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Við bjóðum barnið þitt velkomið á frístundaheimilið Halastjörnuna 
við Háteigsskóla. Í þessari handbók er að finna allar helstu 
upplýsingar um frístundastarf, markmið Halastjörnunnar og dagskrá 
vetrarins. 

Um Halastjörnuna – hagnýtar upplýsingar 

Samantekt fyrir foreldra barna sem eru að hefja frístundavist í Halastjörnunni og 
upprifjun fyrir aðra 

Frístundaheimilið Halastjarnan hefur umsjón með skipulagðri tómstundadagskrá fyrir börn í 1.-4. 

bekk í Háteigsskóla. Halastjarnan er starfrækt eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur frá 13:40-17:00, 

staðsett við Háteigsskóla.  

Forstöðumaður Halastjörnunnar er Guðrún Ösp. Hún tók við starfi verkefnastjóra Halastjörnunnar 

sumarið 2012. Hún er með háskólapróf í ferðamálafræði og hefur starfað í barnastarfi hjá 

Reykjavíkurborg síðan árið 2008. Jakob Johann Stakowski er aðstoðarverkefnastjóri Halastjörnunnar 

og tók hann við starfinu haustið 2018. Hann hefur unnið í frístundastarfi hjá Reykjavíkurborg síðan 

árið 2014 og er menntaður landfræðingur.  

Húsnæði Halastjörnunnar 

Halastjarnan er til húsa í fjórum skálum við Háteigsskóla. Við notum einnig kennslustofur í 
Háteigsskóla og íþróttahús samkvæmt dagskrá sem sjá má á síðu 7. Börn í 1.-2. bekk hafa aðstöðu í 
þremur samliggjandi skálum á skólalóðinni sem bera nafnið STJÖRNUHÆÐ. Og börn í 3-4. bekk hafa 
aðstöðu í skála við lóðarmörk skólans sem ber nafnið HVÍTA HÚSIÐ. 

 

Símanúmer Halastjörnunnar: 411-5580 

GSM Halastjörnunnar (fyrir sms vegna heimferðar): 663-6102 

Skrifstofa forstöðumanns: 411-5581 

Skrifstofa aðstoðarforstöðumanns: 411-5582 

Heimasíða: halastjarnan.tjornin.is 

Foreldrasíða: Halastjarnan foreldrahópur 2018-19 

Forstöðumaður og aðstoðar forstöðumaður eru við alla daga frá 9.00-17.00, nema forstöðumaður 

fyrir hádegi á fimmtudögum. Hægt er að hringja eða panta viðtalstímatíma fyrir hádegi. 
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1. UMSÓKN UM FRÍSTUNDARDVÖL OG BREYTING Á SKRÁNINGU 

Hægt er að sækja um frístundadvöl á Rafrænni Reykjavík. Eftir að umsókn barnsins hefur verið 
samþykkt geta foreldrar skráð sig inn og breytt vistunarskráningu barnsins. Ef óskað er eftir því að 
fækka dögum þurfa foreldrar að breyta skráningunni inni á Rafrænni Reykjavík og er fresturinn t.o.m. 
14 dags hvers mánaðar og tekur breytingin þá gildi 1 dag næsta mánaðar. Breytingar sem gerðar eru 
eftir 14 dag mánaðarins taka gildi 1. dag þar næsta mánaðar. 

Hægt er að skrá börn í frístundadvöl allt frá einum degi í viku til fimm daga í viku og er greitt gjald 
fyrir hvern dag sem barnið er skráð (sjá gjaldskrá á bls ???). 

Hægt er að skrá börnin í síðdegishressingu gegn gjaldi þá daga sem barnið er skráð, flest börn í 
Halastjörnunni nýta þessa þjónustu. Ef börn hafa fæðuóþol eða sérþarfir þarf að skrá þær upplýsingar 
í Rafræna Reykjavík eða senda forstöðumanni upplýsingarnar skriflega með tölvupósti. Mikil áhersla 
er lögð á að bjóða holla og fjölbreytta fæðu. Við veljum að kaupa gróft og trefjaríkt brauð og panta 
margar vörur merktar með skráargatinu og skv. tilmælum Lýðheilsustofnunar. Alla daga er boðið upp 
á niðurskorna ávexti og grænmeti. 

Langir dagar 
Á foreldradögum, starfsdögum og í jóla- og páskafríum skólanna eru frístundaheimilin opin frá kl. 

