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Aðgerðaáætlun 2019-2020  

Markmið frístundaheimila Kringlumýri er að bjóða upp á innihaldsríkan frítíma þar sem börnin fá tækifæri til að takast á 
við fjölbreytt viðfangsefni eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur 
fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Starfsemi frístundaheimila byggir á 
hugmyndafræði frístundastarfs án aðgreiningar þar sem öll börn eigi kost á að taka þátt í starfinu óháð getu þeirra, þroska 
eða fötlun og að unnið sé út frá styrkleikum þeirra. Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni og samskipti í gegnum leik 
og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin vinna að því að efla sjálfstraust, 
sjálfstæði og félagslega færni barnanna. Í þessu skyni leitast frístundaheimili við að nota lýðræðislega starfshætti og efla 
hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður. 

 
Frístundarheimilið Laugarsel stefnir að því að innleiða Frístundalæsi, meðal annars með því að ljúka innleiðingu á þeim 10 
atriðum sem lagt er upp með í handbók um frístundarlæsi. Frístundarheimilið hefur fengið vottun UNICEF sem 
réttindafrístund og ætlar að efla í tengslum við það enn frekar lýðræði innan frístundarheimilisins. Unnið hefur verið með 
margvíslegar leiðir til að efla lýðræði innan frístundarinnar og sá umsjónamaður verkefnisins um það. Í ár langar okkur að 
efla lýðræði enn frekar efla þátttöku fleiri starfsmanna að verkefninu. Við munum einnig innleiða gefðu 10 sem er aðferð 
til þess að auka samræður og samskipti við fjöltyngd börn sem eru að læra íslensku sem annað mál. 

 

Áherslur 2019-2020 

Aðgerð                            Tímalína  Hvernig metið      Ábyrgð 

Innleiðing Frístundalæsi í starf frístundaheimilisins. 
Frístundalæsi leggur til ólíkar nálganir við eflingu máls og læsis 
fyrir börn sem dvelja á frístundaheimilum. Notast verður við 
handbók frístundalæsis sem er hugmyndabanki að eflingu 
máls og læsis í frístundaheimilum. Handbókinni hefur verið 
skipt í þær sjö tegundir læsis sem frístundaheimili vinna hvað 
mest með að undanskildu hefðbundnu læsi sem tvinnað er 
inn í alla kafla handbókarinnar. Þessar tegundir læsis eru; 
félagslæsi, lista- og menningarlæsi, miðlalæsi, samfélagslæsi, 
vísindalæsi, náttúru- og umhverfislæsi og heilsulæsi. 

1. september 
2019 til 31. maí 
2020. 

Metið verður í lok maí hvort innleiðingin á þeim 10 
atriðum sem lagt er upp með í handbók um 
frístundalæsi á bls. 6-7 sé lokið.  

Forstöðumaður 
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Unnið verður að því að efla enn frekar lýðræði innan 
frístundarheimilisins, búið er að vinna með lýðræði á 
frístundarheimilinu, barnakosningar, barnaráð, 
hugmyndakassa og fleira. Umsjónamaður hefur innleitt 
nýjar aðferðir en á þessu ári langar okkur að efla þátttöku 
starfsmannahópsins enn frekar og hafa áætlun fyrir árið til 
að fara eftir til að efla verkefni réttindaskólans og lýðræði 
barna. 

Desember Tekið verður saman hvernig gekk að fylgja eftir 
áætlun sem liggur fyrir í ágúst og hversu margir hafa 
komið að lýðræðitengdum viðburðum. Skoðað í 
desember og ef ábótavant verður gerð 
aðgerðaáætlun fyrir restina af árinu. 

Forstöðumaður og 
aðstoðarforstöðumaður 

Aðgerð                            Tímalína  Hvernig metið      Ábyrgð 

Innleiða „Gefðu 10“ á frístundarheimilið. 
Það er einföld aðferð ætluð til þess að auka samræðu og 
samskipti við fjöltyngd börn sem eru að læra íslensku sem 
annað mál. 

Október Fræðsla verður fyrir starfsfólk svo verður reynslutími 
sem það verður reynt að nýta ráðin 10. Svo verður 
tekið saman hvernig starfsfólkinu fannst það nýtast í 
starfinu.  

Forstöðumaður 

 


