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Samstarfsvettvangur aðila Reykjavíkurborgar sem 
sérstaklega vinna með börnum og unglingum

Hlutverk og markmið teymisins Börnin í borginni er að:
• Fylgjast með líðan barna og starfsfólks í leikskólum, 

grunnskólum og í frístundastarfi á vegum Reykjavíkurborgar. 
• Leita leiða til að minnka og hafa áhrif á vanlíðan vegna álags 

og streitu. 
• Fylgjast með tölulegum upplýsingum sem gefa vísbendingar 

um breytta fjárhagsstöðu heimilanna. 
• Stuðla að samvinnu þeirra aðila sem koma að málefnum 

barna og unglinga í borginni.

Í teyminu sitja fulltrúar frá Menntasviði, Leikskólasviði, 
Velferðarsviði, Íþrótta- og tómstundasviði, 
Mannréttindaskrifstofu og Menningar- og ferðamálasviði. 
Auk þeirra eru fulltrúar skólastjóra, kennara og foreldra í 
teyminu.



Helstu áskoranir í 
grunnskólastarfi 

• Nemandinn verði áfram í brennidepli
• Áframhaldandi uppbygging faglegs starfs þrátt fyrir 

breyttar aðstæður
• Byggja upp eldmóð, frumkvæði og gleði í skólastarfinu
• Kenna gagnrýna lausnarmiðaða hugsun
• Huga að stöðu skólans í samfélaginu og mikilvægi hans
• Nýta þekkingu í foreldrasamfélaginu inn í skólastarfið
• Búa til verkefni innan skólasamfélagsins þar sem 

foreldrum er boðið hlutverk – virkja frumkvæði foreldra
• Efla kennara í foreldrasamstarfi og virkja foreldra til 

samstarfs í kringum barnið um nám og líðan þess.



Leiðarljós í starfi með 
börnum

• Efla samvinnu og samstarf aðila sem vinna með börnum
– Mikilvægt er að efla þróun samstarfs þeirra aðila sem koma að 

málefnum barna.  Á það einkum við um lögreglu, skóla, 
barnavernd, frístundamiðstöðvar, þjónustumiðstöðvar og 
heilbrigðisstofnanir.

• Þjónusta við börn þeirra sem hafa búið við bágan 
fjárhag í langan tíma

– Brýnt er að huga sérstaklega að fjölskyldum sem hafa búið við 
bágan fjárhag til langs tíma og styðja við þau börn sem hætt er 
við að verði óvirkar í félags- og tómstundalífi barna. 

• Yfirumsjón mála vel skilgreind
– Mikilvægt er að yfirumsjón með málum barna sé skýr og leggja 

skal áherslu á að einn aðili beri ábyrgð á framvindu máls til að 
tryggja árangursríka samvinnu allra aðila. 



Áherslur í starfi með börnum
• Fræðsla til foreldra barna og unglinga.

– Lögð verði áhersla á námskeið og stuðning til handa foreldrum og börnum 
sem eru hvað verst staddir félagslega og eiga erfitt með að nýta sér almenn 
úrræði.

• Vinna með foreldrum unglinga sem eru í áhættu.
– Skilgreina hópa sem eru í áhættu, kalla foreldra viðkomandi barna og 

unglinga saman til umræðu- og fræðslufunda og bjóða upp á 
stuðningsúrræði fyrir foreldra

• Vinna með einstaka unglinga sem byrjaðir eru í neyslu eða 
sýna alvarlega áhættuhegðun.

– Lagt er til að skimun einstaklinga sem eru í áhættu fari reglulega fram.
– Boðið verði upp á stuðningsúrræði fyrir umrædda unglinga svo sem 

stuðningsviðtöl, skammtímameðferð, hópastarf hjá félagsmiðstöð, 
stuðningur til að stunda íþróttir, sjálfstyrkingarnámskeið og 
félagsfærninámskeið.