8.00 nema annað sé tekið fram. Sækja þarf sérstaklega um dvöl á frístundaheimilinu þessa daga. Ekki 

þarf að greiða fyrir tímann eftir hádegi sé barnið skráð í Halastjörnuna þann dag, en nauðsynlegt er 

að skrá barnið á langa daginn ef nýta á plássið. Greitt er aukalega fyrir tímann fyrir hádegi á löngum 

dögum, 2,013 kr. Sé barnið ekki skráð eftir hádegi er einnig rukkað fyrir tímann eftir hádegi, 2,013 kr. 

Ekki er opið á morgnanna á frístundarheimilum á svokölluðum skertum dögum hjá skólanum. 

Frístundaheimilin eru lokuð í vetrarfríum grunnskólanna.  

2. DAGSKIPULAG HALASTJÖRNUNNAR 
Halastjarnan er opin frá því að börnin eru búin í skólanum kl. 13.40. Halastjarnan lokar kl. 17 og sækja 

þarf börnin fyrir þann tíma.  

13.40-13.50  Börnin mæta í Halastjörnuna 

13.40-14.30  Útivist eða hressing 

14.30-16.00  Hópastarf og val 

16.00-16.30  Frjáls leikur og útivist 

16.30-17.00  Frágangur og róleg stund 

17.00  Frístundaheimilið lokar 

HÓPASTARF OG VAL  
Starfið í Halastjörnunni er skipulagt með það að markmiði að öll börn getu fundið sér spennandi 

viðfangsefni á hverjum degi.  Á hverjum degi hafa börnin val um að taka þátt í skipulögðu hópastarfi, 

leika frjálst og leika úti og hafa þau að lágmarki 3 viðfangsefni að velja á milli á dag.  

Við leggjum áherslu á leik innandyra og utandyra og það leikið er úti í öllu veðri. Því er mikilvægt að 

börnin hafi með sér klæðnað til útiveru á hverjum degi. 

Í Halastjörnunni leggjum við áhersla á að bjóða upp á fjölbreytt og spennandi hópastarf. Við leitum til 

starfsfólks Halastjörnunnar við skipulagningu hópastarfið. Við leggjum áherslu á að ráða til okkur 
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hugmyndaríka og skapandi einstaklinga sem hafa áhuga á að deila sínum áhugamálum með 

börnunum. Starfsfólkið kemur með hugmyndir að smiðjum og fá tækifæri til að halda utan um 

framkvæmd og skipulag smiðjanna. Það er að okkar mati lykillin að skemmtilegu og vel heppnuðu 

hópastarfi að bæði börnin og starfsfólkið hafi gagn og gaman af. 

Dæmi um smiðjur sem hafa farið fram í Halastjörnunni eru leiklist, kvikmyndasmiðja, 

ljósmyndasmiðja, geimsmiðja, vísindasmiðja, enskusmiðja, myndasögusmiðja, saumasmiðja og 

blaðaútgáfa (3. og 4. bekkur).  

Í Halastjörnunni er unnið með barnalýðræði, annars vegar í lýðræðishóp 1.-2. bekkjar og hins vegar á 

húsfundum Hvíta hússins. Þar búum við til vettvang fyrir börnin til að koma sínum hugmyndum á 

framfæri og hafa áhrif á starfið sem starfrækt er fyrir þau.  

Í vikulegur foreldrapósti sendum við út fréttir af starfinu sem fer fram á frístundaheimilinu og 

upplýsingar um það sem er á döfinni. Í póstinum sendum við út nýja dagskrá, látum vita af löngum 

dögum og sendum út boð í foreldrakaffi og opin hús. 

ÞEMAVIKUR 
Frístundaheimili Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða vinna saman að þemavikum yfir veturinn og verða 

þær eins og hér segir: 

- September: Hreysti og vellíðan 

- Október: Vísindi og tilrúnir  

- Nóvember: Barnasáttmála vika 

- Desember: Jólamarkaður – UNICEF 

- Febrúar: Fjölmiðlalæsi 

- Mars: Vika fjölbreytileikans 

- Apríl: Barnamenningarhátíð 

- Maí: Kassabílarallí 

 

3. MÆTING OG HEIMFÖR ÚR HALASTJÖRNUNNI   
Mæting: Starfsmaður frístundaheimilisins sækir börnin sem eru skráð í stofuna í upphafi dags og 

merkir við börnin. Börnin fara þvínæst að valtöflunni og þar hefur starfsmaður á töflu eftirlit með vali 

barnanna og hann fylgist með því að öll börn sem eru hjá okkur þann dag séu mætt til okkar og  skrái 

sig á valsvæði. 

