
Sumarstörf 2020



Sumarstörf í leikskólum

• Frá árinu 2018 hefur verið ráðið í 60-90 viðbótarstörf í leikskóla 
Reykjavíkur og hefur þetta fjármagn verið innan ramma. 

• Verkefnið hefur þann tilgang að kynna störf í leikskólum fyrir ungu 
fólki með það að markmiði að fjölga þeim sem velja þetta starf til 
framtíðar. 

• Markhópurinn er 17 – 20 ára. 

• Áhersla lögð á góða móttöku og fræðslu þannig að upplifun unga 
fólksins verði góð af starfinu. 

• Vinnuskólanemendur hafa einnig getað valið leikskóla sem starfsstað. 

• Árið 2020 voru um 90 viðbótarstarfsmenn ráðnir í leikskólana. 



Viðbótarstörf hjá Reykjavíkurborg

• Samþykkt í borgarráði 26. mars að Reykjavíkurborg myndi beita sér 
fyrir markvissum vinnumarkaðsaðgerðum til viðspyrnu vegna Covid-
19. Fyrstu aðgerðir sneru að fjölgun sumarstarfa.

• Sett var fjármagn í 200 störf fyrir 17 ára hópinn sem skiptist á milli 
sviða og voru það 46 störf sem skóla- og frístundasvið fékk.

• Þá setti Reykjavíkurborg fjármagn í að ráða í 450 störf í samstarfi við 
Vinnumálastofnun og voru það 115 störf sem var ráðstafað til skóla-
og frístundasviðs. 



Skipting starfa
• 17 ára hópurinn 46 störf

• Frístundastarf og leikskóla

• Styrking
• Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar 72 störf
• Gulahlíð og Askja 6 störf

• Nýsköpun
• Flotinn 9 störf
• Frístundamiðstöðvar 10 störf
• Sumarnámskeið fyrir fjöltyngd börn 13 störf
• Námsefnisgerð 1 starf
• Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts 1 starf
• Nýsköpunarmiðja menntamála 3 störf



Lært í gegnum leikinn

Dagbjört Ásbjörnsdóttir

verkefnastjóri í fjölmenningu

&

Dröfn Rafnsdóttir

deildarstjóri Miðju máls og læsis 



Markmið 
sumarnámskeiðsins
• Að efla íslensku kunnáttu og viðveru í 

íslensku málumhverfi 

• Að efla félagsfærni og samskipti barna í 
gegnum leikinn

• Að tengja börn við íslenska jafnaldra sína 
með þátttöku í sumarfrístund

• Að kynna fyrir börnum nærumhverfi og 
helstu útivistarstaði í Reykjavík



Fyrir hverja er 
námskeiðið

• Sumarnámskeiðin voru fyrir börn sem 
höfðu komið til Íslands á síðastliðnu ári

• Sumarnámskeiðið var tvískipt, annars 
vegar fyrir börn sem voru að ljúka 1. –
4.bekk og hins vegar fyrir börn sem voru 
að ljúka 5. – 7.bekk.

• Sumarnámskeiðin voru haldin fyrir yngri 
hópinn í júní í þrjár vikur og fyrir eldri 
hópinn í ágúst í þrjár vikur



Undirbúningur

• Stuttur tími gafst til undirbúnings

• Kynning á námskeiðinu fór í lok maí út til 
allra grunnskóla og til félagsráðgjafa 
þjónustumiðstöðva

• Starfsmenn voru ráðnir af 
sumarátaksverkefni með háskólanemum 
en alls voru ráðnir inn 12 starfsmenn

• Starfsmenn Miðju máls og læsis í 
samstarfi við verkefnastjóra 
fjölmenningar sáu um undirbúning og 
fræðslu til starfsmanna

• Samskipti til foreldra fóru í gegnum 
símatúlka 



Þátttakendur

• Alls tóku um 120 börn þátt í verkefninu, 
sem skiptist um 70 börn úr 1. – 4.bekk og 
um 60 börn úr 5.- 9.bekk.

• Á seinna námskeiðinu var um 1/3 
þátttakendur í 8. – 10.bekk.

• 23 voru á námskeið fyrir miðborg og 
vesturbæ, 32 voru á námskeiði í Laugardal 
& Háaleiti, 17 voru frá Árbæ & Grafarvog 
og 13 úr Breiðholti. 

• Börnin komu víðsvegar frá; 
Miðausturlöndum, Afríkuríkjum, S-
Ameríku, A-Evrópu og SA-Asíu.



