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Aðgerðaráætlun Frosta 2017 – 2018 

Aðsetur félagsmiðstöðvar: Hagaskóla og Tjörninni 

Fjöldi á miðstigi: 625 börn 

Fjöldi á unglingastigi: 583 unglingar 
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INNGANGUR  

Í starfi félagsmiðstöðvarinnar Frosta hefur undanfarið starfsár verið lögð sérstök áhersla á lýðræði, 

lýðheilsu og foreldrasamstarf. Frosti hefur verið í sérstöku samstarfi viðstjórnendur,  námsráðgjafa og 

iðjuþjálfa Hagaskóla til að kortleggja unglingahópinn og hefur félagsmiðstöðin brugðist við þörfum með 

sértæku hópastarfi, klúbbastarfi og vinnu með einstaklinga eftir þörfum. Á starfsárinu 2016-2017 hefur 

félagsmiðstöðin Frosti safnað ýmsum gögnum til að undirbúa vinnu að aðgerðaráætlun Frosta 2017-2018.  

Tímalínan undirbúnings 

Des 2016: Viðhorfskönnun til foreldra (272 svör) 

Des 2016: Fullkomin félagsmiðstöðin – framtíðarsýn unglinga. (297 svör) 

Feb 2017: Yfirferð á gátlista um foreldrasamstarf (innra mat). 

Feb/Mars 2017: Nákvæm skráning þátttöku í félagsmiðstöðvarnar 

Mars 2017: Yfirferð á staðarbrag (innra mat).  

Mars/Apríl 2017: Úrvinnsla á öllum gögnum (niðurstöðu kannana, innra mats, gátlista og þátttökutalna) – niðurstaða 

dregin saman í aðgerðir fyrir næsta starfsár. 

18. maí 2017: Starfsdagur forstöðumanna – stórar dagsetningar ákveðnar. 

Maí 2017: Starfsáætlun tilbúin fyrir hverja félagsmiðstöð 

 

FRAMTÍÐARSÝN FROSTA FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR   

Félagsmiðstöðin Frosti stefnir að því að tileinka sér gildi frístundamiðstöðvarinnar Tjarnarinnar í öllu 

starfi. Gildin eru umhyggja, framsækni og fjölbreytileiki. Starfsfólk Frosta mun leggja sig allt fram við að 

gera félagsmiðstöðina að stærri breytu í lífi barnanna og unglinganna í Vesturbænum og hefur þá ósk 

heitasta að öll börn og unglingar í hverfinu upplifi sig tilheyra félagsmiðstöð. Til að ná því markmiði stefnir 

starfsfólki að því að auka viðveru á skólatíma í öllum skólum hverfisins, taka kynningarviðtöl við unglinga 

sem hafa aldrei mætt í Frosta og reyna að efla samstarf við skólann um að fá að taka þátt í öllum foreldra- 

og nemendakynningum. Stjórnendur Frosta ætla að hafa skýrt og gott upplýsingaflæði til foreldra. Frosti 

hefur verið í góðu samstarfi við Hagaskóla og Vesturbæjarskóla á liðnu skólaári og ætlar að vinna hörðum 
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höndum að því að koma á betra samstarfi við Melaskóla, Grandaskóla og Landakotsskóla. Frosti hefur 

áhuga á að fá að vera með félagsmálaval í Hagaskóla á skólaárinu 2018-2019 og hefur Hagaskóli sýnt 

áhuga á slíku samstarfi. Félagsmiðstöðin stefnir því að því að hefja undirbúning að því strax í haust. Frosti 

stefnir einnig að því að efla starf nemendaráðsins og vera í nánum samskiptum við félagsstarfskennara 

þannig að stuðningur við nemendaráð verði meira samstarf en verið hefur undanfarin ár. Frosti og 

nemendaráðið ætla í sameiningu að vinna að auknum sýnileika félagsmiðstöðvarinnar meðal unglinga 

með því að byrja með vikulegar kynningar í grautarhléi skólans á dagskrá Frosta. Frosti stefnir einnig að 

því að vinna 3 þróunarverkefni sem félagsmiðstöðin fékk styrk fyrir í síðustu úthlutun: 

samfélagsmiðlaverkefnið Meðidda, Roleplayklúbb Frosta og samstarfsverkefni við Vesturbæjarskóla í 10-

12 ára starfi. Í 10-12 ára starfi Frosta stefnir starfsfólk á að auka þátttöku 7.bekkinga í starfi Frosta og 

reyna eftir bestu getu að aðlaga opnunartíma Frosta að æfingatöflum til að sem flest börn geti tekið þátt í 

starfinu. 

 

SÉRSTAKAR NÝJAR AÐGERÐIR Á STARFSÁRI  

Heiti: Samfélagsmiðlahópur 

Lýsing framkvæmdar: Þróunarverkefni sem við fengum styrk fyrir. Unglingar rýna í 

samfélagsmiðlanotkun, hvernig hinir ýmsu miðlar eru notaðir, tækifæri og ógnir. Búa mögulega til 

fræðslu eða kynningarefni til foreldra/kennara. Reyna sérstaklega að ná til unglinga sem nota 

samfélagsmiðla mikið og/eða hafa jafnvel lent í áhugaverðum/vafasömum uppákomum tengdum 

samfélagsmiðlum. 

Markmið: Auka samfélags- og fjölmiðlalæsi. Gera starfsfólk og foreldra meðvitaðri um 

samfélagsmiðlaheiminn. 

