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27. september 2022  
 

  
Öll í sama liði  

Samstarf skóla- og frístundasviðs (SFS), íþrótta- og tómstundasviðs (ÍTR) og 
Íþróttabandalags Reykjavíkur (ÍBR)  

 
  
Nú hafa hverfafundir undir nafninu Öll í sama liði farið fram í öllum hverfum borgarinnar. Fundaröðin 
var samstarfsverkefni skóla- og frístundasviðs, íþrótta- og tómstundasviðs og Íþróttabandalags 
Reykjavíkur.   
 
Umræða um óæskilega hegðun, kynferðislega áreitni og kynferðislegt ofbeldi í íslensku samfélagi hefur 
verið hávær síðastliðið ár. Í framhaldi af samtali sviðsstjóra SFS, verkefnastýru Jafnréttisskólans og 
verkefnastjóra á frístundahluta fagskrifstofu var ákveðið að óska eftir samstarfi við ÍBR og ÍTR og útfæra 
nánar hugmynd um hverfafundi í Reykjavík undir nafninu Öll í sama liði. Vel var tekið í hugmyndina og 
ákvörðun tekin um að halda sex fundi í hverfum borgarinnar síðast liðinn vetur.   
 
Markmið fundanna var að kalla saman fulltrúa frá ólíkum hagsmunaaðilum í hverfinu og ræða hvernig 
bregðast má við óæskilegri hegðun, ómenningu og áreitni meðal barna og unglinga í sameiningu. Hver 
fundur var um tvær klukkustundir, þátttakendur hlýddu á stutt fyrir fram upptekin fræðsluerindi í 
upphafi og svo fóru fram umræður í hópum.    
 
Á fundina mættu fulltrúar frá foreldrafélögum, leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum, 
félagsmiðstöðvum, ungmennaráðum, þjónustumiðstöðvum, sundlaugum, íþróttafélögum og 
fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Fundirnir fóru fram í öllum hverfum borgarinnar á tímabilinu 27. 
janúar til 9. maí 2022. Vegna samkomutakmarkana urðu fyrstu þrír fundirnir að vera fjarfundir en 
síðustu þrjá var hægt að halda sem staðfundi. Þrátt fyrir ólíkt fundarform náðist virkilega gott og 
mikilvægt samtal í öllum hópum.    
 
Tafla 1. Yfirlit yfir hverfafundina  
Hverfi  Dagsetning  Fjarfundur/staðfundur  
Laugardalshverfið  27. janúar 2022  Fjarfundur  
Grafarvogur og Kjalarnes  3. febrúar 2022  Fjarfundur  
Árbær, Grafarholt, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur  10. febrúar 2022  Fjarfundur  
Vesturbær, Miðborg og Hlíðar  24. febrúar 2022  Staðfundur  
Fossvogur, Bústaður og Háaleiti  17. mars 2022  Staðfundur  
Breiðholtið  9. maí 2022  Staðfundur  
   
Helstu niðurstöður hvers fundar voru sendar til þátttakenda í hverju hverfi fyrir sig og þátttakendum 
veittur aðgangur að rafrænum erindunum sem sýnd voru á fundunum til að vinna áfram með í sínu 
nærumhverfi. Erindin á fundunum voru frá Vöndu Sigurgeirsdóttur frá KSÍ, Sif Atladóttur landsliðskonu 
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og Þorsteini V. Einarssyni frá Karlmennskunni. Þátttakendur voru hvattir til að halda vinnunni áfram og 
taka samtalið með virkri þátttöku barna og ungmenna í þeirra hverfi og fá þau með í lið til að skapa 
enn betra hverfi og samfélag fyrir öll. Í sumum hverfum er þegar búið að halda fleiri fundi, mynda 
vinnuhópa og í a.m.k. einu hverfi er búið að leggja drög að stærra verkefni sem eflir samstarf milli aðila 
hverfisins hvað varðar jákvæð samskipti. Sem dæmi um það hafa frístundamiðstöðin Kringlumýri, 
Laugardalslaug, Laugalækjarskóli, Langholtsskóli, Laugarnesskóli, Vogaskóli, íþróttafélagið Ármann og 
íþróttafélagið Þróttur tekið höndum saman í verkefninu „Dalurinn okkar“ sem byggir á samráðsfundum 
Öll í sama liði. Hópurinn fékk styrk úr þróunarsjóði  skóla- og frístundasviðs og er markmiðið að vera 
samstíga í að takast á við agavanda með sameiginlegum aðgerðum sem fyrst og fremst ganga út á að 
starfsfólk fái sömu fræðslu. Stefnan er að fá Háskóla Íslands til samstarfs til að leggja mat á árangur 
verkefnis og gerir tímalínan ráð fyrir að verkefnið standi yfir haust 2022 að hausti 2023. 
 
Hér að neðan má sjá helstu niðurstöður fundanna sem voru nýttar til að útbúa veggspjald sem dreift 
var í öll hverfi borgarinnar nú í haust.  
  
Tafla 2. Helstu niðurstöður fundanna  
Fræðsla  Jákvæð skilaboð  Samtal og samstarf  Virða mörk  
Læra hvert af öðru  Jákvæðir leiðtogar  Reglulegt samtal milli 

aðila sem tengjast 
börnum  

Stoppa ljóta orðræðu  

Fræðsla fyrir foreldra  Alsstaðar sömu 
skilaboð/fullorðnir eru 
fyrirmyndir  

Reglur um 
samskiptamiðla  

Taka slaginn  

Jafningjafræðsla  Samskiptasáttmáli  Samráðsvettvangur  Skapa öruggt rými  
Fræðsla fyrir starfsfólk  Halda því jákvæða á lofti  Skapa vettvang fyrir 

raddir barna  
Opið samtal um mörk 
og virðingu  

Safna góðum 
verkfærum  

Fagna fjölbreytileikanum  Virkt foreldrasamstarf 
m.a. á milli skóla  

Vera meðvituð um og 
setja sín eigin mörk  

Aukin kynja- og 
kynfræðsla  

Vinna með styrkleika  Skapa góða 
hverfismenningu  

Virða mörk annarra  

  
 
Mynd 1. Veggspjald „Öll í sama liði“  
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