Gildi námskeiðsins

• Almenn mjög mikil ánægja með 
námskeiðið, bæði hjá þátttakendum, 
foreldrum og starfsmönnum

• Börnin upplifðu mikið öryggi, fjölbreytta 
dagskrá og lærðu í íslensku í gegnum 
leikinn

• Það er mikil þörf á snérsniðnu námskeiði 
fyrir ákveðin hóp barna sem eru að 
kynnast íslensku samfélagi

• Fullt tilefni að þróa verkefnið áfram og 
hafa betri undirbúning



Sumarstarf
frístundamiðstöðva SFS 

2020

Kynning fyrir skóla- og frístundaráði 8. sept. 2020



Yfirlit yfir sumarstarfið

• Sumarstarf frístundaheimila fyrir 6-9 ára
• Skráð á viku í senn
• Flest frístundaheimili lokuð í 4 vikur en eitt í hverjum borgarhluta lokað í 3 

vikur
• Samstarf við íþróttafélag í Grafarvogi
• Þemavikur (s.s. menningarvika, dýravika, náttúruvika, íþróttir og leikir…)

• Sumarstarf félagsmiðstöðva fyrir 10-12 ára
• Smiðjur, 2-3 klst. (s.s. vísindasmiðja, vatnsbyssustríð, ættbálkurinn, 

stökkbrettadagur í Sundhöll
• Námskeið, 4-5 dagar (s.s. Larp og ævintýri, rafíþróttir og leikir, leiklist og 

framkoma, matreiðslunámskeið…)
• Opið félagsmiðstöðvastarf



Yfirlit, frh.

• Sumarstarf félagsmiðstöðva fyrir 13-16 ára
• Dag- og kvöldopnanir 8. júní – 8. júlí
• Klúbbastarf
• Útilegur
• Vikunámskeið í sértækum félagsmiðstöðvum
• Hinsegin félagsmiðstöð, eitt kvöld í viku 9. júní – 7. júlí og þátttaka í hátíðarhöldum í 

tengslum við Gleðigönguna.
• 2-3 Vinnuskólahópar í hverri frístundamiðstöð
• Vettvangsstarf
• Flotinn

• Sumarstarf frístundamiðstöðva
• Viðburðir á vegum frístundamiðstöðva - Sumarborgin Reykjavík



Þátttaka í sumarstarfinu

Sumar Skráningar í sumarstarf

2017 622

2018 712

2019 675

2020 909

Sumarfrístund 6-9 ára

Sumar Skráningar í sumarstarf

2017 6648

2018 7235

2019 8624

2020 9083

Sértækar félagsmiðstöðvar

Sumarsmiðjur 10-12 ára

Sumar Skráningar í sumarstarf

2017 3054

2018 3483

2019 4128

2020 6504



Viðburðir á vegum frístundamiðstöðva –
Sumarborgin Reykjavík
FÉLAGSAUÐUR – VIRK ÞÁTTTAKA - NÝSKÖPUN

• Atvinnuátaksverkefni á vegum ríkis og borgar – tveir starfsmenn ráðnir í hverja frístundamiðstöð sem 
félagsauðs og viðburðarstjórar

• Markmið verkefnis að efla félagsauð og bjóða upp á viðburði og samverustundir í borgarhlutunum

• Verkefnið í anda hugmyndafræði frístundamiðstöðva en í "Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025" 
kemur fram eftirfarandi:

Frístunda- og félagsstarf almennings:

,,Frístundamiðstöðvar verði athvarf fyrir fólkið í borgarhlutanum, með aðstöðu fyrir menningarviðburði, námskeið, smiðjur, 
fræðslu og hverfishátíðir, aðstöðu fyrir ungmenni svo fátt eitt sé talið. Á vegum frístundamiðstöðva verði lögð áhersla á samveru 
og samstarf kynslóða en jafnframt boðið upp á þjónustu fyrir afmarkaða hópa.“

,,Frístundamiðstöðvar hafi það hlutverk að leiðbeina borgarbúum um hvernig megi nýta frítímann á jákvæðan og uppbyggilegan 
hátt.“



Viðburðir á vegum Gufunesbæjar
• Leiktæki úti við Gufunesbæ – nokkrar fjölskyldur nýttu sér

• Grill, leiktæki og tónlist á 17. júní – Mikil stemning 

• Tónleikar á bókasafni – Samstarf við borgarbókasafnið í Spönginni

• Petanque kennsla í samvinnu við Petanque félagið

• Jóga í Hlöðunni

• Prjónakaffi

• Tónleikar í sundlaug Grafarvogs, ungmenni úr Grafarvogi spiluðu fyrir sundlaugargesti

