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Văn phòng giáo dục và
ngoại khóa ở Reykjavíkur
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur

• Thành phố Reykjavíkur được chia thành 5 vùng
•
•
•
•
•

Vesturbær, miðborg og Hlíða: Trung tâm văn hóa Tjörnin www.tjornin.is
Laugardalur, Háaleiti og Bústaðir: Trung tâm văn hóa Kringlumýri www.kringlumyri.is
Breiðholt: Trung tâm văn hóa Miðberg www.midberg.is
Grafarvogur: Trung tâm văn hóa Gufunesbær www.gufunes.is
Árbær, Grafarholt og Úlfarásdalur: Trung tâm văn hóa Ársel www.arsel.is

• Trung tâm văn hóa điều hành các nhà văn hóa và cung văn hóa dưới sự chỉ đạo của thành phố
Reykjavík.

Nhà văn hóa
Frístundaheimili

• Nhà văn hóa dành cho trẻ từ 6-9 tuổi (lớp 1-4)

• Trẻ kết bạn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, học tiếng Băng Đảo
• Nhà văn hóa mở cửa vào các ngày làm việc và ngày phụ huynh đi làm nhưng
đóng cửa dịp nghỉ đông

• Nhà văn hóa tổ chức hoạt động hè vào dịp hè
• Mọi thông tin chi tiết có thể tìm ở http://reykjavik.is/fristundaheimili

Cung văn hóa thanh thiếu niên
Félagsmiðstöð

• Cung văn hóa dành cho trẻ từ 10-16 tuổi
• Mở cửa 1-2 lần/tuần vào ban ngày cho trẻ 10-12 tuổi
• Mở cửa 2-3 lần/tuần vào buổi tối cho trẻ 13 -16 tuổi, có vài nơi mở cửa vào ban
ngày
• Đặt nặng vào việc tuyên truyền phòng chống, bồi dưỡng sự tự tôn và thiết lập giờ giải trí
• Làm việc theo câu lạc bộ, theo nhóm cụ thể , hoạt động tự do và trương trình ngắn hạn

• Làm việc theo tư tưởng về quyền dân chủ của vị thành niên
• Mọi thông tin chi tiết tìm ở http://reykjavik.is/felagsmidstodvar

Điều quan trọng trong công tác
tuyên truyền phòng chống
Mikilvægi forvarnarstarfs

Mô hình của Băng Đảo

Các yếu tố giúp phòng chống

• Từ năm 2000 đặt nặng giải quyết việc
thanh thiếu niên sử dụng bia rượu có
hành vi và xu hướng tiêu cực
• Sức mạnh của sự hợp tác giữa phụ
huynh,nhà trường và tất cả những
người có liên quan đến giáo dục cho
trẻ.
• Giáo dục về mục tiêu sống, nâng cao
sự tự tôn với vị thành niên và hợp tác
cùng phụ huynh

Giờ sinh hoạt
cùng cha mẹ
Sự quan
tâm và
gần gũi
từ phụ
huynh

Quan hệ
bạn bè

Tổ chức các hoạt
động giải trí
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Giờ giới nghiêm cho trẻ em
ở Băng Đảo
Útivistartími barna á Íslandi

• Trẻ em dưới 12 tuổi không được ở nơi công cộng sau 20:00 giờ trừ
khi có người lớn đi cùng, tính từ 18 tuổi trở nên.
• Trẻ em ở độ tuổi từ 13-16 tuổi không được phép ở nơi công cộng
sau 22:00.

• Khoảng thời gian từ 1.tháng 5 đến 1.tháng 9 giờ giới nghiêm cho trẻ
được dài hơn hai tiếng.

Thẻ hoạt động ngoại khóa
Frístundakortið

• Cổng thông tin các hoạt động – www.fristund.is
Thẻ hoạt động ngoại khóa của Reykjavík
• Mục đích va lý do của việc tài trợ hoạt động ngoại khóa này là giúp tất cả trẻ em và vị
thành niên được tham gia vào các hoạt động, không phân biệt về điều kiện kinh tế hoặc
tầng lớp xã hội.
• Tài trợ 50.000 kr cho 1 trẻ/năm độ tuổi từ 6-18 tuổi có hộ khẩu ở Reykjavík.
• Không trả thẳng cho người dám hộ mà họ có quyền sử dụng khoản đó dưới tên con của
mình để trả vào khoản hoạt động mà trẻ tham gia.
• Thẻ hoạt động ngoại khóa được sử dụng thông qua trang điện tử của Reykjavík hoặc qua hệ thống
đăng ký hội viên

