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Vinnulag sértækra félagsmiðstöðva 2018-2019 

Vinnulag þetta er sprottið úr niðurstöðum starfshóps sem skilaði af sér niðurstöðum um sértækar 

félagsmiðstöðvar í júní 2016. Hlutverk þess starfshóps var að endurskoða starfsemi sértæku 

félagsmiðstöðvanna Hellis, Hofs og Hallar og setja fram tillögur að breytingum ef hópurinn teldi þörf 

á.  

Vinnulagið tekur til og skýrir út skipulag, tilgang og stuðning við sértækar félagmiðstöðvar og 

deildarstjóra þeirra. Vinnulagið tekur einnig til með hvaða mögulega hætti væri hægt að tengja 

fatlaða unglinga inn í almennt félagsmiðstöðvastarf. Einstaka efnisatriðum í vinnulaginu er skipt niður 

eftir ábyrgðaraðila/aðilum og eru hugsuð sem viðmið í starfinu sem leitast skal við að fara eftir.  

Tilgreind eru tvö verkefni veturinn 2018-2019 sem hafa að markmiði að minnka aðgreiningu og efla 

skilning milli almenns og sértæks unglingastarfs. Annars vegar að boðið verði upp á reynslunám fyrir 

starfsmenn í félagsmiðstöðvum til að opna á þekkingu og flæði og hins vegar að lögð verði áhersla á 

að börn í 5. bekk fái stuðning til að mæta í opið 10-12 ára starf í almennum félagsmiðstöðvum.  

Vinnulagið er hugsað sem tímabundnar aðgerðir, til eins árs í senn og eru teknar til endurskoðunar að 

vori ár hvert.  

 

Forstöðumaður, deildarstjóri og framkvæmdarstjóri 

 Forstöðumaður í sértækri félagsmiðstöð tilheyrir hópi forstöðumanna á unglingasviði í sinni 

frístundarmiðstöð og sækir alla fundi sem deildarstjóri boðar með sínum forstöðumönnum.  

 Deildarstjóri fundar eftir þörfum með forstöðumanni og boðar aðstoðarforstöðumann/menn 

þegar við á.  

 Í vetrarfríi taka sértækar félagsmiðstöðvar þátt í því starfi sem fer fram í þeirra borgarhluta 

eins og aðrar félagsmiðstöðvar. 

 Sértæku félagsmiðstöðvarnar eiga einn starfsdag á önn sem er skipulagður í samráði við 

deildarstjóra, hvort sem hann er með öðrum starfsstöðum unglingastarfsins eða ekki. 

 

Forstöðumaður 

 Forstöðumenn sértækra félagsmiðstöðva upplýsa deildarstjóra unglingastarfs í hverjum 

borgarhluta um þau börn sem skráð eru í starfið hverju sinni út frá búsetu og/eða skóla 

viðkomandi barna eftir því sem við á. Forstöðumenn upplýsa deildarstjóra að hausti, þegar ný 

börn byrja og svo þegar viðverutími breytist og/eða þegar börn hætta í sértæku 

félagsmiðstöðvarstarfi. 

 Forstöðumenn sértækra félagsmiðstöðva hafi frumkvæði að því að leita leiða til að þeir 

unglingar sem eru í sértæku félagsmiðstöðinni geti sótt starf í sinni félagsmiðstöð, með því að 

tengjast forstöðumanninum, vekja áhuga unglingsins og aðstoða félagsmiðstöðina við að 

koma til móts við þarfir unglingsins. 

 Forstöðumaður hefur að markmiði að hver unglingur fari að minnsta kosti einu sinni á önn í 

almennt félagsmiðstöðvastarf til að reyna að vekja áhuga unglingsins og tengja hann inn í 

félagsmiðstöð án aðgreiningar. Mikilvægt er að viðhalda félagslegri tengingu barna sem eru 
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að koma úr almennum frístundaheimilum í þeim tilgangi að börnin finni sig örugg í almennu 

félagsmiðstöðvastarfi út grunnskólagönguna. 

o Forstöðumenn kappkosta að styðja börn í 5. bekk að viðhalda félagslegri tengingu 

sinni við jafnaldra sem sækja almennt félagsmiðstöðvastarf með því að veita fylgd í 

10-12 ára starf við skóla viðkomandi. 

 

Deildarstjóri unglingastarfs 

 Deildarstjórar gefa forstöðumönnum í almennum félagsmiðstöðvum upplýsingar um börn í 

sértækum félagsmiðstöðvum sem tengjast viðkomandi félagsmiðstöð og/eða hverfi. 

 Deildarstjórar geta óskað eftir aðkomu Þekkingarmiðstöðvar varðandi fræðslu eða ráðgjöf 

fyrir allar félagsmiðstöðvar.  

 Deildarstjóri skipuleggur reynslunám í samráði við forstöðumenn. Reynslunámið er hugsað 

sem leið til þess að grafa undan fordómum og opna á víðsýni þeirra sem starfa í bæði 

almennum og sértækum félagsmiðstöðvum.  

o Starfsmenn sértækrar félagsmiðstöðvar fari í reynslunám í almenna félagsmiðstöð og 

starfsmenn almennra félagsmiðstöðva fara í sértæka félagsmiðstöð.  

 

Þekkingarmiðstöð 

 Þekkingarmiðstöð boðar forstöðumenn sértækra félagsmiðstöðva reglulega á fundi til 

samráðs og faglegrar umræðu. Þar gefst tækifæri til að leiðbeina þvert á borgarhluta og 

forstöðumanna á milli. Einnig gefst tækifæri til að ræða um m.a. fagleg vinnubrögð, þróun í 

málaflokknum og faglegt samráð um t.d. fræðsluþarfir. 

 Þekkingarmiðstöð situr fundi með deildarstjóra, forstöðumanni og 

aðstoðarforstöðumanni/mönnum einu sinni í mánuði eða eftir þörfum í samráði við 

deildarstjóra. Á slíkum fundum gefst tækifæri til að ræða einstaklingsmál og 

Þekkingarmiðstöð getur þá veitt stuðning, ráðgjöf og/eða leiðbeiningar. Þekkingarmiðstöð 

hefur frumkvæði að því að kanna þörf fyrir slíka fundi og senda fundarboð. 

 

 


