
Starfsáætlun Halastjörnunnar 2017-2018  
Markmið Halastjörnunnar  
- að stuðla að vellíðan og ánægju barnanna og að þau finni til öryggis í Halastjörnunni  

- að börnin hafi fjölbreytt val og ólík viðfangsefni á hverjum degi  

- að efla sjálfstæði og lýðræðistilfinningu barnanna  

- að stuðla að samkennd og vináttu  
 

Áhersluþættir vetrarins eru lýðheilsa, foreldrasamstarf og lýðheilsa 
Frístundaheimilið Halastjarnan hefur sett sér eftirfarandi markmið fyrir áhersluþætti fagskrifstofu SFS 

fyrir veturinn 2017-18.  

 Foreldrasamstarf 

- Að bjóða foreldrum á foreldrakynningu í upphafi annar þar sem starfið og starfsfólk er kynnt. 

- Að bjóða foreldrum upp á að hitta forstöðumann í foreldraviðtali á haustönn og vorönn 

- Að bjóða foreldrum á viðburð eða foreldrakaffi einu sinni í mánuði, á frístundaheimilinu eða á 

vegum frístundaheimilisins. Að einn viðburður á önn gangi út frá beinni þátttöku foreldra á 

viðburðinum, t.d. spila eða listasmiðja með foreldrum. 

- Að tryggja að foreldrar hafi aðgang að öllum helstu upplýsingum á heimasíðu 

frístundaheimilisins. 

- Að miðla upplýsingum til foreldra á öllum miðlum frístundaheimilisins (heimasíða og facebook 

foreldrahópur) og senda út fréttir til foreldra með tölvupósti vikulega. 

- Að kynna foreldrum umbótaþætti og starfsáætlun á foreldrakynningu og á heimasíðu. Halda 

foreldrum upplýstum um ný verkefni sem verða til í kringum umbótaþættina. 

- Að bjóða foreldrum að koma á samráðsfund á vorönn með forstöðumönnum þar sem þeim 

gefst kostur á að ræða fagstarfið og hafa áhrif. 

 

 Lýðræði 
- Að hafa lýðræðisfundi með hverjum aldurshópi að lágmarki mánaðarlega  

- Að hafa virkan hugmyndakassa og kjósa um hugmyndir til að framkvæma á lýðræðisfundum  

 

 Lýðheilsa  
- Við stuðlum að hreyfingu í vikulegum tímum í íþróttahúsi fyrir hvern aldurshóp 

- Við stuðlum að útivist með daglegri útiveru 

- Við stuðlum að lýðheilsu með hollri og staðgóðri síðdegishressingu 

- Að stuðla að aukinni hreyfingu með  skipulögðum útileikjum 

- Að stuðla að útivist og hreyfingu með því að bjóða upp á gönguferðir í vali 

- Að stuðla að bættri líðan með slökun og jóga í fagstarfinu 

Umbótaþættir og leiðarljós í fagstarfi vetrarins 

 Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur 

- Að heiti hluta séu sýnileg á frístundaheimilinu með það að markmiði að styrkja lestrarfærni og 

málskilning. Hlutir eins og hilla, hurð, vaskur, ljósarofi verði merkt. 

- Að bækur séu aðgengilegar og tiltækar á hverjum degi til að stuðla að yndislestri 



- Að bjóða áfram upp á sögugerð í fagstarfinu 

- Boðið sé upp á sögustundir í valstund 

 Verk-, tækni- og listnám 

- Að fara af stað með forritun í fagstarfinu 

- Að framkvæma áfram listasmiðjur í fagshafinu 

- Að hafa „listamann mánaðarins“ í listasmiðjunni. Börnin munu geta valið listamann fyrir 

mánuðinn. Forstöðumenn munu prenta myndir eftir hann og útvega efni til að kynna börnin fyrir 

mismunandi myndlistarstefnum. 

- Að bjóða áfram upp á smíði og tálgun í fagstarfinu 

 Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi 

- Að vinna áfram með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í þemaviku 

- Að hafa lýðræðisfundi með hverjum aldurshópi að lágmarki mánaðarlega 

- Að hafa virkan hugmyndakassa og kjósa um hugmyndir til að framkvæma á lýðræðisfundum  

 Fjölmenning 

- Að hafa þjóðfána þeirra landa barnanna á frístunaheimilinu sýnilega 

- Að hafa nokkur orð á hverju tungumáli sýnileg 

- Að verða okkur út um bækur á tungumálum barna á frístundaheimilinu 

- Að bjóða upp á fjölmenningareldhús í fagstarfinu 

- Að vinna áfram með fjölmenningu í fjölmenningarviku 

- Að biðja starfsfólki sem á rætur til annarra menningarheima að kynni sína menningu í 

fjölnenningarsmiðju í fagstarfinu. 

 

  



Aðgerðaráætlun 2017-18: 
Ágúst  
- Sumarnámskeið hefjast aftur eftir sumarfrí. Útivistarvika 8.-11. ágúst og Ævintýravika 14.-18. ágúst. 

- 22. ágúst: Skólasetning. Lokað í Halastjörnunni.  

- 23. ágúst: Fyrsti dagur í vetrarstarfinu fyrir þau börn í 2.-4. bekk sem fengið hafa frístundadvöl. 

