
 

1 – Foreldraráðsfundur félagsmiðstöðva Tjarnarinnar (Stofnfundur) 

17. janúar 2017, Frostaskjóli 2. 

kl. 20.00 – 21.04 

Mættir foreldrar, bekkur barns og skóli: 

María 4. b Háteigs (Foreldrafélag Háteigsskóla), Anna Margrét 9.b Hlíðaskóla, Gunnar 10. b 

Hagaskóla, 6.b Grandaskóla, Katla 8.b Hagaskóla, Oddný 6. og 8.b Austurbæjarskóla, Þórunn 10.b 

Háteigsskóla, Nína 9.b Háteigsskóla, Steindóra 9.b Hagaskóla. 

Ritari: Þorsteinn V. (ÞVE) deildarstjóri unglingastarfs 

 

Málefni (áætlaður tími): 

1) Nafnakynning - nafn, félagsmiðstöð/skóli, aldur barns (5 mín) 

2) Ör-kynning á félagsmiðstöðvum Tjarnarinnar og niðurstöðum viðhorfskönnunar (10 mín) 

Velt upp hvort við höfum greint hverjir eru ekki að koma í félagsmiðstöðvarnar og af hverju 

ekki t.d. börn/unglingur af erlendum uppruna. Mikilvægt að skoða þetta. Foreldraráðið óskar 

eftir rýningu á því hvaða krakkar mæta ekki í félagsmiðstöðvarnar og hvers vegna ekki. 

Foreldraráð var ekki meðvitað um áhersluþættina í frístundastarfinu en telur þá vera mjög 

jákvæða. Foreldraráð telur að vekja eigi athygli á góðum þátttökutölum í starfi 

félagsmiðstöðvanna. 

 

3) Umræða um markmið foreldraráðs (bréf til hliðsjónar) (10 mín) 

Vangaveltur um hvernig best sé að koma upplýsingum til annarra foreldra. ÞVE leggur til að 

setja fundargerðir og önnur gögn sem er ráðsins inn á tjornin.is. Eftir fundi muni 

forstöðumenn félagsmiðstöðvanna senda suttan texta um vinnu ráðsins ásamt tengli á gögn 

af fundi ráðsins. 

 

Mikilvægt að hafa vettvang ráðsins inn á milli þessara tveggja funda t.d. facebook grúppa. 

Lagt til að móta samtalið og samstarfið í lokaðri grúppu á fb. Gunnar tekur að sér. 

 

Ákveðið að skipta ritun fundanna á milli okkar. 

 

Markmið ráðsins örlítið lagfærð og orðalag skýrt. Þá standa þau svona: 

Foreldraráð félagsmiðstöðva Tjarnarinnar er opinn vettvangur fyrir foreldra barna í 

félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ. Félagsmiðstöðvarnar sem tilheyra Tjörninni eru 

100og1 (Austurbæjarskóla), 105 (Háteigsskóla), Frosti (Hagaskóla), Gleðibankinn (Hlíðaskóla) og 

Hofið (sértæk félagsmiðstöð). 

Markmið foreldraráðs félagsmiðstöðva Tjarnarinnar: 

 Umsagnir. Gefa ráðgefandi umsagnir um einstaka þætti starfsemi félagsmiðstöðvanna eftir 

því sem þurfa þykir. Ýmist að frumkvæði ráðsins eða að beiðni félagsmiðstöðvanna. 



 

 Aðhald og stuðningur. Veita félagsmiðstöðvum aðhald og stuðning í ákvarðanatöku og 

stefnumótun. T.d. með því að vekja athygli á jákvæðum fréttum um starf 

félagsmiðstöðvanna. 

 Tengiliður. Tengiliður félagsmiðstöðvanna við foreldrasamfélagið. 

 

Áætlað er að ráðið fundi um það bil tvisvar á önn. Þó geta félagsmiðstöðvar óskað eftir að ráðið 

fjalli um einstaka málefni milli funda.  

Foreldraráð er með facebook hóp (grúppu) þar sem samskipti fara fram á milli funda. 

Öllum foreldrum er frjálst að taka þátt í starfi forelrdaráðsins auk þess sem að foreldrafélög 

grunnskólanna í hverfunum eru hvött til að senda einn fulltrúa á fundi ráðsins 

Þorsteinn V. deildarstjóri unglingastarf heldur utan um vinnu foreldraráðsins. 

 

 

4) Almenn umræða um félagsmiðstöðvastarfið (15 mín) 

Mikilvægt að veita jákvæðar upplýsingar og dæla þeim út. Rætt um að fulltrúar 

foreldraráðsins hvetji til deilingar á jákvæðum fréttum, hvaða verkefni eru í gangi og eftir 

hverju er verið að starfa t.d. tengt áhersluþáttunum. 

 

5) Önnur mál (5 mín). 

Spurt hvort áætlanir séu um að leggja sértæku félagsmiðstöðvarnar niður. ÞVE segir að ekki 

sé verið að vinna að því en að sennilega verði stefnt að „frístundastarfi án aðgreiningar“ í 

nýrri frístundastefnu Reykjavíkurborgar. ÞVE telur ólíklegt að sértæku félagsmiðstöðvunum 

verði lokað þrátt fyrir það. 

 

Næstu verkefni/niðurstaða: 

1. Stofna fb grúppu – Gunnar. 

2. Fundargerð á tjornin.is og send út á alla – ÞVE 

3. Rýna aðsóknargögn; hverjir eru ekki að koma í félagsmiðstöðvarnar (sjaldnar en einu sinni 

tvisvar á önn) og hvaða ástæður liggja að baki. ÞVE útfærir með forstöðumönnum og kynnir 

foreldraráði á næsta fundi í vor. 

4. Ráðið ætlar að finna leiðir til að vekja athygli á jákvæðum þáttum í starfsemi 

félagsmiðstöðvanna. 

 




