
Bjarni Þórðarson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Tían 
&

Dagbjört Ásbjörnsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningu á Skóla-
og frístundasviði Reykjavíkur
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Hjalti Björn Hrafnkelsson, frístundaleiðbeinandi í 

félagsmiðstöðinni Fókus 



• Hverfi Reykjavíkur er skipt í 5 hluta

• Vesturbær, miðborg og Hlíðar; Frístundamiðstöðin Tjörnin www.tjornin.is

• Laugardalur, Háaleiti og Bústaðir: Frístundamiðstöðin Kringlumýri www.kringlumyri.is

• Breiðholt: Frístundamiðstöðin Miðberg www.midberg.is

• Grafarvogur: Frístundamiðstöðin Gufunesbær www.gufunes.is

• Árbær, Grafarholt og Úlfarásdalur: Frístundamiðstöðin Ársel www.arsel.is

• Frístundamiðstöðvar starfrækja frístundaheimili og félagsmiðstöðvar á vegum Reykjavíkurborgar

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur

http://www.tjornin.is/
http://www.kringlumyri.is/
http://www.midberg.is/
http://www.gufunes.is/
http://www.arsel.is/


Frístundaheimili

• Frístundaheimili eru fyrir börn á aldrinum 6 – 9 ára (1. – 4.bekk)

• Börn eignast vini, efla félagsfærni sína, læra íslensku og læra í gegnum leikinn

• Frístundaheimilin eru opin á starfs- og foreldradögum en lokuð í vetrarfríum

• Frístundaheimilin bjóða uppá sumarfrístund yfir sumartímann

• Allar nánari upplýsingar er að finna á http://reykjavik.is/fristundaheimili

http://reykjavik.is/fristundaheimili


Félagsmiðstöð

• Félagsmiðstöðvar eru fyrir börn á aldrinum 10 – 16 ára

• Það er opið 1-2 í viku að degi til fyrir 10 – 12 ára

• Það er opið 2-3 í viku á kvöldin fyrir 13 -16 ára, sum staðar er einnig opið á daginn

• Áhersla er lögð á forvarnarstarf, sjálfstyrkingu og uppbyggilegan frítíma

• Unnið er í klúbbastarfi, sértæku hópastarfi, opnu starfi og  tímabundnum verkefnum

• Unnið er eftir hugmyndafræði um unglingalýðræði

• Allar nánari upplýsingar er að finna á http://reykjavik.is/felagsmidstodvar
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Mikilvægi forvarnarstarfs

Íslenska módelið

• Frá árinu 2000 var lögð rík áhersla 
á að vinna gegn óæskilegri þróun 
á áhættuhegðun unglinga og 
áfengisdrykkju

• Samtakamáttur foreldra, skóla, 
fagfólks á vettvangi frítímanns og 
annarra aðila sem koma að 
uppeldi barna

• Rík áhersla undanfarinna ára að 
fyrirbyggja áhættuhegðun með 
markvissari fræðslu, styrkja 
sjálfsmynd unglinga og samheldni 
foreldra 

Verndandi þættir forvarna

Samverustundir með 
foreldrum

Vinatengsl

Skipulagt 
frístundastarf

Umhyggja 
og hlýja 

frá 
foreldrum



Útivistartími barna á Íslandi

• Börn 12 ára og yngri mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 20:00 
nema í fylgd með fullorðnum, þ.e. er 18 ára eða eldri.

• Börn, sem eru á aldrinum 13 – 16 ára skulu ekki vera á almannafæri 
eftir kl 22:00 enda séu þau ekki á heimferð frá viðurkenndri skóla- , 
íþrótta- eða æskulýðssamkomu. 

• Á tímabilinu 1.maí til 1.september lengist útivistartími barna um tvær 
klukkustundir.



Frístundakortið

• Frístundavefurinn – www.fristund.is

Frístundakortið í Reykjavík

• markmið og tilgangur Frístundastyrkja er að öll börn og unglingar geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð 
efnahag eða félagslegum aðstæðum.

• Styrkurinn er 50.000 kr. á barn á ári fyrir hvert barn 6 – 18 ára með lögheimili í Reykjavík.

• Ekki er um beingreiðslur til forráðamanna að ræða heldur hafa þeir rétt til að ráðstafa tilgreindri upphæð í nafni barns síns
til niðurgreiðslu á þátttöku- og æfingagjöldum.

• Frístundakortinu er ráðstafað í gegn um Rafræna Reykjavík eða í gegnum skráningarkerfi félagana

http://www.fristund.is/