- 24. ágúst: Fyrsti dagur fyrir börn sem byrja í 1. bekk. Þau byrja í Halastjörnunni að loknum fyrsta 

skóladegi 

- Ráðning nýrra starfsmanna 

- Myndir teknar af öllum börnum fyrir valtöfluna og valtaflan tekin í notkun  

- Taka foreldrahóp á Facebook í notkun  

- hafa gott upplýsingaflæði til foreldra  

- taka foreldrahóp á Facebook í notkun  

September  
- Dagskrá og klúbbastarf fer af stað  
- Áhersla á útiveru og skipulagt starf og leiki úti 
- Fræðsla fyrir nýja starfsmenn  

- Fræðsla fyrir stuðningsstarfsmenn 
- Hugmyndakassi kynntur fyrir börnunum og tekinn í notkun 
- Lýðræðisfundir hefjast með öllum árgöngum. 4. bekkur velur „listamann mánaðarins“ 
- 20.9: Foreldrakynning Halastjörnunnar miðvikudaginn 20. september kl. 17.15-18.15. Starfs og 
starfsfólk kynnt. Barnapössun á staðnum. 
26.9. Evrópski tungumáladagurinn 
 

Október 
- 4.10: Starfsdagur skóla, langur dagur í Halastjörnunni 
- Vísinda- og tilraunavika 9.-13. október 
- 12.10: Foreldrakaffi milli 15.30&16.30 
- Lýðræðisfundir árganga fara fram, 3. bekkur velur listamann mánaðarins 
- 10.10: Foreldraviðtöl, langur dagur í Halastjörnunni 
19.-23.10: Haustfrí, lokað í Halastjörnunni 
- 31.10. Hrekkjavökuskemmtun 
 

Nóvember  
- Undirbúningur fer af stað fyrir góðgerðar jólabasar sem verður í desember  
- Lýðræðisfundir árganga fara fram, 2. bekkur velur listamann mánaðarins 
- 3.11. Starfsdagur Halastjörnunnar - lokað 
- 8.11: Baráttudagur gegn einelti 
- 13.-17.11: Barnasáttmála og réttindagönguvika  

- 16.11: Dagur íslenskrar tungu 
- 22.11. Foreldrakaffi milli 15.30&16.30 
 

Desember  
1.12. Fullveldisdagur Íslands 
- 7. 12: Jólabasar frístundaheimila Tjarnarinnar til styrktar góðgerðarmála 
- Lýðræðisfundir árganga fara fram, 1. bekkur velur listamann mánaðarins 
21.-22.12:  Jólaleyfi skóla, langir dagar í Halastjörnunni 
25.-26.12: Jóladagur og Annar í jólum, frídagar 



28.-29.12: Jólaleyfi skóla, langir dagar í Halastjörnunni 

Janúar  
1.1: Nýársdagur, frídagur 
2.1: Starfsdagur skóla, langur dagur í Halastjörnunni 
- Lýðræðisfundir árganga fara fram, 4. bekkur velur listamann mánaðarins 
24.1: Starfsdagur skóla, langur dagur í Halastjörnunni 
30.1: Foreldraviðtöl, langur dagur í Halastjörnunni. Forstöðumaður býður upp á foreldraviðtöl. 
 

Febrúar  
2.2: Dagur stærðfræðinnar 
5.-9.2: Fjölmenningarvika barnastarfs Tjarnarinnar 
Lýðræðisfundir árganga fara fram, 3. bekkur velur listamann mánaðarins 
12.2: Bolludagur 
13.2: Sprengidagur 
14.2: Öskudagur. Öskudagsskemmtun í samstarfi við foreldrafélag Háteigsskóla 
15.-16.2:Vetrarfrí, lokað í Halastjörnunni 
20.2: Foreldrakaffi milli 15.30&16.30 
 

Mars 
5.-9.3: Fjölmiðlalæsis vika barnastarfs Tjarnarinnar 
- Lýðræðisfundir árganga fara fram, 2. bekkur velur listamann mánaðarins 
- Verkefnavinna fyrir barnamenningarhátíð fer af stað  
26.-28.3: Páskaleyfi skóla, langir dagar í Halastjörnunni 
29.3: Pálmasunnudagur, frídagur 
30.3: Föstudagurinn langi, frídagur 
 

Apríl  
2.4: Annar í páskum, frídagur 
3.4: Starfsdagur skóla, langur dagur í Halastjörnunni 
- Lýðræðisfundir árganga fara fram, 1. bekkur velur listamann mánaðarins 
10.4: Foreldrakaffi milli 15.30&16.30 
19.4: Sumardagurinn fyrsti, frídagur 
- 17.4: Barnamenningarhátíð 
- Skráning hefst í sumarstarfs 
- Kynningarefni sent til foreldra um sumarstarf 
25.4: Umhverfisdagur 
 

Maí 
Kassabílarallí barnastarfs Tjarnarinnar fer fram 
Lýðræðisfundir árganga fara fram, starfsfólk velur listamann mánaðarins 
1.5.Verkalýðsdagurinn, frídagur 
10.5. Uppstigningadagur, frídagur 
21.5. Annar í hvítasunnu, frídagur 
 

Júní 
- 1.6: Starfsdagur skóla, langur dagur í Halastjörnunni 
- 6.6: Síðasti dagur vetrarstarfs Halastjörnunnar 

- 7.6: Skólaslit, lokað í Halastjörnunni 
- Sumarstarfs hefst  


