
Aðgerðaráætlun Frostheima árið 2017-2018 

  Markmið með öllu starfi í Frostheimum: 

 Að skapa traust og virðingu hjá foreldrum og börnum, ásamt því að þróa gott umhverfi 

fyrir börnin og tryggja það að hæft starfsfólk vinni hjá okkur. 

 Að börnin líti á frístundaheimilið sem stað þar sem gleði, sjálfstæði og samhygð eru 

mikils metin í traustu og þroskandi umhverfi.  

 Að börnin líti á hina fullorðnu sem traustar og jákvæðar manneskjur sem gott og 

gaman er að leita til og umgangast.   

 Að hinir fullorðnu komi til móts við börnin og gefi sér tíma til að hjálpa þeim og 

hlusta á óskir þeirra, þarfir og kynnast þeim sem einstaklingum. 

 Efla ábyrgð og sjálfstæði barna til þess að takast á við dagleg störf. 

 Að börnin læri að sýna virðingu og umburðarlyndi í samskiptum við annað fólk og 

læri að umgangast hvort annað á jafningjagrundvelli. 

 

Framtíðarsýn 

 Að börnin og þarfir þeirra séu í forgrunni í öllu sem við gerum og að starfið miði að 

því að örva og þroska félagsfærni þeirra.  

 Að efla innra starf og bjóða upp á fjölbreytt starf fyrir börnin. 

 Veita börnum skemmtilegt og örvandi öruggt athvarf eftir skóla, þar sem þau geta eflt 

félagsfærni sína og öðlast sjálfstæði meðal jafningja, en jafnframt að sinna ákveðnu 

uppeldi, búa þau undir lífið.  

 Lífsleikni utan skólastofunnar. Megintilgangurinn er að hvert barn fái að njóta sín og 

þroskast í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu.  

 Að börnin fái sem mest út úr sínum frítíma sem þau upplifa að sé vel varið.  

 Stuðla að félagslegum þroska barna, upphefja fjölbreytileika, stuðla að sköpun, og efla 

sjálfsmynd barnanna sem í Frostheimum dvelja. 

 Leyfa börnunum að njóta þess að vera börn. Þjálfa félagsfærni, fræðast og hafa 

gaman!  

 Áherslur í starfinu eru samvinna allra aðila, starfsmanna, barna og foreldra fyrst og 

fremst. Gleði og ábyrgð. 

 

 

 



Gildi  

Ábyrgð Hjálpsemi Samvinna Vinátta Virðing 

Við berum 

ábyrgð á því að 

stimpla okkur 

inn og út. 

Við hjálpumst að 

við að ganga frá. 

Margar hendur 

vinna létt verk. 

Til þess að 

eignast vin 

þarftu að vera 

vinur. 

Við komum fram 

við aðra eins og 

við viljum að 

aðrir komi fram 

við okkur. 

Við berum 

ábyrgð á 

svæðinu okkar. 

Við erum alltaf 

tilbúin að hjálpa. 

Við vinnum öll 

saman sem ein 

liðsheild. 

Við leggjum 

okkur fram við 

að vera vinir. 

Við berum 

virðingu fyrir 

sjálfum okkur og 

örðum. 

Við berum 

ábyrgð á því 

sem við 

segjum. 

Við shjálpum 

öðrum ef við 

sjáum að hann/hún 

er í vanda. 

Sameinuð stöndum 

við, sundruð 

föllum við. 

Við skiljum 

engan útundan. 

Við berum 

virðingu fyrir 

umhverfi okkar. 

Við berum 

ábyrgð á 

hegðun okkar. 

Hjálpumst að við 

að gera 

Frostheima að 

svalasta 

frístundaheimilinu. 

Við þurfum öll að 

leggja okkur fram. 

Traustur vinur 

getur gert 

kraftaverk. 

Við berum 

virðingu fyrir 

skoðunum 

annarra. 

 

Starfsáætlun ágúst 2017- ágúst 2018  

- Ágúst  

- Sumarfrístund hefst aftur eftir sumarlokun. 8.-11.08 Vaða, synda og veiða. 14.-18.08 

borgin okkar á hjólum. 

