
 
 

 
 

Foreldrakönnun skóla- og frístundasviðs – Frístundastarf  

Hvað? 
 Könnun til foreldra barna í frístundaheimilum annað hvert ár og önnur könnun til 

foreldra barna í 5.-10. bekk um félagsmiðstöðvar sem foreldrar svara samhliða könnun 
um grunnskóla, annað hvert ár.  

 

Hvernig? 
 Allir foreldrar sem eiga börn í frístundastarfi Reykjavíkurborgar fá senda vefslóð frá 

skrifstofu skóla- og frístundasviðs á uppgefið netfang.    
 

Hvenær?  
 Könnun er send í upphafi hvers árs 

 Niðurstöður liggja fyrir á vormánuðum (mars/apríl).  

 Niðurstöður eru teknar saman af starfsfólki á skrifstofu skóla- og frístundasviðs sem 
sendir niðurstöður til hvers frístundarheimilis/félagsmiðstöðvar fyrir sig.  

 

Nýting niðurstaðna 
 Niðurstöður eru birtar í Qlik Sense hugbúnaðinum fyrir stjórnendur í Reykjavík.  

 Farið er inn á qliksense.reykjavik.is.  
 Skráið ykkur inn með notendanafni 
 Username: rvkfri(rvkskolar)\notendanafn (það sama og þið notið til að skrá 

ykkur inn í tölvu) 
 Password: sama og þið notið til að skrá ykkur inn í tölvu 

 Niðurstöður könnunarinnar geta verið gagnlegar ef þær eru kynntar hagsmunaðilum, 
samræður eiga sér stað og unnið er með þætti sem þarfnast umbóta samkvæmt 

niðurstöðum.   

 Vinna með umbótaáætlun í kjölfar niðurstaðna 
 Vefslóð á form umbótaáætlunar sem finna má á þessari síðu (hægra megin 

neðarlega) 

 

Áherslur í Menntastefnu 
 Áhersluþættir Menntastefnu Reykjavíkur til 2030 eru fimm, þ.e. félagsfærni, 

sjálfsefling, læsi, heilbrigði og sköpun. 

 Mælikvarðar sem hægt er að nota úr viðhorfskönnun foreldra í frístundheimilum 
og/eða félagsmiðstöðvum til að meta áhersluþætti menntastefnunnar.   

Frístundaheimili:  

 Félagsfærni 
 Dvöl á frístundaheimili hefur jákvæð félagsleg áhrif á barnið mitt 
 Þátttaka í félagsmiðstöðvarstarfinu hefur jákvæð félagsleg áhrif á barnið mitt  

 Sjálfsefling 
 Hlutfall foreldra sem eru sammála því að starfsfólk frístundaheimilis sýni barninu 

umhyggju 

https://qliksense.reykjavik.is/internal_windows_authentication/?targetId=57cb69fc-61f7-41a1-ae00-b518d5ac63f3
https://reykjavik.is/vidmid-um-gaedi-i-fristundastarfi


 
 

 
 

 Heilbrigði 
 Barninu líður vel í frístundaheimilinu 

 

 Aðrir mælikvarðar í foreldrakönnun sem væri einnig hægt að hægt að skoða :  
 Hlutfall foreldra sem telja að viðfangsefni frístundaheimilanna séu áhugaverð 
 Hlutfall foreldra sem segja að  barninu finnist skemmtilegt í frístundaheimilinu 
 Hlutfall foreldra barna á frístundaheimilum sem eru ánægðir með samskipti um líðan 

og hegðun barnsins2 
 Hlutfall foreldra barna á frístundaheimilum sem segja að það gangi vel að samræma 

dvöl við annað frístundastarf2 
 Viðmót starfsfólks í samskiptum við barnið (hlutfall ánægð) (frístundaheimili) 
 Hlutfall foreldra ánægðir með húsnæði frístundaheimilisins 
 Hlutfall foreldra ánægðir með leikaðstöðu utandyra 
 Hlutfall foreldra ánægðir með leikaðstöðu innandyra 

Félagsmiðstöðvar:  
 Hlutfall barna sem taka þátt í  10-12 ára starfi félagsmiðstöðvarinnar nokkrum 

sinnum á önn eða oftar skv. svörum foreldra 
 Hlutfall unglinga í 8.-10.bekk  sem tekur nokkrum sinnum á önn eða oftar þátt í 

félagsmiðstöðvarstarfi skv. svörum foreldra 

 

 Gátlistar menntastefnu Reykjavíkur eru gagnlegir frístundastarfi til að skoða/meta 
hvernig þeim gengur að efla þætti stefnunnar (innra mat/sjálfsmat). 

Frístundaheimili/félagsmiðstöðvar velja sjálfir hvort gátlistarnir eru notaðir.  
 

Tengiliður/stuðningur 
 Tengiliður skrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar vegna 

foreldrakannana er Guðrún Mjöll Sigurðardóttir 
gudrun.mjoll.sigurdardottir@reykjavik.is 

https://gatlistar.menntastefna.is/
mailto:gudrun.mjoll.sigurdardottir@reykjavik.is