Heimför: Þegar komið er að sækja þurfa foreldrar að koma í skráningu Halastjörnunnar í anddyri 
Háteigsskóla.  Í skráningu er tafla með myndum af börnunum þar sem þau merkja hvar þau leika 
hverju sinni. Í skráningu er starfsmaður með síma sem tekur á móti foreldrum og símtölum og 
aðstoðar foreldra við að sækja börnin. 

Það er mikilvægt fyrir foreldra að vita að starf Halastjörnunnar er dreift um skólann. Þegar komið er 
að sækja gætu foreldrar þurft að sækja eigur barna inn í skólanum og sækja barnið annar staðar, t.d. í 
íþróttahúsi, smíðastofu eða húsum Halastjörnunnar á skólalóðinni. Við leitum til ykkar foreldrar um 
skilning og þolinmæði hvað húnsæðismálin varðar. Við hvetjum ykkur til að gera ykkur tíma þegar þið  
komið að sækja og endilega staldra við og kíkja á það sem börnin eru að gera í starfinu.  
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3.1. TILKYNNINGAR TIL FRÍSTUNDAHEIMILISINS 

Veikindi og fjarvistir 
Séu barn skráð í Halastjörnuna en er veik eða fjarverandi þá ber foreldrum að tilkynna 

frístundaheimilinu um fjarvistir. Tilkynna þarf um fjarvistir fyrir kl. 13:00 á daginn með því að hringja 

eða senda okkur tölvupóst. Ef fjarvistir eru ekki tilkynntar er hætta á að hafin sé leit af barni sem ekki 

á að vera hjá okkur viðkomandi dag 

Breyting á heimferðatíma 
Varðandi mætingu barna í frístund og heimferð þá fer frístundaheimilið fer alfarið eftir skráningu 

foreldra í Rafrænni Reykjavík. Ef heimferð barna er með öðrum hætti en skráningin í frístund segir til 

um þá ber foreldrum að hafa samband við frístundaheimilið annað hvort með því að senda okkur 

tölvupóst eða sms. Þetta á við ef barnið á að fara heim á öðrum tíma, ef bandið má labba heim með 

öðru barni eða ef einhver annar kemur að sækja barnið. Athugið að börnin eiga ekki að tilkynna okkur 

um slíkar breytingar, það er alfarið á ábyrgð foreldra að tilkynna um breytingar.  

Það þarf annað hvort að senda tilkynningu til okkar: 

 með tölvupósti fyrir kl. 13 ef erindið á við samdægurs:  HALASTJARNAN@REYKJAVIK.IS 

 eða með sms eftir kl. 13 í s. 6636102   

Hringingar heim úr Halastjörnunni 

Á frístundaheimilinu spyrja börnin oft hvort þau mega hringja heim. Það er oft mikið álag á símanum 
og þess vegna höfum við ekki tök á að leyfa börnunum að hringja heim nema erindið sé mjög 
mikilvægt, t.d. eitthvað gleymdist heima eða óvíst er hvort barnið á að labba heim eða er sótt. Til 
þess að létta álagið á símanum fá börnin ekki leyfi til að hringja heim úr Halastjörnunni til þess að 
spyrja um leyfi til að leika með öðrum eftir frístund. Við biðjum foreldra að sýna þessari reglu skilning 
og hvetjum til þess að slíkar heimsóknir séu skipulagðar daginn áður og við látin vita með símtali eða 
tölvupósti.  

  

mailto:HALASTJARNAN@REYKJAVIK.IS
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4. FAGSTARF  HALASTJÖRNUNNAR 

Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi 
 

Leiðarljós  

Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir 

sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari 

stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.  

 

Hlutverk og framtíðarsýn 

Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir 

virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.  

 

Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta 

hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt. 

 

Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.  

Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem 

hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka 

þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja 

einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. 

Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og 

atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu. 

 

Gildi 

Framsækni - gott getur alltaf orðið betra! 

Umhyggja -  okkur er ekki sama! 