- Skólarnir settir 22. ágúst. LOKAÐ í Frostheimum. 

- 23. ágúst opna Frostheimar fyrir börn sem hafa fengið pláss. 

- Ráðning nýrra starfsmanna. 

- Valkerfið sett af stað – teknar myndir af börnunum. 

- Tekið á móti börnum og þeim kynnt starfið og starfsfólkið í Frostheimum, farið í 

gildin okkar. 

- Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið. 

- Þemadagar 28. ágúst – 1.september: Farið í ratleik um hverfið til að kynna umhverfi 

Frostheima. 

 

- September 

- Unnið með gildið Samvinna.  

- Börn úr þremur skólum í Frostheimum, hvernig vinnum við saman að því að öllum 

geti liðið vel í Frostheimum?  

- Samvera sett af stað, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, 

umræður um daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Mikil útivera. 

- Nýir starfsmenn sendir á nýliðanámskeið. 



- Liðsheildarvinna starfsmanna Tjarnarinnar. 

- Foreldrakynning Frostheima miðvikudaginn 27. september frá kl.17:15-18:15 í 

Frostheimum. Starf og starfsfólk kynnt. Barnapössun á staðnum. 

- Barnaráð 4. bekkinga fundar í vikunni 25.-29. september og ákveður einn dag í viku 

sem 4. bekkinga dag þar sem eitt val verður einungis fyrir 4. bekkinga. 

- Barnaráð Frostheima kynnt 3. bekkingum vikuna 25.-29. september og fyrsti fundur  

haldinn þriðjudaginn 3. október. 

 

 

- Október 

- Unnið með gildið Vinátta og gleði.  

- Vináttudagar í Frostheimum 24.-27. október. Unnið með gildin vinátta og gleði, settur 

af stað leynivinaleikur, hvernig erum við góðir vinir vina okkar? Vangaveltur og 

leikir, föndur og fjör. 

- Samvera, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, umræður um 

daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Vísinda- og tilraunavika í frístundaheimilum Tjarnarinnar 9.-13. október: 

skemmtilegar tilraunir alla vikuna inni sem úti og fræðsla.  

- Leiklistaklúbbur hefur starfsemi vikuna 16.-20. október og er 1x í viku. Frumsemja 

leikrit og frumsýna á opnu húsi í nóvember. 

- Myndasöguklúbbur hefur starfsemi vikuna 16.-20. október og er 1x í viku. Lært að 

lesa myndasögur sér til fróðleiks og skemmtunar, hönnuð og teiknuð myndasaga. 

Afrakstur sýndur á opnu húsi í nóvember. 

- Aðrir klúbbar og smiðjur fara af stað, kynnt í samveru og vali. 

- Barnaráð 3. bekkinga fundar einu sinni. 

- 4. bekkingar hittast og ígrunda vikuvalið sitt, gera breytingar ef þarf og skipuleggja 

næstu skipti. 

- Heilir dagar í október: Grandaskóli 9.10, Melaskóli 11.10 og Vesturbæjarskóli 

12.10 og 13.10. 

- Vetrarfrí skólanna fimmtudaginn 19.10, föstudaginn 20.10 og mánudaginn 23.10, 

LOKAÐ í Frostheimum. Fjölskyldudagskrá í boði Tjarnarinnar, nánar auglýst 

síðar. 

- Hrekkjavökupartý Frostheima þriðjudaginn 31. október. 

- Fréttabréf barnanna gefið út af Fréttasmiðju Frostheima, birt á facebooksíðu 

Frostheima og sent foreldrum með vikupistli í tölvupósti. 

 

- Nóvember 

- Unnið með gildið Hjálpsemi.  

- Einblínt á hjálpsemi í tengslum við Jólabasar frístundaheimilanna. Af hverju erum við 

að föndra og safna peningum fyrir önnur börn úti í heimi? Umræður, fræðsla og leikir. 

- Undirbúningur og föndur fyrir Jólabasar frístundaheimilanna í Frostaskjóli. 



