
LÝÐRÆÐISVERKEFNI  
á vegum skóla- og frístundasviðs 

kynning 27. október 2017 



LÝÐRÆÐISVERKEFNI 

LEIKSKÓLAR 
 



VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS 

 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í LEIKSKÓLUM  

• Reykjavík borgin okkar – samstarfsverkefni Dalskóla, Klambra og Sæborgar 

• Barn vikunnar – Nóaborg 

• HEBA samstarf – samstarfsverkefni Hulduheima, Engjaborgar, Brekku borgar og Austurborgar 

• Samstæðuspil um jafnrétti – Jafnréttisskólinn 

• Barnaþing og Barn vikunnar – Hulduheimar  

• Opinskátt um ofbeldi – innleiðing í alla leikskóla 

• Nú skal segja – Þróunarverkefni um jafnrétti kynjanna í Geislabaugi 

• Þróun lýðræðislegrar stjórnunar í leikskóla – Garðaborg 

• Mótun nýrra menntastefnu Reykjavíkurborgar – rýnihópar leikskólabarna 

 



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í LEIKSKÓLUM 

 

Reykjavík borgin okkar 2017 



 

DÆMI ÚR LEIKSKÓLA 

Fimm börn, fjórir piltar og ein stúlka voru 
að leika sér. Einn piltur var að setja alla í 
hlutverk og stilltu hin börnin sér upp í röð. 

 
Strákarnir áttu að vera Spidermann og 
ósýnilegi maðurinn. Svo kom að stúlkunni. 

 
Stúlka: „Hvað á ég að vera?” 
Piltur: „Hmm, þú ert stelpa. Þú átt að þrífa! 

 



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í LEIKSKÓLUM 

 

Samstæðuspil um jafnrétti  



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í LEIKSKÓLUM 

 

Þróun lýðræðislegrar stjórnunar í leikskóla 

Drengur úr elsta hópnum spurði móður sína hvenær 
yrði farið í sveitaferð með leikskólanum. 

  

Mamma hans sagði að það hefði verið ákveðið að fara 
ekki í sveitaferð í ár.  

 
Drengurinn hugsaði sig um smá stund og sagði svo: 
„Ég var ekki með þegar það var ákveðið.“ 

 

 



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í LEIKSKÓLUM 

 

Mótun nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar 



HUGMYNDIR BARNANNA 

 

Mótun nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar 

 

 

• Börnin ráða hvað þau leika sér með 

• Kennara leika með krökkunum 

• Fleiri og stærri rólur 

• Fá blóm í garðinn 

• Læra að vera dugleg 

• Læra stærðfræði 

• Búa til mótefni – vísindi 

• Sleipari stærri rennibraut 

• Læra að elda og baka 

• Meira af risaeðlum 

• Læra að leika með krökkum 

• Fara í búninga á hverjum degi 



LÝÐRÆÐISVERKEFNI 

GRUNNSKÓLAR  



VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í GRUNNSKÓLUM  

• Skólaráð í grunnskólum – þar sem nemendur eiga tvo fulltrúa 

• Réttindaskólar UNICEF– Laugarnesskóli og Laugalækjarskóli í hópi fyrstu skóla hér á landi. 

• Skólaþing – þar sem nemendur kynnast störfum alþingis og fara í hlutverk, margir skólar 
borgarinnar hafa tekið þátt t.d. Foldaskóli, Langholtsskóli, Breiðholtsskóli 

• Skólaþing í skólum – t.d. í Austurbæjarskóla, Kelduskóla, Vogaskóla, Klébergsskóla 

• Reglulegir fundir skólastjóra og allra nemenda á unglingastigi – t.d. Norðlingaskóli 

• Nemendafélag – aðallega á unglingastigi, hugmyndaráð, yngri nemendur 

• Bekkjarfundir – Haldnir í mörgum skólum, m.a. þeim se vinna samkvæmt Olweusi. 