• Landsmet í lautarferð og folf kynning við Gufunesbæ

• Skátafjör í Gufunesbæ í samstarfi við skátana

• Útieldun við Gufunesbæ tvisvar sinnum

• Rathlaup í Gufunesbæ í samstarfi við rathlaupafélagið Heklu

• Klifur í Gufunesbæ, 

• Fjöruferð í Geldinganesi, Ratleikir í hverfum – 6 ratleikir settir upp víðsvegar um 
Grafarvog

• Froðurennibraut, Keramiksmiðja, Ungmennatónleikar með styrk frá íbúaráði 
Grafarvogs 18. ágúst (óvissa vegna samkomutakmarkana)



Viðburðir á 
vegum 
Kringlumýrar
• Brunnlokalist – fjölskyldur skapa saman 

eigið listaverk í sínu nærumhverfi

• París norðursins – krítaparís frá fjórum 
frístundaheimilum sem enduðu á sama 
stað – samstarf við Vinnuskólann

• Landsmet í lautarferð með tónlist og 
leikjum við þvottalaugarnar í Laugardal

• Ævintýri í krukku – umhverfisvænt 
föndur í Tónabæ og 
Fjölskyldukaffihúsinu Dal

• Rennibraut í rigningunni og rennibraut í 
sól (Slip´n slide)

• Gjaldeyrislaus nytjamarkaður

• Bókaskiptihilla í Laugardalslaug



Viðburðir á 
vegum Ársels

• Útieldun – Björnslundur og 
Reynisvatn

• Hverfishátíðir – Grafarholt, 
Norðlingaholt, Ártúnsholt og 
Árbær

• Landsmet í Lautarferð

• Sundlaugarpartý

• BMX brós

• Bátafjör – Reynisvatn og 
Rauðavatn

• Fjölskyldumót í Frisbígolfi

• Ratleikur 17 júní

• Sumarratleikur við Rauðavatn



Viðburðir á vegum 
Miðbergs
• Þátttaka í hátíðarhöldum á 17. júní á vegum 

foreldrafélaga á Leiknissvæðinu og við 
Breiðholtsskóla

• Stinger á körfuboltavelli við Ölduselsskóla 

• Ratleikir settir upp á tveimur stöðum

• Folf, fámennt en góðmennt

• Lautarferð við Seljatjörn

• Bókahilla í undirgöngum milli Miðbergs og 
Breiðholtslaugar

• Slip´n slide braut við Fella- og Hólakirkju og 
leikskólann Seljakot f,rábær mæting

• Jóga í samstarfi við Pop-up Reykjavík í Seljahverfi 
og við Breiðholtsskóla um



Viðburðir á vegum 
Tjarnarinnar

• Verkefnið fékk nafnið Ylur sem er með facebook og instagram síður

• Boom! Borðtennis á Bernhöftstorfu 

• Listastund með fjölskyldunni í Spennistöðinni eftir vinnu/sumarfrístund

• Pop up jóga í Hallargarðinum

• Ratleikur á Klambratúni 25. júní – 9. júlí

• Plöntumarkaður á Káratorgi í samstarfi við Ræktunarstöð Reykjavíkur, torgið iðaði af 
lífi og frábær mæting

• Leikir og sjósund við Ægissíðu og Vesturbæjarlaug

• Landsmet í lautarferð í Hljómskólagarðinum, 

• Bókamarkaður í undirgöngum við Hólavallakirkjugarð, sóttu bækur heim til fólks, 
sem gengu vel út í undirgöngunum

• Kaffi, kakó og kökur í Tjörninni 

• Kvikmyndakvöld og kósí í Tjörninni

• Sundlaugapartý í Sundhöllinni með dj Egill spegill í samstarfi við Vöffluvagninn



Mat á verkefni

• Í heildina tókst verkefnið í sumar mjög vel -
• markmiðið að efla félagsauð og virkni borgabúa í samræmi við frístundastefnu gekk eftir
• Þátttaka - almennt góð og jákvæðar undirtektir

• Nýsköpun

• Stuðningur íbúaráða skipti miklu

• Gott samstarf milli frístundamiðstöðva, mikilvægi einfaldleikans.

• Samstarf – „Sumarborgin 2020“.

• Ráðningar lituðust af flottu ungu fólki sem hafði kannski ekki mikla þekkingu í 
upphafi eða reynslu af sambærilegu starfi en drifin áfram af miklum áhuga.



