
2 – Foreldraráðsfundur félagsmiðstöðva Tjarnarinnar 

6. júní 2017, Frostaskjóli 2. 

kl. 20.30 – 21.10. 

Mættir: María 4. b Háteigs (Foreldrafélag Háteigsskóla), Þórunn 10.b Háteigsskóla,  

Forföll boðuðu: Nína 9.b Háteigsskóla (105), Oddný 6. og 8.b Austurbæjarskóla (100og1) 

Ritari: Þorsteinn V. (ÞVE) deildarstjóri unglingastarfs 

 

Málefni: 

1. Upprifjun af síðasta fundi. 

Tilgangur ráðsins, markmið og óskað eftir rýningu á hvað þau sem mættu aldrei í 

félagsmiðstöðvarnar væru að gera. 

2. Farið yfir mætingar og skýringar sbr. sl. fundargerð. 

Forstöðumenn ásamt starfsfólki félagsmiðstöðva, unglinganna og í samráði við viðkomandi 

skóla rýndu í erindi foreldraráðsins. Eftirfarandi er niðurstaða rýningarinnar á því hvers vegna 

sumir krakkar mæta ekki í félagsmiðstöðvarnar, hvað einkennir þann hóp og hvað þeir 

krakkar eru að gera: 

 

Frosta (Hagaskóla): 

Við í Frosta höfum rýnt í mætingartölurnar hjá okkur með starfsfólkinu okkar og líka með 

námsráðgjöfum og iðjuþjálfum. 

 

Vegna stærðar hópsins er um gríðarlega marga krakka að ræða sem hafa mætt sjaldnar en tvisvar í 

mánuði í félagsmiðstöðina og er hópurinn mjög fjölbreyttur. Þar má sjá krakka sem æfa mikið af 

íþróttum og stunda tónlistarnám. Einnig má sjá krakka sem eru mjög félagslega tilbaka og mæta ekki 

heldur á böll í Hagaskóla. Þegar við rýndum í hópinn sáum við ekki einsleitan hóp. Við sjáum sterkt að 

menningin og bragurinn í bekknum hlýtur að hafa mikil áhrif á hvort unglingur treysti sér til að mæta. Í 

mætingarskjalinu má sjá að sumir bekkir taka engan þátt í starfinu en í öðrum bekkjum er stór hópur að 

stunda starfið. Bekkjarbragurinn virðist skipta miklu máli hvað varðar þátttöku í starfinu.  

 

Okkar upplifun er sú að Hagaskóli er svo gríðarlega stór að sem unglingur í skólanum er helsta 

öryggisnetið þitt bekkurinn þinn nema þú tilheyrir mjög sterkum vinahópi sem hefur haldist saman úr 

miðstigsskóla. Menningin í skólanum er sú að árgangurinn þekkist ekki innbyrðis eins og í minni skólum. 

Þú þekkir bara bekkinn þinn eða nokkra gamla vini. Ef félagslegu „leiðtogarnir“ í bekknum þínum mæta í 

Frosta eru meiri líkur á að þú þorir að mæta. Ef bara fólk úr öðrum bekkjum er að mæta er ólíklegra að 

þú þorir að fara.  

 

Hópurinn sem stundar félagsmiðstöðina (þá mætir á opnanir eða er í klúbbastarfi eða í sértæku 

hópastarfi) er einnig mjög fjölbreyttur, íþróttafólk, unglingar með íslensku sem annað tungumál, 

spila/nexusáhugafólk, unglingar sem sýna áhættuhegðun, hinsegin unglingar, félagslega sterkir og 

félagslega tilbaka unglingar og krakkar sem hafa eignast vinahóp í gegnum starfið okkar.  

 

Ekki komin niðurstaða greiningarvinnu annarra félagsmiðstöðva. 



 

3. Farið yfir viðhorfskannanir foreldra og unglinga (enn í gangi) 

Núna eru komin tæplega 200 svör frá unglingum og rúmlega 100 frá foreldrum. 

Skv. stöðunni núna eru ríflega 90% unglinga ánægðir með félagsmiðstöðina sína og 

starfsfólkið, flestir sjá og vilja fá auglýsingar um starfið á veggjum skólans. Tæplega helmingur 

unglinganna segist myndu mæta oftar ef „það væri ekki svona mikið að gera“ og þriðjungur 

„ef það væri ekki æfingar á sama tíma“. 

Foreldrarnir eru öllu hlutlausari, en fjórðungur foreldra er hlutlaus varðandi ánægju með 

starfið og starfsfólk félagsmiðstöðvanna en tæplega 90% er samt ánægður með 

upplýsingagjöfina frá félagsmiðstöðinni.  

 

4. Sumarið.  

Þorsteinn segir frá hvað er í boði og hvernig starfið var kynnt.  

5. Annað… 

a. Götustarf. Þorsteinn segir frá því að starfsfólk félagsmiðstöðvanna mun vera 

áberandi í hverfinu á föstudagskvöldum í sumar og leitast við að vera á þeim svæðum 

sem krakkarnir halda til eða talið er líklegt að þeir haldi til á. 

 

Foreldrum í ráðinu og öðrum sem sýndu því áhuga er þakkað. Þorsteinn mun auglýsa 

foreldraráðsfund upp úr miðjum september mánuði. 

 

 




