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Rík áhersla er lögð á að fagfólk á vettvangi í skóla- og frístundastarfi útfæri stefnuna miðað 
við aðstæður á hverjum stað, í náinni samvinnu sín á milli, í samstarfi við aðra fagaðila og 
síðast en ekki síst með virkri þátttöku barna og unglinga. 

Á næstu þremur árum mun Reykjavíkurborg veita nauðsynlegan stuðning í formi almennra 
aðgerða á hvernig til hefur tekist og gerðar nauðsynlegar endurbætur í ljósi reynslunnar. Í 
byrjun desember 2018 verða settir af stað verkefnahópar sem skila eiga tillögum um 
innleiðingu neðangreindra aðgerða fyrir 1. mars 2019: 

 Efla á málþroska, lestrarfærni og lesskilning allra barna. m.a. með ráðgjöf frá Miðju 
máls og læsis. Lögð verður áhersla á að auka færni starfsmanna til að styðja við 
málþroska, lestrarfærni og lesskilning barna með sérstakri áherslu á markviss inngrip 
m.a. vegna barna með annað móðurmál en íslensku. 
 

 Einfalda á allt stoðkerfi við börn með sérstakar þarfir með það að markmiði að veita 
börnum þjónustu í nærumhverfi þeirra. Samþætta á í eina heild skipan og verklag 
skólaþjónustu, sérkennslu og stuðnings í skóla- og frístundastarfi. Lögð verður áhersla 
á snemmtæka íhlutun og markviss inngrip sem skila börnum mælanlegum framförum 
auk þess sem dregið verður úr vægi greininga sem forsendu fjárveitinga. 

 

 Auka á vægi náttúrugreina, stærðfræði, útináms og sköpunar innan samfellds skóla- 
og frístundadags. Lögð verður áhersla á að efla símenntun starfsmanna, fjölga 
námstækifærum barna og ungmenna og bæta aðstöðu. 

 

 Tryggja á börnum jafnari tækifæri og aðgang að fjölbreyttu list- og verknámi í skóla- 
og frístundastarfi borgarinnar í samræmi við áhuga þeirra og hæfileika. Lögð verður 
áhersla á að auka jafnræði milli borgarhluta við dreifingu fjármagns til list- og 
verknáms. Einnig verður unnið að því að efla starf listaskóla og auka samstarf við 
framhaldsskóla um kennslu list- og verknáms. 

 

 Bæta á aðstöðu til skóla- og frístundastarfs þannig að húsnæði og búnaður auðveldi 
starfsfólki að vinna að framgangi menntastefnunnar, aðalnámskrám leikskóla- og 
grunnskóla og frístundastefnu Reykjavíkurborgar. Lögð verður áhersla á að öll 
aðstaða til skóla- og frístundastarfs ýti undir vellíðan og heilbrigði barna og 
starfsmanna. 

 

 Innleiða á heildstæða nýtingu stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi í samræmi 
við stefnu skóla- og frístundasviðs í upplýsinga- og tæknimennt. Áhersla verður lögð á 
að bæta búnað og efla ráðgjöf og símenntun á sviði upplýsingatækni. 

 



 

 Fjölga á fagmenntuðu starfsfólki leikskóla, grunnskóla og frístundaþjónustu og efla 
faglegt samstarf þeirra í samvinnu við mennta- og menningarmálaráðuneyti, háskóla 
og Kennarasamband Íslands. Lögð verður áhersla á öflugt kynningarstarf og 
fjölbreyttar aðgerðir sem hvetja fólk til að starfa í leikskóla, grunnskóla og 
frístundastarfi í Reykjavík. 

 

 Veita á starfsfólki skóla- og frístundasviðs ríkari tækifæri til starfsþróunar og tryggja 
þeim markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi. Lögð verður áhersla á að efla samstarf 
við menntavísindasvið HÍ og aðrar menntastofnanir sem koma að grunn- og 
símenntun starfsmanna skóla- og frístundasviðs. Þá verður unnið að því að hvetja og 
leiðbeina starfsstöðum við að sækja um fjármagn í innlenda og erlenda þróunarsjóði. 
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 Stofna á þróunarsjóð til að styðja við sjálfsprottin þróunarverkefni á starfsstöðvum 
skóla- og frístundasviðs. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að framgangi 
menntastefnunnar og auka samvinnu starfsmanna og stofnana. 

 

 Setja á fót Nýsköpunarmiðju menntamála sem veiti starfsstöðvum stuðning og 
ráðgjöf við innleiðingu menntastefnunnar og útfærslu á einstökum áhersluþáttum 
hennar í víðtækri samvinnu við stofnanir innan sem utan borgarinnar. Áherslur 
verður lögð á starfsþróun og kennslufræðilega ráðgjöf. 


