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„Það er gríðarlega mikilvægt fyrir 
frístundastarfið að eiga leiðtoga sem standa 
föstum fótum í fræðunum og hafa burði til að 
leiða vaxandi fagstétt inn í nýja tíma.“

Soffía Pálsdóttir, fagstjóri frístundamála á 
Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar

GRÓSKUMIKILL FAGVETTVANGUR

Sem þarf á vel menntuðu, 
skapandi og sjálfstæðu fagfólki 
að halda!



-Samstarf ólíkra fagstétta
-Dansað á landamærunum
-Frístundageirinn samanstendur
af miðlurum
-Farsæld barna byggir á 
samstarfi
- Heildstæð sýn á menntun

Tækifærin eru til að grípa þau! 



• Þriggja ára nám 
• 180e
• Staðnám og fjarnám

• Aðalgrein (120 einingar)
• eða aukagrein (60 

einingar)

BA í tómstunda- og félagsmálafræði 



Umhyggja

Samstarf Markviss 
móttaka 
nýnema

Reynslumiðað nám

Stuðningur jafningja

Alþjóðlegir 
straumar

Óvenjulegt

Gaman



...Tjáning og samskipti 

...Tómstundir barna, unglinga og aldraðra

...Jafnrétti og samfélag

...Lífshlaupið, hugsun, hreyfifærni og 
félagstengsl

...Útivist og útinám í lífi og starfi   

...Siðfræði og fagmennska 

...Viðburða- og verkefnastjórnun

...Lífsleikni og leikir

...Reynslunám og félagsfærni

...Einelti, forvarnir og inngrip

...Tómstundafræði og leiðtoginn

...Sértækt hópastarf

...Samstarf í frístunda- og skólastarfi

www.tomstund.hi.is

Vettvangsnám er 
hjartað í náminu!

Nánari upplýsingar á www.tomstund.hi.is



• Fyrir hverja er viðbótardiplómurnar?
• Tómstunda- og félagsmálafræðinga (BA)
og fólk með bakkalárgráðu í skyldum greinum

• Stjórnendur í frístundastarfi sem og aðra
sem starfa á vettvangi frítímans.

• Viðbótardiplómur henta mjög vel þeim 
sem hafa nú þegar reynslu af 
vettvangi frítímans, stutta eða langa.

Viðbótardiplómur og meistaranám



Meistaranám í tómstunda- og 
félagsmálafræði skiptist í tvö kjörsvið

• Samskipti og forvarnir (120e)
• Forysta á vettvangi frítímans 

(120e)
• Bæði kjörsvið eru einnig í boði 

sem viðbótardiplómur, 60e.
• Hægt er að halda áfram úr viðbótardiplómu 

yfir í meistaranám

Viðfangsefni meistaranámsins



• Samskipti, félagsfærni og vinátta
• Einelti, forvarnir og inngrip

• Dæmi um fjölbreytt valnámskeið
• Reynslunám og lífsleikni 
• Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf
• Áhættuhegðun og seigla ungmenna
• Leiðsögn og samvinna 
• Lýðræði, mannréttindi og borgaravitund
• Hegðun og tilfinningar barna

Samskipti og forvarnir

Fyrir hverja er námið?
• Stjórnendur, kennara, 

námsráðgjafa, þroskaþjálfa og 
fólk sem starfar með börnum 
og ungmennum



• Samstarf í frístunda- og skólastarfi 
• Þróunarstarf í menntastofnunum 
• Tómstundafræði og forysta
• Stjórnun - reynsla af vettvangi

•Val hefur verið aukið
• Hlaðborð vals úr menntavísindum, hinseginfræðum, 
félags- og tilfinningahæfni í uppeldi og menntun, meiri
stjórnun, tenging við önnur fræðasvið, heilsuefling, 
menning....

Forysta á vettvangi frítímans (NÝTT NAFN!)
Fyrir hverja er námið?
• Stjórnendur á vettvangi 

frítímans með stutta eða lengri 
starfsreynslu

• Verkfæri nemenda verða fyrst 
og fremst þeirra eigin reynsla

• Tengslanet og samtal jafningja!



• tómstunda- og félagsmálafræði
• grunn- eða leikskólakennaranámi
• íþrótta- og heilsufræði
• uppeldis- og menntunarfræði
• sálfræði eða þroskaþjálfafræði 
eða skyldum greinum...
Sækið um og látið meta 
fyrra nám

Inntökuskilyrði eru bakkalárgráða í...



„Ég hef notið mín mjög vel í 
náminu. Það skiptir mig miklu 
máli að upplifa frelsi í náminu til 
þess að leggja áherslu á málefni 
sem ég hafði sérstakan áhuga á 
og vildi sérhæfa mig í. Ég fór í 
námið til þess að styrkja mig sem 
fagaðila á vettvangi en styrkti mig 
ekki síður sem einstakling.“
Sema Erla, framkvæmdastjóri Íslenska 
æskulýðsvettvangsins og aðjunkt – hefur nýlokið 
meistaranámi í Tómstunda- og félagsmálafræði



Sveigjanlegt og krefjandi nám sniðið að 
þörfum fagvettvangs
Fullt nám 30e á misseri - margir taka námið 
hægar

Nemendur eru hvattir til að nýta 
eigin reynslu og starfsvettvang til 
að rýna í og vinna með 
raunverulegar áskoranir
-Mörg dæmi um slíkt!

