
3 – Foreldraráðsfundur félagsmiðstöðva Tjarnarinnar 

22. nóvember 2017, Frostaskjóli 2. 

kl. 20.00 – 21.08 

Mætt: María (Háteigsskóla), Hulda (Austó), Sara (Austó), Vala (Hagaskóla). 

Ritari: Þorsteinn V. (ÞVE) deildarstjóri unglingastarfs. 

 

Málefni: 

1. Létt kynning á ráðinu (ppt) 

- ÞVE fer yfir rammann. 

2. Almennt um félagsmiðstöðvarnar (ppt) 

ÞVE fer yfir nokkra punkta um félagsmiðstöðvarnar m.a. 

- Samtals ca 2000 í 5.-10. bekk í hverfi.  

- Ytri, innri og fagramminn sem stýrir starfi félagsmiðstöðva. 

- Gildi, lykilfærni og áhersluþættir í félagsmiðstöðvastarfinu. 

- Opnunartímar og þáttaka (25% þáttaka að meðaltali á hverri einustu opnun eða 240 

unglingar að meðaltali í félagsmiðstöðvunum á hverjum tíma – annars 20-70% 

meðalþátttaka.) 

- Önnur verkefni (réttindaskóli UNICEF, Tjarnarleikarnir, hópastarf, ungmennaráð, Fróðir,   

o.fl.) 

- Framundan viðhorfskannanir til barna/unglinga og foreldra. 

3. Önnur mál. Vangaveltur eða ábendingar foreldra? Hvernig upplifa foreldrar 

félagsmiðstöðvarnar? Hvernig upplifa ykkar börn/unglingar félagsmiðstöðina? 

a. Skrekkur. Óviðeigandi skemmtiatriði um „vopnað rán“, mjög sérstakt að rækta svona 

menningu, það læra börnin sem fyrir þeim er haft. Foreldraráð beinir því til 

umsjónarfólks Skrekks að koma í veg fyrir slíka uppákomu.  

b. Umræða um rafrettur. Áhyggjur af útbreiðslu og normalíseringu vapes. Velt upp 

viðbrögðum félagsmiðstöðvanna gagnvart vape-i. Foreldraráð óskar eftir ákalli frá 

félagsmiðstöðvunum um að taka höndum saman um að útrýma vape-faraldri/neyslu 



unglinga. Í ljósi niðurstaða R&G þá telur ráðið mikilvægt að unnið sé gegn 

áframhaldandi dreifingu og neyslu vapes. 

c. 10-12 ára. Foreldraráð telur þurfa meiri tíma fyrir tíu tólf starfið, til að þau séu partur 

af heild og sé verið að byggja upp samfélag fyrir þau. Ekki ásættanlegt að vera með 

eina opnun á viku. Sýna meiri virðingu með meiri opnunartíma.  

d. Opnanir fyrir unglinga. Foreldraráð leggur til að félagsmiðstöðvar séu opnar oftar og 

lengur, að aðgengið sé meira.  

e. Ábending. Í upphafi skólaárs mætti senda upplýsingar á foreldra/forsjáraðila 5. 

bekkinga  um starfið, starfsmenn og aðrar grunnupplýsingar. 

f. Mikil almenn ánægja með starf félagsmiðstöðvanna. 

 


