvarinnar? 

 Já   Nei 

  Svarið var nei hjá öllum 

7. Ef svo er getið þið veitt þá aðstoð? 

 Já  Nei 

Tveir svöruðu þessu neitandi en einn taldi að hægt væri að veita aðstoð að vissu marki. 

 8. Er aðgengi í lagi fyrir fólk með hreyfihamlanir? 

 Já   Nei 

Allir svöruðu þessari spurningu játandi. 



Kennaraháskóli Íslands –Vorönn 2007  Lokaverkefni til B.A. gráðu  
Þroskaþjálfabraut-fjarnám  Ásta Þorsteinsdóttir 

            Leiðsögukennari: Kristín Lilliendahl 

 - 2 - 

 9. Ef ekki hverju þarf að breyta?  

Einn svaraði að alltaf mætti bæta hluti og að hugsanlega væri hægt að gera fólki i 

hjólastólum  hægara um vik  

10. Þarf að gera eitthvað sérstakt til að auðvelda börnum með fatlanir þátttöku í starfi  

      félagsmiðstöðvarinnar? 

Einn sagði að fyrst og fremst þyrfti að virkja þau í að koma, þetta félagsstarf væri ætlað 

öllum í   skólanum. Hann taldi að kennarar, foreldrar og umsjónarmenn mættu hafa 

meira samstarf  í þessum málum. Annar taldi að það þyrfti að hvetja börnin til að taka 

meiri þátt í félagsstarfinu, láta þau finna að þau væru velkomin og það væri eitthvað 

fyrir alla. Í tveim tilfellum fannst þeim ekkert sérstakt vanta.  

 

 