VIÐBÓTARNÁM ER FJÁRFESTING Í EIGIN FAGMENNSKU



• Fyrir fólk sem vill efla sig í starfi en er ekki tilbúið að skrá sig í 
formlegt háskólanám á Menntavísindasviði.
• Námskröfur og inntökuskilyrði eru þau sömu 

• Framboð www.bit.ly/opinnamskeid
Einingabær námskeið á grunn- eða framhaldsstigi,
• Hægt er að sækja um að fá þau metin inn á námsleið.

• Umsóknarfrestur: til og með 5. júní 2022
• Skráningargjald

• 55.000 kr. fyrir allt að tvö námskeið.
• Hámark 75.000 kr. í skráningargjald á skólaári.

OPIN NÁMSKEIÐ – fyrir þau sem vilja prófa...

Úrvalið hefur 
aldrei verið 

meira! 

http://www.bit.ly/opinnamskeid


Almenn inntökuskilyrði fyrir 
háskólanám er stúdentspróf
Undanþágur veittar ef umsækjandi hefur lokið 
100 einingum í framhaldsskóla og er með fimm 
ára starfsreynslu

Umsóknarfrestur í 
viðbótardiplómur, opin námskeið 
og BA nám er til 

5. júní

www.tomstund.hi.i
s
www.facebook.co
m/tomstundafrae
di

Sendið póst!
oddnys@hi.is

http://www.tomstund.hi.is/
http://www.facebook.com/tomstundafraedi
mailto:oddnys@hi.is


• Menntafléttan – námssamfélög í skóla-
og frístundastarfi
• Tvö námskeið næsta vetur fyrir 

frístundavettvanginn

• Kynbundið ofbeldi: Forvarnir og fræðsla
• Lýsing væntanleg á www.menntamidja.is

• Stuðningsfulltrúar og frístundaleiðbeinendur
efla sig í starfi

Má bjóða þér starfsþróun?

Hvaða námskeið ætti Menntafléttan að þróa?



•Menntahleðslan
•Hópleiðsögn í meistaranámi
• Íslenskubrú yfir í kennslu- og 

uppeldisstörf

Nýjungar! 



• Örnámskeið um ólík viðfangsefni
• Hleðsla – að hlaða rafhlöðuna í
stuttan tíma
• Hvað kemur upp í hugann?
• Hvað er brýnast að hlaða á
á vettvangi frítímans? 

Menntahleðslan



• Námsbrautin fékk styrk fyrir verkefnið

Námssamfélag um leiðsögn

Samstarf innan og utan Menntavísindasviðs 
um lokaverkefni meistaranema í ört stækkandi 
framhaldsnámi í tómstunda- og 
félagsmálafræði. 

Hópleiðsögn í meistaranámi



Námssamfélag um leiðsögn

i) Þróun samstarfs námsbrautar í tómstunda-
og félagsmálafræði, Kennslumiðstöðvar HÍ og 
fræðifólks úr tveimur deildum MVS
ii) þróun netverks háskólakennara, nemenda 
og fagvettvangs um rannsóknarritgerðir 
framhaldsnema í tómstunda- og 
félagsmálafræði. 

Markmið þróunarverkefnis



• Hópleiðsögn meistaranema byggir á hugmyndum um 

lærdómssamfélög og auðlindir nemenda og kennara

• Nemendur tilheyra námssamfélagi og fá stuðning við 

hugmynda-, ritunar- og vinnuferlið.

• Færni kennara á námsbraut styrkist, sterkari 

kennslumenning og fleiri sjónarhorn á rannsóknir 

framhaldsnema. 

Hvað er hópleiðsögn?



• Netverkið mun tengja námsbraut og fagvettvang sterkari 
böndum
• Rannsóknartækifærum fjölgar 
• Fjölgun birtinga
• Framhaldsnámið fær meiri kynningu
• Kennslumenningin mun njóta góðs af 
öðrum sjónarhornum á þróun framhaldsnámsins
• Háskólakennarar fá aukna innsýn í stefnur
• og strauma af vettvangi. 

Samstarfsnetverk um rannsóknir? 



• Fyrir hverja?
• Þau sem hafa hafa annað tungumál en íslensku að 

móðurmáli, vilja efla sig íslensku og starfa í skóla 
eða frístundastarfi
• Þau sem starfa nú þegar í menntageiranum
en hafa ekki lokið formlegu námi eða öðlast 
starfsréttindi
• Þau sem hafa réttindi frá heimalandi – en 
hafa ekki öðlast fagréttindi á Íslandi

Íslenskubrú yfir í kennslu- og uppeldisstörf



•Markmið?
• að efla stöðu innflytjenda í íslensku 
samfélagi 
• að renna styrkari stoðum undir 
fjölmenningu í skóla- og frístundastarfi
• að fjölga fagfólki af erlendum uppruna 
í íslensku menntakerfi
• að efla íslenskukunnáttu og útskrifa 
fleira fagfólk með fjölbreyttan menningar-
og tungumálabakgrunn.

Íslenskubrú yfir í kennslu- og uppeldisstörf





Samtalið skilar okkur 
safaríkustu og bestu 
ávöxtunum

Áfram gleði!

oddnys@hi.is