- Samvera, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, umræður um 

daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Haldið upp á afmæli Barnasáttmálans með þemaviku 13.-17. nóvember. Réttindi barna 

og skyldur, skemmtileg og fróðleg verkefni unnin alla vikuna. 

- Barnaráð 3. bekkinga fundar tvisvar. 

- 4. bekkingar hittast og ígrunda vikuvalið sitt, gera breytingar ef þarf og skipuleggja 

næstu skipti. 

- Fréttabréf barnanna gefið út af Fréttasmiðju Frostheima, birt á facebooksíðu 

Frostheima og sent foreldrum með vikupistli í tölvupósti. 

- Heilir dagar í nóvember: Allir skólar föstudaginn 3.11. 

- Foreldrafimmtudagur/opið hús 16. nóvember kl.16:00-17:00. Börnin bjóða 

foreldum í kaffi, spjall og spil. Leiklistaklúbbur frumsýnir frumsamið leikrit. 

Fleiri klúbbar/smiðjur sýna afrakstur sinn á svæðum. 

 

- Desember 

- Unnið með gildið Ábyrgð. 

- Hópefli og tekin ábyrgð á söfnunarverkefni, látið gott af sér leiða.  

- Samvera, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, umræður um 

daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Jólaföndur og annað skapandi starf sem tengist jólunum.  

- Jólabasar frístundaheimila Tjarnarinnar haldinn í sal Tjarnarinnar, dagsetning auglýst 

síðar. Safnað fyrir gott málefni.  

- Klúbbar og smiðjur í pásu, notalegheit á valsvæðum. 

- Barnaráð 3. bekkjar fundar einu sinni. 

- 4. bekkingar hittast og ígrunda vikuvalið sitt, gera breytingar ef þarf og skipuleggja 

næstu skipti. 

- Heilir dagar í Frostheimum í jólafríi skólanna: 

- 21.12, 22.12, 27.12, 28.12 og 29.12. 

 

- Janúar: Gleðilegt árið 2018  

- Heilir dagar í janúar: Allir skólar þriðjudaginn 2.01 og miðvikudaginn 3.01. 

Melaskóli 24.01, Vesturbæjarskóli 26.01, 29.01 og 30.01. 

- Frostheimar 8 ára 4. janúar,  haldið upp á afmælið með skemmtilegum uppákomum 

alla afmælisvikuna 2.-5. janúar sem börn og starfsmenn sjá um. Foreldrum boðið að 

koma og þiggja kaffi og afmælisköku á afmælisdaginn. 

- Unnið með gildið Virðing.  

- Hópefli og unnið með verkefni tengd virðingu.  

- Þemadagar 22.-26. janúar: Hvernig komum við fram við aðra? Skemmtileg og fróðleg 

verkefni unnin alla vikuna. 

- Samvera, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, umræður um 

daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Ráðning nýrra starfsmanna.  

- Tökum upp smiðju/klúbbastarf eftir pásu í desember mánuði.  



- Nýir starfsmenn sendir á nýliðanámskeið. 

- Barnaráð 3. bekkjar fundar tvisvar. 

- 4. bekkingar hittast og ígrunda vikuvalið sitt, gera breytingar ef þarf og skipuleggja 

næstu skipti. 

 

- Febrúar 

- Unnið með gildið Vinátta og gleði.  

- Vináttudagar í Frostheimum 19.-23. febrúar. Unnið með gildin vinátta og gleði, settur 

af stað leynivinaleikur, hvernig erum við góðir vinir vina okkar? Vangaveltur og 

leikir, föndur og fjör. 

- Samvera, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, umræður um 

daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Fjölmenningarvika frístundaheimila Tjarnarinnar vikuna 5.-9.febrúar. 

- Fyrsta fréttabréf Fréttaklúbbs Frostheima árið 2017 gefið út.  

- Heilir dagar í febrúar: Grandaskóli 1.02. 

- Vetrarfrí skólanna, LOKAÐ í Frostheimum. Fjölskyldudagskrá í boði 

Tjarnarinnar, nánar auglýst síðar. 

- Barnaráð 3. bekkjar fundar tvisvar. 

- 4. bekkingar hittast og ígrunda vikuvalið sitt, gera breytingar ef þarf og skipuleggja 

næstu skipti. 

