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Lög um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir
16. gr.

Frístundaþjónusta.

Sveitarfélög skulu bjóða fötluðum börnum og ungmennum upp á 

frístundaþjónustu eftir að reglubundnum skóladegi þeirra lýkur,

og eftir atvikum áður en dagleg kennsla hefst, svo og á þeim 

dögum, öðrum en lögbundnum frídögum, þegar skólar starfa 

ekki. 

Þessi þjónusta tekur við af almennri frístundaþjónustu 

grunnskóla og henni lýkur þegar viðkomandi lýkur 

framhaldsskóla.

Þjónustan skal vera einstaklingsmiðuð og á því formi sem best 

hentar viðkomandi. Veita skal þjónustu vegna fötlunar samhliða 

almennum frístundatilboðum, eins og mögulegt er.

Þessi þjónusta skal að jafnaði taka mið af metnum 

stuðningsþörfum og vera hluti af einstaklingsbundinni 

þjónustuáætlun viðkomandi barns eða ungmennis.



Síðasta sumar 

 Síðasta sumar voru 34 börn skráð í Ævintýrasmiðjuna og var þeim skipt upp á milli 3ja 
starfstöðva, hóparnir voru 4 .Gert var ráð fyrir 20 starfsmönnum. 

 Bætt inn starfsmönnum vegna námsmannaúrræðis ríkisins og voru ráðnir inn 32 
starfsmenn alls sem var, eftir á að hyggja, umfram þarfir sumarsins. 

 Börnum stóð til boða þjónustu í 6 vikur, nokkrir fengu undanþágu og voru í þjónustu 
allar 9 vikurnar vegna mikilla stuðningsþarfa og álags á heimili. 



Stuðningsþörf

 Í fjárhagsáætlun ársins fyrir Ævintýrasmiðjuna er gert ráð fyrir launakostnaði  16 starfsmanna ásamt 
verkefnastóra

 Fleiri börn eru sækja um þjónustu nú í ár en í fyrra, börn með miklar stuðningsþarfir.

 Það er aukning í hópi barna í 1.bekk en færri detta úr þjónustu Ævintýrasmiðju á sama tíma.

 9 börn að bætast í hópinn í 1.bekk og 5 þeirra þurfa manninn á sér allan daginn vegna mikilla 
stuðningsþarfa.

 Komnar inn umsóknir fyrir 36 börn. Talið er víst að fleiri börn munu bætast í hópinn, en foreldrar hafa 
ekki lagt inn umsókn vegna ýmissa ástæðna.  

 Ekki verður hægt að mæta þörfum allra barnanna með þeim starfsmannafjölda sem rúmast innan 
fjárhagsáætlunar nema setja börn í hættu vegna undirmönnunar. 

 Foreldrar gera ráð fyrir þjónustunni til að geta stundað vinnu í sumar. 

 Flest börn nýta sér 5-6 vikna þjónustu, sum hafa fengið undanþágu og verið í þjónustu allt sumarið, börn 
með mjög miklar stuðningsþarfir og er töluvert  af slíkum beiðnum þetta árið. 



Vinnuskólinn

 Vinnuskólinn hefur verið með sér hópa fyrir börn með stuðningsþarfir í samvinnu með 

Ævintýrasmiðju sem finnur til starfsmann og þjálfar hann í verkefnið en vinnuskólinn 

greiðir laun flokkstjórans. 

 Börnin eru starfsmenn vinnuskólans en hafa aðstöðu í Ævintýrasmiðju og fá stutt 

verkefni við hæfi hvers og eins.  

 Einhverjir foreldrar sækja um í vinnuskólann fyrir sitt barn sem þarf umfram þjónustu í 
Ævintýrasmiðju. 



Mönnunarþörf

 Miðað við áætlaðar þjónustuþarfir og áætlaðan fjölda barna í þörf fyrir þjónustu er gert ráð 
fyrir að starfseminni verði þrískipt, þ.e. fyrir 3 hópa. 

 Börn í 1-3. Bekk verði í Háaleitisskóla, 2 hópar. Samtals  16 börn, mönnunarþörf að lágmarki 
10 starfsmenn.
Börn í 4-6. Bekk verði í Heiðarskóla. Samtals  9 börn, mönnunarþörf að lágmarki 4 
starfsmenn
Börn í 7-9.bekk verða í litla skóla,  13 börn, mönnunarþörf að lágmarki 6 starfsmenn. Mun 
öruggleg bætast inn í þennan hóp en þá ekki umgmenni með mjög miklar stuðningsþarfir

 Mönnunarþörf er 20 starfsmenn í sumar svo að hægt verði að þjónusta börnin miðað við 
þarfir. 

 Áætlaður kostnaður sem þarf til að bæta  við 4 starfsmönnum í 2 mánuði í Ævintýrasmiðjuna 
í sumar er 4.106.880 kr


