


Frístundaheimilið 
Neðstaland

Frístundaheimilið 
Sólbúar

Frístundaheimilið 
Glaðheimar

Frístundaheimilið 
Vogasel

Frístundaheimilið 
Álftabær

Frístundaheimilið 
Krakkakot  

Frístundaheimilið 
Laugarsel

Félagsmiðstöðin 
Bústaðir

Félagsmiðstöðin 
Tónabær

Félagsmiðstöðin 
Laugó

Félagsmiðstöðin 
Þróttheimar

Félagsmiðstöðin 
Buskinn

Félagsmiðstöðin  
Askja eldri

Frístundaheimilið 
Gulahlíð

Frístundamiðstöðin  
Kringlumýri

Frístundaheimilið 
Dalheimar

Félagsmiðstöðin  
Askja yngri

Félagsmiðstöðin 
Hofið fyrir fatlaða 

10-15 ára 



Hlutverk
• Kringlumýri er hluti af skóla- og frístundasviði Reykjavíkur

• Kringlumýri ber ábyrgð á allri frístundaþjónustu í Laugardals-, 
Háaleitis- og Bústaðahverfi

• Rekur 8 frístunaheimili við grunnskóla hverfanna, þjónustar 
1.100 börn á aldrinum 6-9 ára

• Rekur 6 félagsmiðstöðvar við unglingaskóla hverfanna, 
þjónustar 2.096 börn og unglinga á aldrinum 10-15 ára



Hlutverk framh. 

• Er þekkingarmiðstöð í frístundastarfi fyrir fötluð börn og 
unglinga. Rekur frístundaheimili og félagsmiðstöð fyrir börn 
og unglinga úr Klettaskóla

• Hjá Kringlumýri starfa 410 starfsmenn í 160 stöðugildum af 
27 þjóðernum á  17 starfsstöðum

• Gildi Kringlumýrar eru 

Fagmennska – Vellíðan – Fjölbreytileiki 

• Skrifstofa frístundamiðstöðvarinnar er staðsett í 
Norðurmiðstöð



Betri
borg
fyrir
börn

Verkefna-
stjórn

Frístundahluti skóla-
og frístundaþjónustu, 
frístundamiðstöðvar

Framkvæmdastjóri

Frístundaheimili 
Félagsmiðstöðvar

Sértækt frístundastarf
Skólaþjónusta 

BBB

Grunnskólahluti skóla-
og frístundaþjónustu

Fagstjóri

Grunnskólar
Skólahljómsveit
Skólaþjónusta 

BBB

Stoðþjónusta          
Mannauður 

Fjármál

Leikskólahluti skóla-
og frístundaþjónustu

Fagstjóri

Leikskólar 
Daggæsla í heimahúsum

Skólaþjónusta 
BBB

Fatlað fólk

Íbúðakjarnar
Skammtímavistanir

Stoðþjónusta
NPA

Eldra fólk

Heimastuðningur
Hjúkrunarheimili
Þjónustuíbúðir

Félagsmiðstöðvar
Dagdvalir

Fullorðnir 18-67

Fjárhagsaðstoð 
Félagslegt húsnæði
Málefni útlendinga

VIrknihús
Neyðarskýli

Áfangaheimili

Börn og fjölskyldur

Málstjórar
Stuðningsþjónusta

Skólaþjónusta
Heimili fyrir börn
Skammtímadvalir

BBB

Stoðþjónusta          
Mannauður 

Fjármál

Framkvæmdaráð

Norðurmiðstöð



Leiðarljós
Samþættingarlög - FARSÆLD

• Meginmarkmið laganna er að börn og 
foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang 
að samþættri þjónustu við hæfi án 
hindrana.

• ALLIR sem bera ábyrgð samkvæmt 
lögum þessum skulu:
• Fylgjast með velferð og farsæld barna og 

foreldra og meta þörf fyrir þjónustu.
• Bregðast við þörf barna og foreldra fyrir 

þjónustu á skilvirkan hátt um leið og hún 
vaknar.

