
Samþætting íþrótta- og 
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sky-rsla_starfsho-ps_-
_samthaetting_sko-lastarfs_og_i-thro-
tta-_og_to-mstundastarfs-2-.pdf

https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Fundargerdir/fraedslurad/2020/334/03-sky-rsla_starfsho-ps_-_samthaetting_sko-lastarfs_og_i-thro-tta-_og_to-mstundastarfs-2-.pdf


• Sett verði viðmið um fjarlægðir t.d. að innan 1 km radíusar teljist í 
göngufæri. Lagt er til að í þeim tilfellum verði börnum fylgt af 
starfsmanni frístundaheimilis.

• Lagt er til að aksturinn sé innifalinn í gjaldi frístundaheimila.



Frístundaakstur í Reykjanesbæ

• Stapaskóli – Akurskóli

• Njarðvíkurskóli

• Myllubakkaskóli

• Holtaskóli

• Heiðarskóli

• Háaleitisskóli

Íþróttamiðstöð Njarðvíkur – Norðurstíg 2
Reykjaneshöll – Sunnubraut 56
Danskompaní – Brekkustígur 40

Sundmiðstöð Reykjanesbæjar – Sunnubraut 31
Íþróttahús Keflavíkur – Sunnubraut 34

Fimleikahöll – Sunnubraut 35
Bardagahöllin – Smiðjuvellir 5

Skátaheimilið – Hringbraut 101
KFUM og KFUK – Hátún 36

Fjörheima & 88 Húsið – Hafnargötu 88

Dæmi um mögulega akstursstaði… ekki 
tæmandi listi.







https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PkfsTdLAphpmoyBP
3lWH9og9Y9S48mIm8YCWAtPrFs8/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PkfsTdLAphpmoyBP3lWH9og9Y9S48mIm8YCWAtPrFs8/edit#gid=0




Rýni til gagns…

• 1. – 4. bekkur, eingöngu þátttakendur í frístundaheimilinum….

• Hversu flókið myndi það reynast forstöðumönnum frístundaheimila ef að heimild 
yrði veitt fyrir því að opna fyrir öll börn í 1. – 4. bekk óháð því hvort þau séu í 
frístundaheimili eður ei…

• Hvernig er best fyrir forstöðumenn frístundaheimilana að halda utan um skráningu 
í aksturinn.

• Það þarf að senda póst á foreldra sem fyrst þar sem að auglýst er að þessi 
þjónusta verður í boði í haust.

• Stundarskrár munu verða tilbúnar vonandi um miðjan ágúst… Íþróttastjórar senda 
út á íþrótta- og tómstundafélögin virka hlekkinn til að skrá æfingu og 
staðsetningu☺

• Íþróttastjórar/forstöðumenn frístundaheimila þurfa að passa að það komi inn á 
stundarskrá hvenær eigi að sækja barn í íþróttahús, sundlaug eða fundarstað…



Fjörheima skutlan….

• Munum hafa Fjörheima skutluna til taks til að bregðast við ef að barn 
gleymist eða eitthvað annað er að koma upp á…



Næstu verkefni og ábyrgðarsvið…

Hafþór, Haraldur og Óli Bergur búa til 
bréf/plakat og Haraldur sendir til 
forstöðumanna frístundaheimila sem 
senda út til foreldra barna sem eiga 
börn sem eru í 1. – 4. bekk í 
grunnskólum Reykjanesbæjar næsta 
haust.

Forstöðumenn frístundaheimila finna 
lausn hvernig þau vilja halda utan um 
skráningu í akstur og þurfa að huga að 
skipulagningu á starfsmanni í rútuna.

Íþróttastjórar huga að stundatöflunni 
– mikilvægt er að íþrótta- og 
tómstundahreyfingin reyni eftir 
fremsta megni að færa æfingar og 
eða fundi á hefðbundinn vinnutíma 
foreldra.

Mikilvægt er að allir hafi sín 
hlutverk á hreinu.



Aksturinn hefst 9. ágúst fyrir 1. 
bekk (ugglaust verður lítið að 
gera) en mögulega einhverjar 
fótboltaæfingar hjá Kef og 
Njarðvík

Kannski e-h barna æfingar á 
Leirunni? o.s.frv.



Svo hefst ugglaust aksturinn á 
fullu þegar skólasetning verður 
seint í ágúst.



• Ábendingar og rýni til gagns er vel þegin ….

• Annað hvort núna eða í gegnum síma/tölvupóst 898-1394/ 
forvarnir@reykjanesbaer.is

• Við þurfum að muna að við erum að gera þetta saman og um er að 
ræða þróunarverkefni sem við ætlum að gera betra og betra☺ Við 
munum rekast á margar hindranir á leiðinni en saman ætlum við að 
sigrast á þeim☺

mailto:forvarnir@reykjanesbaer.is