- Bolludagur, borðum bollur  

- Öskudagur, sláum köttinn úr tunnunni. 

 

- Mars  

- Unnið með gildið Hjálpsemi og jafnræði. 

- Foreldraviðtöl. Foreldrar geta óskað eftir viðtali við forstöðukonur og/eða 

aðstoðarforstöðukonu og fengið endurgjöf um hvernig barninu gengur. Komin reynsla 

á starfið og starfsfólk og börn búin að kynnast vel. 

- Samvera, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, umræður um 

daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Þemavika 19.-23. mars: hjálpsemi   

- Starfsþróunarsamtöl starfsmanna við forstöðumenn. 

- Frostheimar Got Talent fer af stað.  

- Barnaráð 3. bekkjar fundar tvisvar. 

- Heilir dagar í Frostheimum í páskafríi skólanna: 26.03, 27.03 og 28.03. 

- LOKAÐ í Frostheimum á Skírdag og Föstudaginn langa. 

- 4. bekkingar hittast og ígrunda vikuvalið sitt, gera breytingar ef þarf og skipuleggja 

næstu skipti og útskriftarpartý 4. bekkinga skipulagt og haldið. 

 

- Apríl 

- Unnið með gildið Ábyrgð. 



- Hópefli og einblínt á ábyrgð orða og gjörða sinna.  

- LOKAÐ í Frostheimum á Annan í páskum. 

- Heilir dagar í Frostheimum í páskafríi skólanna 3.04. 

- Samvera, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, umræður um 

daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Frostheimar taka þátt í Barnamenningarhátíð. 

- Foreldrum 4. bekkinga boðið að koma og spila bingó í Eldheimum – 4. bekkur sér um 

bingó og veitingar. Fimmtudaginn 26. apríl kl.16:00-17:00. 

- Skráning í sumarfrístund sumarið 2018 hefst. 

- 2. bekkingum, tilvonandi Frostheimabúum boðið í heimsókn í Frostheima ásamt 

kennurum sínum. 

- Byrjað að æfa fyrir og skipuleggja kassabílarallý. 

- Skráning í sumarstarf hefst í kringum Sumardaginn fyrsta. 

- Fréttabréf barnanna gefið út. 

- Barnaráð 3. bekkjar fundar tvisvar. 

- 4. bekkingar hittast og ígrunda vikuvalið sitt, gera breytingar ef þarf og skipuleggja 

næstu skipti og útskriftarpartý 4. bekkinga skipulagt og haldið. 

- Gengið frá ráðningum lykilstarfsmanna í sumarstarfið. 

 

- Maí 

- Unnið með gildið Virðing. 

- Samvera, allir í samveru 1x í viku með einum starfsmanni: hópeflisleikir, umræður um 

daglegt starf í Frostheimum og gildi mánaðarins. 

- Hópefli og unnið með virðingu. 

- 2. bekkingum, tilvonandi Frostheimabúum boðið í heimsókn í Frostheima með 

frístundaheimilinu sínu.  

- Kassabílarallý 3. og 4. bekkinga í Frostheimum, Eldflauginni, Halastjörnunni og 

Draumalandi á Klambratúni, nánar auglýst síðar. 

- Strætósmiðja þar sem börnin læra á strætó. Læra að lesa tímatöflur og hvaða 

strætóbílar keyra í vesturbæinn og úr honum. 

- Fréttabréf barnanna gefið út. 

- Barnaráð fundar tvisvar og gera upp veturinn. Skipuleggja húllumhæ síðasta daginn í 

vetrarstarfinu. 

- Heilir dagar í maí: Grandaskóli 11.05, Melaskóli 22.05. 

 

- Júní 

- Skólaslit skólanna fimmtudaginn 7. júní -  LOKAÐ í Frostheimum. 

- Starfsdagur Tjarnarinnar föstudaginn 8.júní– Lokað í Frostheimum. 

- Sumarfrístund hefst mánudaginn 11.júní.   

 

- Júlí 

- Sumarfrístund. 

- Sumarlokun frístundaheimila Tjarnarinnar. 



 