Ábyrgð: Forstöðumaður og hlutastarfsmaður (líklega Krilla) 

Matsaðferð: Könnun í byrjun og lok starfsins um þekkingu á tækifærum/neikvæðum áhrifum  

samfélagsmiðla, um tengingar innan hópsins og um tengingu við Frosta/starfsfólk Frosta.  

Tímaáætlun (upphaf-lok): September 2017 - maí 2018 

 

Heiti: Kynningarviðtöl 

Lýsing framkvæmdar: Kynningarviðtöl fyrir unglinga sem hafa aldrei komið í Frosta. Taka fyrir 

ákveðið mengi í einu, t.d. byrja á 9.bekk miðað við mætingu á síðasta skólaári og eftir áramót 

skoða 8.bekkinn miðað við mætingu frá hausti. Fá skólann í samstarf og fá að boða krakkana í 

viðtöl á skólatíma. 

Markmið: Fá nýja unglinga til að prófa að mæta í Frosta. 

Ábyrgð: Forstöðumaður og aðstoðarforstöðumenn. 

Matsaðferð: Skoða mætingu í byrjun skólaárs og lok skólaárs. Sjá hvort einstaklingar úr viðtölum 

hafi prófað að kíkja til okkar.   

Tímaáætlun (upphaf-lok): September 2017 - maí 2018 

 

Heiti: Sýnileiki Frosta í Hagaskóla 
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Lýsing framkvæmdar: Föst viðvera Frostastarfsfólks í grautarhléi 1-2 daga í viku og  ein 

hádegisopnun í viku. Kynna starf Frosta í grautarhléi á mánudögum. Troða okkur á 

tilkynningaskjáinn. Mánaðarlegir viðburðir í graut 

Markmið: Unglingar í Hagaskóla þekki starfsfólk Frosta og upplifi sig tilheyra félagsmiðstöðinni. 

Ábyrgð: Forstöðumaður og aðstoðarforstöðumenn. 

Matsaðferð: Senda út könnun í sept og apríl til unglinganna um viðhorf til frosta og starfsmanna 

Frosta.    

Tímaáætlun (upphaf-lok): Ágúst 2017 

 

Heiti: Nemendaráðs Frosta og Hagaskóla 

Lýsing framkvæmdar: Bæta samstarf skólans og Frosta með nemendaráð. Vera skýr þegar 

auglýst er í nemendaráð að því fylgi að vera góð fyrirmynd fyrir aðra nemendur, fronta 

félagsmiðstöðina og vera virkur þátttakandi í starfi Frosta. Bæta fundartíma ráðsins. Fá 

nemendaráðsmeðlimi til að vera virkari í starfi Frosta. Leggja drög að því að Frosti verði með 

félagsmálafræðival á næsta skólaári. 

Markmið: Nemendaráð upplifi sig vera ráð skólans og Frosta til jafns. 

Ábyrgð: Forstöðumaður og aðstoðarforstöðumenn. 

Matsaðferð: Athuga hvernig til hefur tekist með því að bjóða nemendaráðsmeðlimum í viðtöl í 

nóvember og spyrja þau um upplifun þeirra á hlutverki sínu sem nemendaráðsmeðlimur.   

Tímaáætlun (upphaf-lok): Ágúst – desember 2017 

 

 

 

TÍMALÍNA STARFSÁRS  

 Ágúst: 

 Stjórnendur Frosta  mæta til starfa (17.-19.ág?) 

 Hlutastarfsfólk Frosta hefur störf (23.ág?) 

 Skólasetningar  

 Auglýsa í drullumallsnefnd 

September:  

 Hefja störf með samfélagsmiðlahópnum 

 Hefja störf með Roleplayklúbbi Frosta 

 Hefja samstarf með Vesturbæjarskóla 

 Kosningar í nemendaráð,  

 Starfsdagar Samfés 14.-15. Sept (stjórnendur),  

 Haustball Hagaskóla/Frosta,   

 Tjarnarleikarnir (Tjarnarball). 25.,27. og 29. Sept.  
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 Október:  

 Landsmót Samfés á Egilsstöðum 6.-8.okt,  

 Gistinótt Frosta,  

 Drullumall 18.okt 

 Halloween-böll 

Nóvember:  

 Félagsmiðstöðvadagurinn 1.nóv 

 Skrekkur 

 Skráning í skíðaferð.  

 Rímnaflæði 17.nóv. 

Desember:  

 Greiða staðfestingargjald fyrir skíðaferð  

 Jólaball. 

 Janúar:  

 Söngkeppni Tjarnarinnar,  

 Samfés-Con. 

 Nýársball (?) 

Febrúar:  

 Árshátíð Hagaskóla 1.feb.  

 Verkefnasjóður Samfés 1.feb 

 Danskeppni Samfés 2.feb. 

 Tjörnin hefur hæfileika 9.feb  

 Skráning keppenda í söngkeppni Samfés 

 Skíðaferð Frosta  

 Hagó-Való 

 Mars:  

 Samfestingurinn 2.mars 

 Söngkeppni Samfés 3.mars 

 Borðtennis-, pool- og fótboltaspilsmót Samfés 

 Stíll 17.mars. 

Apríl:  

 Barnamenningarhátíð (Drullumall, Larp, RHH),  

 Sumardagurinn fyrsti 19.apríl 

 Aðalfundur Samfés 26.-27.apríl 

Maí:  

 Skötuveislan (31.maí),  

 Auglýsa lausar stöður 

 Skráning í sumarsmiðjur 
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Júní:  

 Útskrift  

 Sumarstarf.  

 Útilega Tjarnarinnar fyrir 10-12 ára 

Júlí:  

 Sumarstarf. 

 Útilega Tjarnarinnar fyrir 13-16 ára 

 

 




