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Einstaklings-
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afgreiðslu 

Umsóknarferli um sértækan stuðning á  

frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum 

Leiðarljós frístundastarfs er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem ein-
kennist af hlýju, öryggi og virðingu. Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í 
gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 
 
Í frístundastarfi er leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla hæfni hvers og eins til að móta 
sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður. Þjónusta við börn og unglinga 
sem þurfa sértækan stuðning vegna félagslegra– og/eða umönnunarþarfa er skipulögð á hverri 
starfseiningu fyrir sig í samvinnu við foreldra, skóla og aðra fagaðila er tengjast viðkomandi.  

Forstöðumaður fær  grunnvitneskju um stuðningsþörf í gegnum foreldra. Upplýsingar geta einnig 
fengist frá t.d. Völu frístund, leikskólum, grunnskólum og/eða þjónustumiðstöð. Forstöðumaður 
vinnur einstaklingsáætlun í samstarfi við foreldra. Foreldrar veita upplýsingar um barnið/
unglinginn og þjónustuþarfir og eru leiðandi í markmiðasetningu í samstarfi við forstöðumann. 
Markmið einstaklingsáætlana skulu alltaf taka mið af markmiðum frístundastarfs. 

Einstaklingsáætlun er borin undir samstarfsfólk á viðkomandi starfsstöð og að því loknu undirrituð 
af foreldrum, forstöðumanni og yfirmanni hans. 

Forstöðumaður 

setur sig í  

samband við 

foreldra 

Þekkingarmiðstöð fer yfir allar umsóknir sem berast og metur þörf fyrir sértækan stuðning á hverri 
starfsstöð fyrir sig. Stuðningsþörf er metin út frá m.a. þjónustuþörfum barna/unglinga, fjölda 
barna/unglinga, samsetningu hóps, húsnæði, reynslu starfsmanna og öðru sem málið varðar.  
Yfirmenn forstöðumanna fá niðurstöður á úthlutun fyrir sína/sínar starfsstöð/var. 

Einstaklings-

áætlun yfirfarin 

og afgreidd af 

Þekkingarmið-

stöð til sam-

þykktar eða 

synjunar 

Deildarstjórar/yfirmenn forstöðumanna geta óskað eftir endurmati á stuðningsúthlutun á hverri starfsstöð ef þörf þykir.  

Mikilvægt er að allir starfsmenn á hverri starfsstöð séu meðvitaðir um einstaklingsáætlanir og markmið þeirra.  Stuðningi er 
úthlutað í heild sinni til hvers frístundaheimilis fyrir sig.  Tekið er mið af meðal annars húsnæði, samsetningu þjónustunotenda, 
starfsmannahóps og þjónustuþörfum barna/unglinga sem sótt er um stuðning fyrir. Forstöðumenn bera ábyrgð á nýtingu 
stuðningsúthlutunnar.  Ekki er úthlutað „maður á mann” nema í undantekningartilfellum.   

Mat á stuðningi fer fram þrisvar sinnum á ári. Mat er unnið fyrir upphaf hvers skólaárs eða um leið og forstöðumanni finnst 
vera þörf á stuðningi, endurmat er unnið um áramót og fyrir sumarstarf er sér úthlutun.  

Áður en frístundastarf hefst  eða fyrir upphaf hvers skólaárs skulu liggja fyrir nýjar og uppfærðar einstaklingsáætlanir fyrir þau 
börn/unglinga sem áður hafa haft stuðning og þurfa áframhaldandi stuðning. 

Endurmat fer fram á öllum einstaklingsáætlunum um hver áramót. Endurmat er unnið af forstöðumanni í samstarfi við 
foreldra, undirritað af forstöðumanni, foreldri og yfirmanni og sent til Þekkingarmiðstöðvar til afgreiðslu. Ef ekki er óskað eftir 
áframhaldandi stuðning fyrir barn er mikilvægt að vinna endurmatið í samstarfi við foreldra þar sem þeim er gert grein fyrir 
stöðu mála og árangri sem hefur áunnist.  

Einstaklingsáætlun er send til Þekkingarmiðstöðvar á frístundahluta SFS til afgreiðslu.  
Einstaklingsáætlanir skulu ávalt sendar útprentaðar og undirritaðar af forstöðumanni, yfirmanni 
hans og foreldri/forráðamanni.  