Fjölbreytileiki -  með opnum hug opnast dyr! 

 

Umbótaþættir og áhersluatriði 
Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og 

frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var 

stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:  

 Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur  

 Verk-, tækni og listnám  

 Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi  

 Fjölmenning  

Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á 

borgina. Þau eru:  

 Lýðræði  

 Lýðheilsa  

 Foreldrasamstarf  
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Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í 

Reykjavík. Þeir eru:  

 Sjálfmynd  

 Umhyggja  

 Félagsfærni  

 Virkni og þátttaka   

Nálgun 
Við gerð þessarar aðgerðaráætlunar var leitast við að hafa víðtækt samráð við sem flesta 

hagsmunaaðila til þess að geta sem best mætt þörfum þeirra og óskum um þjónustu. Meðal 

annars var leitað eftir hugmyndum barnanna um það hvernig þau vilja sjá starfið. Við ræddum 

við börnin um það verk sem var að vinna og hvernig hugmynd verður að verkefni. Hugmyndum 

var safnað í hugmyndakassa og áhugasömum börnum verður boðið að ræða hvaða hugmyndir 

væru framkvæmanlegar og hverjar ekki. Einnig var leitað til foreldra og þeir hvattir til að koma 

tillögum um verkefni eða betrumbætur á starfinu til forstöðumanna sem gætu nýst í þessari 

vinnu. Tölvupóstur var sendur til allra foreldra auk þess sem frétta fór inn á Facebook síðu 

foreldra voru beðnir að koma hugmyndum á framfæri með tölvupósti til frístundaheimilisins. 

Engar hugmyndir bárust frá foreldrum að þessu sinni. Síðast en ekki síst voru starfsmenn virkir í 

vinnunni og koma með ýmsar góðar tillögur að verkefnum þar sem við náum að koma 

framangreindum markmiðum og áherslum í aldursviðeigandi og áhugahvetjandi verkefni fyrir 

krakkana.   

 

Aðgerðaráætlun 2018-2019 
Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst. Hér á eftir munum við lista 

upp helstu verkefnin og viðburðina sem eru í hverjum mánuði starfsársins fyrir sig. Þess ber að 

gæta að þessi listi er ekki tæmandi eða bindandi, enda er starfið okkar lifandi vettvangur sem 

tekur mið af þörfum þess barna- og starfsmannahóps sem hjá okkur er. Hann á þó að gefa góða 

mynd af því hvernig við vinnum og hvernig við setjum framangreind markmið og áhersluþætti í 

framkvæmd í raunverulegum verkefnum. Ávallt er boðið upp á útiveru, hreyfingu og frjálsan leik í 

bland við fjölbreyttar smiðjur, klúbba og þematengd verkefni. Með þessu móti náum við góðu 

jafnvægi á milli þess að leyfa börnunum að njóta sín með félögum sínum og sinna sínum 

hugðarefnum þegar formlegri dagskrá skólans sleppir og  að fá útrás fyrir hreyfiþörf sínam 

náttúrulega forvitni og skapandi hugsun þannig að þau fái það mesta út úr veru sinni í 

frístundaheimilinu. Áhersla er lögð á það að styðja við lestrarnám barnanna með óformlegum 

hætti, svo sem með því að hafa gott aðgengi að bókum í frístundaheimilinu og með því að hafa 

ritmálið sýnilegt í umhverfinu, m.a. með því að merkja helstu hluti og rými í starfinu með bæði 

orðmynd og mynd. Þannig náum við líka að styðja við og ýta undir markvisst íslenskunám hjá 

börnum sem ekki eru með íslensku að móðurmáli. Við erum einnig dugleg að nýta okkur 

bókasöfnin í hverfinu og erum í góðu samstarfi við skólabókasafnið.   

 

Við vinnum út frá hugmyndafræðinni um virkt barnalýðræði þar sem við leitum fjölbreyttra leiða 

til að fá fram sjónarmið og raddir barnanna og notum við til þess fjölbreyttar leiðir. Eitt af því 

sem við gerum er að hafa hugmyndakassa / ipad þar sem þau geta sett hugmyndir og tillögur til 
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starfsmanna hvenær sem þeim dettur í hug og úr þeim er unnið þeim í barnaráði. Passað verður 

að hafa barnaráð á mismunandi vikudegi svo enginn sé útilokuð þátttaka á fundum og 

viðburðum.  