• Eiga samráð sín á milli með það að 
markmiði að þjónusta sé samfelld og 
samþætt í þágu velferðar og farsældar 
barna og foreldra.

Betri Borg fyrir Börn (BBB)
• Lágþröskuldaþjónusta. Þjónustan þarf að 

vera aðgengileg og sem næst þeim sem á 
henni þurfa að halda. Með því er átt við að 
aðgengi barnanna að þjónustunni sé auðvelt, 
hún sé sýnileg og að þau viti hvar og hvernig á 
að nálgast hana. 

• Notendamiðuð þjónusta – Nálgast þarf 
þjónustuna út frá þörfum notandans, ekki 
skipulagi kerfisins. 

• Heildstæð þjónusta – Tryggja þarf samstarf og 
samþættingu milli þeirra stofnana sem koma 
að þjónustunni þannig að ekki verði rof í 
þjónustu á neinu tímabili í lífi barns. 

• Þjónusta byggð á gögnum– Tryggja þarf að 
úthlutun fjármagns byggi á tölfræðigögnum 
og greiningum á stöðunni en ekki eingöngu á 
greiningum barna.







Markmið

Frístundastefna Reykjavíkurborgar

• Fjölbreytt og skemmtileg 

• Virk þátttaka 

• Jöfnuður

• Forvarnir og lýðheilsa

• Fagmennska

Menntastefna Reykjavíkur

• Félagsfærni

• Sjálfsefling

• Læsi

• Sköpun 

• Heilbrigði

https://reykjavik.is/sites/default/files/sfs_fristundastefna_2017_web.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/Almennt_efni/menntastefna_rvk_20x20-lores22.02.pdf


Markmið framh. 

• Starfsáætlun Kringlumýrar unnin „bottom up“ og tekur mið 
af stefnum og markmiðum borgarinnar og niðurstöðum R&G

• Aðgerðaáætlanir eru svo útfærðar á hverjum starfsstað 

• Markmið starfsáætlunarinnar er svo metin á vorin 
• Aðgerðaáætlanir yfirfarnar

• Foreldrakönnun

• Starfsmannakönnun

• Ytra- og innra mat



Starfsstaðir í Háaleitis- og Bústaðahverfi



Verkefni

Félagsmiðstöðvar
• Ungmennaráð 

• Sértækt hópastarf

• Vettvangsstarf

• Kynfræðsluverkefni í samvinnu 
við Réttó og heilsugæsluna

• Réttindafélagsmiðstöð

• Rafræn félagsmiðstöð

• Vika 6

Frístundaheimili
• Frístundalæsi 

• Vináttufærni 

• Réttindafrístundaheimili

• Aukin hreyfing barna

• Sértækt hópastarf

• Útivist og óhefðbundin 
leiksvæði

• Frístundafræðingar 



Þátttaka í frístundastarfi

• Í félagsmiðstöðvum eru 45% - 70% þátttaka

• Í frístundaheimilum eru 95%-100% þátttaka í 1.-2. bekk 
60%-80% þátttaka í 3. bekk og 40%-60% þátttaka í 4. bekk 

• Sértækt frístundastarf (börn og unglingar úr Klettaskóla 98% 
þátttaka)



Samstarf

• Grunnskólar og leikskólar hverfisins

• Barna- og fjölskyldudeild  og 

verkefnastjóra félagsauðs og forvarna hjá VEL

• Íþróttafélög hverfanna

• Háskóli Íslands

• Lögreglan



Áskoranir 

•Húsnæðismál

•Að manna á haustin 



Takk fyrir mig

Frekari upplýsingar eru á heimasíðu og facebooksíðu Kringlumýrar 

https://kringlumyri.is/
https://www.facebook.com/fristundamidstodinkringlumyri/

