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1 Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2018. Stefnumótun fjárveitinga fyrir menntun 
fyrir alla: Sjálfsmatstæki fyrir stefnumótun fjárveitinga. (A. Watkins, E. Óskarsdóttir og S. Ebersold, ritst.). 
Odense, Danmörk. 
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Dæmi um útfyllt eyðublöð sjálfsmatstækis fyrir frístundaheimili: 

Vídd: Börn á frístundaheimilinu 

Viðmið 3.1 

3. Börnin eru virkir þátttakendur og hafa jöfn tækifæri til að hafa áhrif á starfið og aðstæður

Æskileg staða Óæskileg staða Gögn Forgangsmál Hugmyndir 

3.a. Leitað er eftir
sjónarmiðum barna þegar
teknar eru ákvarðanir um
starfið.

X 3.1. Börnin eru ekki með í 
ráðum þegar starfið er 
skipulagt. 

- Starfsáætlun og
vikuskipulag
frístundaheimilis.

- Starfsmannasamtöl.

- Samtöl við börnin sjálf.

- Stofna barnaráð.

- Innleiða lýðræðislega
fundi með börnunum.

- Hugmyndakassi.

Vinna markvisst að 
innleiðingu 
Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna 
á næsta starfsári.  

Vídd: Starfshættir og viðfangsefni 

Viðmið 5.2

Æskileg staða Óæskileg staða Gögn Forgangsmál Hugmyndir 

5.b. Foreldrar eru ánægðir
með viðfangefni
barnanna.

X 5.2 Foreldrar eru 
óánægðir með 
viðfangsefni barnanna. 

- Viðhorfskannanir.

- Skráning og þátttaka
barnanna.

- Gera enn betur varðandi
fjölbreytileika
viðfangsefna.

- Fjölga smiðjum.

- Nýta
viðhorfskannanir
bæði gagnvart
foreldrum og börnum
til að kalla fram
skýrari vísbendingar
um hvað má betur
fara.

- Stofna foreldraráð.



 

Vídd: Mannauður og faglegt starf 

Viðmið 9.1 

Æskileg staða      Óæskileg staða Gögn Forgangsmál Hugmyndir 

9.a Sveitarfélagið veitir 
viðeigandi fræðslu til 
nýrra starfsmanna 
frístundaheimilis, hvetur 
til og skapar aðstæður til 
starfsþróunar.  

   

 
X 

 9.1. Lítil eða engin 
nýliðafræðsla og 
starfsþróun er í boði fyrir 
starfsmenn.  

- Starfsmannasamtöl. 

- Vinnustaðakannanir. 

- Gögn frá 
mannauðsþjónustu 
sveitarfélagsins. 

- Kynna 
námskeiðsframboð og 
menntunartækifæri fyrir 
starfsfólki. 

- Hefja samtal við 
sveitarfélag um fræðslu og 
starfsþróun.  

- Setja 
langtímamarkmið um 
menntun starfsfólks í 
tómstunda- og 
félagsmálafræði. 

- Gera 
starfsþróunarsamtöl 
að föstum lið á hverju 
starfsári. Hefja samtal 
við sveitarfélag um 
mikilvægi námsleyfa 
og námsstyrkja fyrir 
starfsfólk.  

  

 

Vídd: Bjargir og skipulag 

Viðmið 15.1 

Æskileg staða      Óæskileg staða Gögn Forgangsmál Hugmyndir 

15.a Húsnæði 
frístundaheimilis og 
útileiksvæði uppfylla þær 
kröfur sem gerðar eru í 
lögum um grunnskóla og 
lögum um vinnuvernd.  

   

X 
  15.1 Húsnæði 

frístundaheimilis uppfyllir 
að takmörkuðu leyti eða 
ekki lög um aðbúnað   

- Úttektir opinberra 
aðila. 

- Vinnustaðagreiningar. 

- Bæta hljóðvist. 

- Tryggja öryggi barna á 
útisvæði.  

- Gera áætlun til 
þriggja ára um þróun 
húsnæðis og 
útileiksvæðis með 
þarfir og vellíðan 
barna og starfsfólks í 
huga. 