 

Við erum dugleg við að nota opinn efnivið og flétta tækninni inn í starfið okkar þannig að 

krökkum gefist færi á að fá sem flesta snertifleti við verk-, tækni- og listnám. Við leggjum 

áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum smiðjum eða lengri klúbbum og reynum 

að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu þar sem þau þjálfast í meðferð áhalda, s.s. 

með skartgripagerð, tálgun, ljósmyndum o.s.frv.  

 

Ágúst  

- Sumarfrístund hefst aftur eftir sumarlokun. 6 ágúst.  

- 13.-17. ágúst: Velkomin í frístund bæklingurinn sendur til barna fyrir skólaárið 2018-19 

- Skólasetning 22.ágúst- lokað í Halastjörnunni 

- 23. ágúst opnar Halastjarnan fyrir börn í 2.-4. bekk sem hafa fengið pláss. 

- 24./25. ágúst, eftir fyrsta skóladaginn opna Halastjarnan fyrir börn í 1. bekk 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 Halastjörnunni,  

  farið í gildin okkar.  

- Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið. 

September 

17-21.9. Þemavika: Hreysti og vellíðan  

Október 

4. október: Langur dagur – Starfsdagur skóla 

8.-12. október: Vísinda- og tilraunavika 

9. október: Langur dagur – foreldraviðtöl 

18.-22. október - Vetrarleyfi 

Nóvember 

23. nóvember: langur dagur – starfsdagur skóla 

19-23. nóvember: Barnasáttmálavika 

Desember 

6. desember: Jólamarkaður – UNICEF 

21. desember: Langur dagur – jólaleyfi skóla 

27.-28. desember: Langir dagar – jólaleyfi skóla 

Janúar 

2. janúar : Langur dagur – jólaleyfi skóla  

Febrúar 
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1. febrúar: Langur dagur – starfsdagur skóla 

5. febrúar: Langur dagur - foreldraviðtöl 

11.-15. febrúar: Fjölmiðlalæsis vika 

25.-26. febrúar: Vetrarleyfi 

Mars 

6. mars: Öskudagur 

11.-15. mars: Vika fjölbreytileikans  

Apríl 

15.-17. apríl: langir dagar -páskaleyfi skóla 

23. apríl: langur dagur -páskaleyfi skóla 

24. apríl-26. apríl: Vika barnamenningar 

25. apríl: Sumardagurinn fyrsti - Lokað 

Maí 

1. maí: Verkalýðsdagurinn - Lokað 

17. maí: Kassabílarallí 3.-4. bekkjar 

30: maí: Uppstigningadagur - Lokað 

31. maí Kassabílarallí 1.-2. bekkjar 

Júní 

6. júní: Starfsdagur Halastjörnunnar 

7. júní: Skólaslit 

10. júní: Annar í hvítasunnu - Lokað 

11. júní: Sumarstaf Halastjörnunnar hefst 

17. júní: Þjóðhátíðardagur Íslendinga - Lokað 

Júlí 

8.-12. júlí Frístundaheimilin sameinast á sameiginlegu námskeiði. 

15. júlí: Frístundaheimilin lokað vegna sumarleyfa 
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5. FRÍSTUNDAKORT 
Markmið og tilgangur Frístundakortsins er að öll börn og unglingar í Reykjavík 6 - 18 ára geti tekið 
þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. Frístundakortinu er 
ætlað að auka jöfnuð í samfélaginu og fjölbreytileika í iðkun íþrótta-, lista- og tómstundastarfsemi. 

Styrkurinn verður frá og með 1. janúar 2015 35.000 krónur á barn á ári en ekki er um beingreiðslur til 
forráðamanna að ræða, heldur hafa þeir rétt til að ráðstafa tilgreindri upphæð í nafni barns síns til 
niðurgreiðslu á þátttöku- og æfingagjöldum. Bent er á að ekki er mögulegt að flytja styrkinn milli ára.  

Börn sem verða sex ára á árinu eiga rétt á styrk frá 1. janúar það ár og út árið sem þau eru 18. 
Einstaklingar sem orðnir eru 18 ára þurfa að skrá sig sjálfir inn í Rafræna Reykjavík til þess að rástafa 
styrknum. 