Áherslur í starfi með börnum
• Styrkja þverfaglegt samstarf þjónustumiðstöðva, Heilsugæslu, 

BUGL og Barnaverndar um málefni barna með hegðunar- 
og/eða geðraskanir. 

• Aukin tenging frístunda- og skólastarfs.
– Frístundaráðgjafar hafa gert úttekt í grunnskólum borgarinnar á 

tengingu frístunda og skólastarfs. Lagt er til að 
framkvæmdaáætlun verði unnin á grundvelli hennar 

• Stuðla að aukinni virkni og þátttöku barna og unglinga í 
íþrótta- og tómstundastarfi. 

– Koma á reglubundnu samstarfi við íþróttahreyfinguna

• Aukið samstarf í hverfunum um velferð barna
– Starfandi samráðshópar í hverfum móti tillögur til úrbóta
– Efla félagsauð í hverfum



Áherslur í starfi með börnum
• Gjaldtaka

– Leggja ber áherslu á að gjaldtaka fyrir skemmtanir og 
tómstundatilboð barna og unglinga sem eru á vegum 
Reykjavíkurborgar verði stillt í hóf og börnum að 
kostnaðarlausu ef mögulegt er. 

– Svið borgarinnar þurfa að  samræma aðgerðir sínar 
varðandi innheimtu hjá þeim sem ekki greiða á gjalddaga. 
Í það ferli verði sett inn tilboð til greiðenda um 
fjármálaráðgjöf áður en til harðari innheimtuaðgerða 
kemur. 

– Lagt er til að samræmdar verði vinnureglur um innheimtu 
varðandi þá aðila sem eru í mataráskrift og komnir eru á 
vanskilaskrá og ættu samkvæmt reglum borgarinnar að fá 
uppsögn á áskriftinni.



Skólapúlsinn – upplýsingar um virkni 
og líðan nemenda í grunnskólum

• 35 af 36 almennum grunnskólum í Reykjavík hafa 
tekið þátt í Skólapúlsinum í vetur

• Mæld er virkni, líðan og skóla- og bekkjarandi með 
reglulegum hætti yfir skólaárið í 6. – 10. bekk

• Hver skóli hefur aðgang að sínum niðurstöðum 
strax að lokinni mælingu

• Niðurstöður hverrar mælingar bornar saman við 
fyrri mælingar í skólanum og við landsmeðaltal

• Menntasvið hefur miðlægan aðgang að 
niðurstöðum fyrir Reykjavík
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Staðan 
• Leikskólinn

- Börnin sótt fyrr á daginn – rólegra andrúmsloft
- Aukin streita í starfsmannhópnum
- Fleiri mál fara í milliinnheimtu. Meðalfjöldi mála í 

milliinnheimtu 276 það sem af er ári 2010 en var 266 árið 2009 
og 265 árið 2008

• Grunnskólinn
- Almennt góð líðan
- Erfið tilfelli eru flóknari og BR á í erfiðleikum með þau 

mál
- Víða óróleiki í starfsfólki
- Fjölgun mála milli  2009 og 2010 hjá ráðgjafa foreldra og skóla

• ÍTR
- Lítil fækkun barna á frístundaheimilum ÍTR
- Ekki aukning í vanskilum 



Staðan 
Innheimta mataráskrifta

• Á vorönn 2009 voru 83,3% nemenda í mataráskrift
• Á vorönn 2010 voru 85,7% nemenda í mataráskrift
• Fjöldi mála stofnuð í milliinnheimtu er að fjölga – voru 607 í 

janúar, 642 í febrúar, 671 í mars og 733 í apríl
• Fjöldi greiðenda sem ætti að fá uppsögn standa í stað

– 422 í september 2009
– 424 í maí 2010

• Dæmigerður innheimtuferill hefur ekkert breyst síðustu 12 
mánuði:

• Eftir 60 daga eru vanskil 5% 
• Eftir 120 daga eru vanskil 3%
• Eftir 180 daga eru vanskil 2%
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