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Starfsáætlun fræðslusviðs

• Íþróttir og tómstundir

• Í Reykjanesbæ er fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf fyrir börn og ungmenni á öllum aldri. 
Félagsmiðstöðin Fjörheimar er starfrækt fyrir ungmenni í 5. - 10. bekk. Þar er lögð áhersla á að efla 
jákvæðan og heilbrigðan lífsstíl ungs fólks með því að bjóða upp á vímuefnalaust og öruggt 
umhverfi. Innra starf félagsmiðstöðvarinnar byggir fyrst og fremst á unglingalýðræði og frumkvæði 
ungmennanna sjálfra.

• 88 húsið er ungmennahús fyrir ungmenni 16-25 ára. Þar er m.a. stuðlað að þátttöku með öðrum 
ungmennahúsum og samstarfi við nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja.

• Í Reykjanesbæ eru fjölmennustu íþróttafélögin Keflavík og Njarðvík. Bæði félögin eru með deildir 
sem starfa sem fyrirmyndarfélög ÍSÍ. Íþróttabandalag Reykjanesbæjar, ÍRB, hefur það markmið að 
vinna að eflingu og skipulagningu íþróttastarfsemi í bænum. 



Starfsáætlun fræðslusviðs
• Allir starfsmenn sviðsins komu að vinnu við mótun starfsáætlunarinnar. Hún tekur mið af 

Menntastefnu Reykjanesbæjar og áherslum sem birtast í málefnasamningi nýrrar 
bæjarstjórnar og er sameiginleg fyrir alla málaflokka innan fræðslusviðsins, þ.e. skóla-, 
íþrótta- og tómstundamál. Enda leggur fræðslusvið áherslu á að menntun barnanna okkar fer 
ekki einungis fram í skólum, heldur einnig í íþrótta- og tómstundastarfi. 



Skipurit





Litið yfir farinn veg - uppgjör 
starfsáætlunar 2019

• Hvatagreiðslur voru hækkaðar úr 28.000 kr. Í 35.000 kr. til að stuðla að aukinni þátttöku barna í skipulögðu íþrótta- og 
tómstundastarfi. Farið var í ýmis brýn viðhaldsverkefni í íþróttamannvirkjum og ný bardagahöll vígð. 

• Unnið var stefna í uppbyggingu mannvirkja og svæða í samstarfi við íþróttafélögin og Capacent

• 2019
• Unnið með niðurstöður Capacent og áfram verði unnið að uppbyggingu íþróttamannvirkja í góðri samvinnu við íþróttahreyfinguna.
• Teiknað upp framtíðarsvæði við Afreksbraut í samstarfi við umhverfissvið og íþrótta- og tómstundaráð. Áhersla lögð á að tryggja 
fjármagn fyrir nýjan sameiginlegan æfingagervigrasvöll sem nýtist báðum félögunum. Unnið verði í samvinnu við innkaupastjóra 
Reykjanesbæjar og umhverfissvið að útbúa útboðsgögn og kostnaðaráætlun fyrir æfingagervigrasvöll.
• Áhersla lögð á að tengja hjóla- og göngustíga úr nærliggjandi hverfum.

• 2020
• Hafist handa við byggingu á æfingagervigrasvelli og búningaaðstöðu vestan Reykjaneshallar.
• Ný áhaldageymsla við Reykjaneshöll.
• Áfram unnið að framtíðarsvæði við Afreksbraut í samstarfi við umhverfissvið og íþrótta-og tómstundaráð – Áhersla lögð á að 
tryggja fjármagn fyrir hönnun á fyrsta áfanga á íþróttahúsi sem hýsir keppnisvöll og félagsaðstöðu fyrir UMFN.

• 2021
• Hafist handa við fullnaðarhönnun og uppbygginu á íþróttahúsi við Afreksbraut. Á svæðinu við Afreksbraut verður einnig 
framtíðaraðstaða fyrir fimleikadeild og bardagaíþróttir, aðstaða fyrir skotdeild, lyftingar, golfklúbb ásamt félagsaðstöðu fyrir allar 
deildir. Þessi áfangi er háður því að Akademíunni verði fundin önnur not eða seld og hvetur íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæ
að fara skoða þann möguleika sem allra fyrst.

• 2022-2026
• Framkvæmdir við byggingu íþróttahúss og áframhaldandi uppbygging íþróttamannvirkja við Afreksbraut.

• Fyrrgreindar tillögur verða unnar í samráði við aðalstjórnir íþróttafélaganna og íþróttabandalag Reykjanesbæjar.



Helstu áherslur 2020  / Yfirlit yfir þróunarverkefni og innleiðingu 

nýrra verkefna árið 2020

 Unnið verður að því að útbúa nýjan gervigrasvöll vestan 
Reykjaneshallar.

 Samþætting skólastarfs við íþrótta- og tómstundastarfs 1. – 4. 
bekkjar. Skil á skýrslu í maí.

 Þriðji og síðasti áfangi endurnýjunar búnaðar fyrir Sundráð ÍRB

 Áfram verður unnið að því að fjölga börnum af erlendum uppruna 
í íþrótta- og tómstundastarfi.