Meginskilyrði félaga sem gerast aðilar að Frístundakortinu er að starfsemin sé á forsendum 
uppeldislegra gilda og forvarna í víðum skilningi og að starfsemin fari fram undir leiðsögn 
starfsmanna og leiðbeinanda sem eru hæfir til að starfa með börnum og unglingum. Styrkhæf 
starfsemi þarf að vera við lýði í 10 vikur samfellt hið minnsta. 

6. GJALDSKRÁ FRÍSTUNDAHEIMILA 

Þjónusta Mánaðaverð Síðdegishressing Samtals  

Vistun 5 daga 13.413 3.872 17.285 

Vistun 4 daga 10.937 3.101 14.038 

Vistun 3 daga 8.442 2.321 10.763 

Vistun 2 daga 5.956 1.561 7.517 

Vistun 1 daga 3.461 791 4.252 

Lengd viðvera 2.013     

SYSTKINAAFSLÁTTUR 
Ef tvö systkini eða fleiri eru í vistun í frístundastarfi borgarinnar (yfir vetrartímann) er veittur 75% 
afsláttur vegna annars barns en 100% vegna þriðja og fjórða barns af frístundagjaldi, skilyrði er að 
systkinin hafi sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá. Foreldrar greiða fullt fæðisgjald fyrir öll 
börnin.   

Þá er veittur systkinaafsláttur milli dagforeldra, leikskóla og frístundaheimila/sértæks 
félagsmiðstöðvastarfs þannig að 50% afsláttur er af gjöldum á frístundaheimili/sértæku 
félagsmiðstöðvastarfi ef barnið á systkini í leikskóla eða hjá dagforeldri, skilyrði er ap systkinin hafi 
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sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá. Ekki er veittur afsláttur af gjaldi fyrir 
síðdegishressingu. 

Ef þjónusta er nýtt kl. 8.00-13.40 á foreldradögum og starfsdögum skóla eða í jóla- og páskafríum þarf 
að greiða fyrir það kr. 2.013 á dag og er þá talað um lengda viðveru. Á ofangreindum dögum geta 
börnin eftir sem áður dvalið á frístundaheimilunum/sértæka félagsmiðstöðvastarfinu frá kl. 13.40-
17.00. Óskað er eftir skráningu á þessa daga. Einnig er hægt að skrá þau börn eftir hádegi sem ekki 
eru skráð í vistun þann vikudag og greitt sérstaklega fyrir. Skráning á langa daga er bindandi og ekki 
er veittur systkinaafsláttur af viðbótarvistun þessa daga.  

7. SAMSTARFSAÐILAR 

SAMSTARF VIÐ FORELDRA 
Við leggjum áherslu á að eiga gott samstarf við foreldra og tökum vel á móti athugasemdum og 

ábendingum. Halastjarnan mun reglulega hafa opið hús þar sem foreldrum er boðið að skoða 

afrakstur hópastarfs og taka þátt í starfi dagsins.  Verkefnastjórar frístundaheimila bera ábyrgð á að 

upplýsingaflæði sé gott, til dæmis með því að uppfæra heimasíðu reglulega þar sem finna má dagskrá 

heimilisins og myndir úr starfinu. Einnig auglýsum við eftir foreldrum sem hafa áhuga á að koma í 

starfið og vera með stutt námskeið, smiðjur eða bara vera með börnunum og spjalla og spila. 

SAMSTARF VIÐ SKÓLA 
Samstarf við skóla er margþætt og snýr bæði að innri og ytri málefnum frístundaheimilisins. 

Frístundaheimilin eru að öllu jöfnu staðsett í skólahúsnæði og um nýtingu á húsnæði gildir sérstakur 

samningur sem skólastjóri og forstöðumaður frístundamiðstöðvar samþykkja. Einnig situr 

umsjónarmaður frístundaheimilis samráðsfundi með skólastjórnendum. Á þeim fundum eru tekin 

fyrir margvísleg málefni, s.s. þjónusta við börn með sérþarfir, samstarf á óhefðbundnum skóladögum 

og annað samráð. 

ÍÞRÓTTAFÉLÖG OG AÐRAR STOFNANIR 
Frístund er í samstarfi með Val, en Valur býður uppá rútuferðir frá frístundarheimilinu og að 

Valsheimilinu fjórum sinnum í viku. Skráning á börnum fer fram hjá Val sem sendir lista á 

frístundarheimilið sem safnað síðan saman börnunum áður en rútan kemur og sendir börnin af stað. 