Mat á verkefni

• Verkefnið í anda Frístundastefnu og hlutverkum frístundamiðstöðva

• Áframhaldandi þróun - hver ætti hún að vera?

• Ef frístundamiðstöðvar eiga að sinna þessu hlutverki þá er þörf á að 
ráða inn viðburða- eða félagsauðs starfsmenn á ársgrundvelli





Nýsköpun sumar 2020
Kynning SFS ráð 

Guðrún Kaldal, framkvæmdastjóri Tjarnarinnar



Nýsköpun frístundamiðstöðva

• Sumarið 2020 fengu félagsmiðstöðvar  í Reykjavík styrk frá barnamálaráðherra til að 
halda úti flakkandi félagsmiðstöð sem fékk nafnið Flotinn. Einnig úthlutaði skóla – og 
frístundasvið Flotanum 7 starfsmenn í 8 vikur í gegnum atvinnuátak stjórnavalda vegna 
Covid.

• Flotinn var með starfsmenn á vettvangi mánudaga- föstudaga til kl.1.00.

• Tvö teymi á vöktum.

• Heimsóknir í vinnuskólann og félagsmiðstöðvar.

• Flotinn bauð upp á pop- up félagsmiðstöð í mismunandi hverfum á þriðjudögum og 
fimmtudögum og í sumarlokun félagsmiðstöðva frá kl.19.30-22.00

• Fóru um Reykjavík á „heita staði“ frá kl.22.00-01.00.

• Starfsmenn Flotans voru vel auðkenndir í merktum fatnaði.

• Upplýsingapóstur til allra foreldra barna á grunnskólaaldri í júní um Flotann.

• Frístundamiðstöðin Tjörnin heldur utan um Flotann.





Ung- RÚV í heimsókn

• http://ungruv.spilari.ruv.is/spila/sumarid/29280/8n7hg7

http://ungruv.spilari.ruv.is/spila/sumarid/29280/8n7hg7


Hvað er Flotinn?

• Flotinn sinnti í sumar vettvangsstarfi innan og utan opnunartíma 
félagsmiðstöðva í Reykjavík í þeim tilgangi að hlúa að verndandi 
þáttum og lágmarka áhrif áhættuþátta í umhverfi unglinga með það 
að markmiði að styrkja félagslega stöðu unglinga og skapa þeim 
aðstæður þar sem þeir geta notið æsku sinnar í öruggu umhverfi.

• Flotinn er viðbót við almennar félagsmiðstöðvar sem starfa í hverfum 
borgarinnar á vegum frístundamiðstöðva. Flotinn starfar þvert á 
borgina og er ekki bundinn við eitt ákveðið hverfi.  

• Flotinn vann í nánu samstarfi við félagsmiðstöðvar, 
þjónustumiðstöðvar barnavernd og lögregluna á höfuðborgarsvæðinu





Flotinn

• Fyrirmynd Flotans kemur fá vinum okkar í Svíþjóð þar sem að sterk hefð er 
fyrir vettvangsvinnu æskulýðsstarfsmanna.

• Stór þverfaglegur hópur fór til Gautaborgar haustið 2019 í gegnum 
Erasmus+ styrkjakerfið til að kynna sér starfsaðferðir þar.

• Aukin þörf á starfsmönnum á vettvangi vegna aukinna áhættuhegðunar og 
vanlíðunar sem greina mátti í gögnum RogG og reynslu starfsmanna 
félagsmiðstöðva.

• Skortur á upplýsingum unglinga með annað móðurmál en íslensku vegna 
Covid og hræðsla.

• Börn og unglingar hafi aðgang að fullorðnu starfsfólki sem að er þeim góðar 
fyrirmyndir og getur aðstoðað þau við að nýta tímann sinn á uppbyggilegan 
hátt.

• Fréttabréf á helstu aðila alla mánudag.





Ígrundun og veturinn

• Það  kom í ljós að það var mikil þörf á að hafa 
félagsmiðstöðvarstarfsmenn á vettvangi til að vera til staðar fyrir börn 
og ungmenni sem að ekki búa við gott atlæti eða eru af margs konar 
ástæðum komin á stað sem að engu barni er hollt að vera á. 

• Um leið og félagsmiðstöðvar og skólar opnuðu, minnkaði órói og 
aðgengi unglinganna að starfsmönnum sem þau treysta var aftur til 
staðar.

• Verðum með Flotann í vetur á föstudags- og laugardagskvöldum.

• Samstarf við nágrannasveitafélögin mikilvægt.


