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Efni 

• Okkar mál 

• Tilurð verkefnis 

• Mat á verkefninu 

– Viðhorf barna, foreldra og starfsfólks 

• Hagnýtur og fræðilegur lærdómur 
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Okkar mál 

 

• Samstarf um skólaskil. 

• Heimsóknir á milli leik- og grunnskóla. 

 

• Allir græða. 
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Um þróunarverkefnið 

• Samþætting skóla og frístundar. 

– Lengri samfelldur skóladagur 8:20-15:40. 

– Greitt fyrir frístund 15:40-17:15. 

• Stuðningsfulltrúar/frístundaleiðbeinendur 

ráðnir inn í hvern bekk. 

• Áhersla á mál og læsi og félagsfærni. 

• Samstarf við rannsakendur. 
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Áskoranir 

• Lítill sem enginn aðlögunartími verkefnis 

innan veggja skólans. 

– Starfsfólk á vettvangi ekki þátttakendur í 

mótun verkefnis. 

– Tíma tók að ráða í allar stöður. 

•  Mikið álag á starfsfólk sem fyrir var. 

– Fjöldi nýrra starfsmanna. 
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Framkvæmd mats vor 2013 

• Viðtöl  

– 4 frístundaleiðbeinendur 

– 3 kennarar 

– 6 börn (leiðsögn um húsið) 

• Þrír rýnihópar með alls 15 foreldrum 

• Gögn og upplýsingar frá skólastjórnendum 

• Óformleg viðtöl 

• Vettvangsheimsóknir 
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Viðhorf barna 

Styrkleikar 

• Börnin virtust ekki upplifa 

of langan skóladag 

• Leiksvæði í Vinafelli voru 

áhugaverð og höfðuðu til 

barnanna 

• Frístundaleiðbeinendur, 

sem þekkja börnin vel, 

veita þeim öryggi 

Veikleikar 

• Lítið svigrúm fyrir 

rólegheit á annasömum 

skóladegi 

• Hávaði og þrengsli þegar 

börnin komu í Vinafell kl. 

14.30 

• Valið fór fram of snemma 

dags 
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Viðhorf foreldra  

Styrkleikar  

• Almenn ánægja með 

samþættingu skóla og 

frístunda og lengingu 

skóladags 

• Heimanámsaðstoð í skóla 

kemur sér vel fyrir marga 

foreldra 

• Æskilegt að börn fái tækifæri til 

að leika og efla félagstengsl í 

skólanum 

Veikleikar 
• Sambærileg þjónusta ekki í boði 

fyrir börn úr 3. og 4. bekk 

• Foreldrar hafa minni yfirsýn yfir 

nám barna sinna 

• Frístundastarfið virðist ekki vera 

mjög vel kynnt fyrir foreldrum 

• Reynsla og þekking foreldra er 

lítið nýtt  í skólastarfinu 

• Menningarlegir árekstrar eiga 

sér stað, bæði milli barna og 

fullorðinna  
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Viðhorf kennara 

Styrkleikar 

• Færri nemendur í bekk 

• Aukinn stuðningur 

• Skipulag og markmið 

náms og kennslu skýr 

• Samstarf við 

frístundaleiðbeinendur 

gekk almennt vel 

 

 

Veikleikar 

• Verkefnið fékk ekki 

undirbúningstíma 

• Kennarar ekki 

þátttakendur í mótun 

verkefnis 

• Lítill tími til sameiginlegs 

undirbúnings 
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Viðhorf frístundaleiðbeinenda 

Styrkleikar  

• Nutu þess að vinna með 

börnunum 

• Samstarf við kennara 

gengur vel 

• Áttu auðvelt með að leita 

ráðgjafar og fá stuðning 

frá stjórnendum 

Veikleikar 

• Tvö ólík hlutverk – óvissa 

um starfsheiti 

• Lítill tími í undirbúning 

almennt 

• Lítill tími til að undirbúa 

starfið í Vinafelli 

• Kalla eftir fræðslu 
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Hagnýtur lærdómur 

• Skil skóladags og frístundar endurskipulögð. 

• Útbúið slökunarherbergi í Vinafelli. 

• Verið að finna leiðir til að bæta undirbúningstíma. 

• Handbók fyrir frístundaleiðbeinendur og fræðsla. 

• Upplýsingaflæði til foreldra aukið. 

• Ráðgjafi vegna foreldrasamstarfs. 

• Vilji um að stofna stýrihóp með fulltrúum kennara og 

frístundaleiðbeinenda. 
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Fræðilegur lærdómur 

• Þróun á nýju námsumhverfi. 

• Kostir/gallar við samþætt skóla- og 

frístundastarfs.  

• Eykur skilning á fjölmenningarsamfélagi. 

• Áskoranir í foreldrasamstarfi. 
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Takk fyrir! 

• Ester Helga Líneyjardóttir, 

ester.helga.lineyjardottir@reykjavik.is 

• Brynja Elísabeth, brynhall@hi.is 

• Kolbrún Þ. Pálsdóttir, kolbrunp@hi.is 

 

13 