• Umhverfisráð í grænfánaskólum – með þátttöku fulltrúa nemenda, t.d. í Ártúnsskóla, Dalskóla, 
Foldaskóla, Fossvogsskóla, Laugarnesskóla og Selásskóla  

• Ráðgjafarahópur Umboðsmanns barna – nemendur í Reykjavík hafa setið í honum 

• Áheyrnarfulltrúar í skóla- og frístundaráði – fulltrúar úr Reykjavíkurráði ungmenna 

• Þátttaka í starfshópum – s.s. um skil grunn- og framhaldsskóla og Barnamenningarhátíð 

• Mótun nýrra menntastefnu Reykjavíkurborgar – fulltrúar nemenda í grunnskólum boðaðir til 
hugmyndafunda. 

 



VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í GRUNNSKÓLUM 

 

Réttindaskólar UNICEF 
  



Nemendur Foldaskóla 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í GRUNNSKÓLUM 

 

Skólaþing heimsótt 
  



Skólaþing í Kelduskóla 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í GRUNNSKÓLUM 

 

Skólaþing í skólanum 
  



VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í GRUNNSKÓLUM 

 

Umhverfisteymi 
  

Umhverfisteymi Laugarnesskóla 

  

Dæmi um verkefni umhverfisteymis Seljaskóla 



VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI Í GRUNNSKÓLUM 

 

Mótun nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar 
  



LÝÐRÆÐISVERKEFNI 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR 



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVA 

• Barnaráð – gert er ráð fyrir að þau séu starfandi í öllum frístundaheimilum 

• Unglingaráð - gert er ráð fyrir að þau séu starfandi í öllum félagsmiðstöðvum 

• Ungmennaráð – starfandi við hverja frístundamiðstöð, tveir fulltrúar sitja sem áheyrnarfulltrúar í 
skóla- og frístundaráði 

• Reykjavíkurráð ungmenna - skipað fulltrúum ungmennaráðanna 

• Ungmennaþing ungmennaráða - Ungmennaráð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða núna í haust og 
Ungmennaráð Breiðholts í febrúar 2018. 

• Gæðaviðmið um virka þátttöku og lýðræði – sett fram í Viðmiðum og vísbendingum fyrir innra 
og ytra mat á gæðum frístundastarfs 

• Réttindaskóli UNICEF– innleiðing Barnasáttmálans á starfsstöðum Kringlumýrar í Laugardal, 
næstu skref verða tekin í samstarfi við frístundamiðstöðina Tjörnina 

• Verkefni tengd Barnasáttamálanum – t.d. Réttindaganga Tjarnarinnar og Góðgerðavika 
frístundaheimla í Gufunesbæ 

• Sameiginlegt unglingaráð/nemendaráð – Félagsmiðstöðin Hólmasel með Selja- og 
Ölduselsskóla 

• Þróunarverkefni um sjálfbærni og lýðræði – félagsmiðstöðin Askja 

• Stofnun ungmennaráðs í Öskju – og veturinn 2017-2018 stofnun nemendráðs 



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVA 

 

Ungmennaráð 
  

Fulltrúar Reykjavíkurráðs 
ungmenna  á fundi með 
borgarfulltrúum 



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVA 

 

Gæðaviðmið um virka þátttöku og lýðræði 
  
Dæmi um gæðaviðmið f/frístundaheimili 

Börnin eru virkir þátttakendur í að móta 
viðfangsefni og val. 

Aðferðir barnalýðræðis eru nýttar í 
starfinu. 

Hugmyndir barna eru nýttar til að þróa og 
móta leiksvæði.  

Hugmyndir að hvers kyns hópastarfi koma 
m.a. frá börnunum.  

Börnin fá aukna ábyrgð í starfi 
frístundaheimilisins í samræmi við aldur og 
þroska.  

• o.s.frv 

Dæmi um gæðaviðmið f/félagsmiðstöðvar 

• Lýðræðislega er valið í unglingaráð og 
önnur ábyrgðarhlutverk. 

• Skipulagt og skráð verklag er um 
hvernig unglingar koma að 
ákvarðanatöku í starfinu. 

• Fjölbreyttar leiðir eru farnar til að fá 
fram sjónarmið barna og unglinga. 

• Unglingar og börn hafa mótandi áhrif á 
aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar.  

• Leitað er eftir sjónarmiðum barna og 
unglinga við stefnumótun og 
starfsáætlunarvinnu 

• o.s.frv 



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVA 

 

Réttindaganga barna 



 

DÆMI UM LÝÐRÆÐISVERKEFNI FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVA 

 

Réttindaganga barna  



TAKK FYRIR 
 


