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Um Halastjörnuna – hagnýtar upplýsingar 

Samantekt fyrir foreldra barna sem eru að 

hefja frístundavist í Halastjörnunni og 

upprifjun fyrir aðra 

Frístundaheimilið Halastjarnan hefur umsjón með 

skipulögðu frístundastarfi fyrir börn í 1.-4. bekk í 

Háteigsskóla. Halastjarnan er starfrækt eftir að 

hefðbundnum skóladegi lýkur frá 13:40-17:00 og er 

staðsett við Háteigsskóla.  

Forstöðumaður Halastjörnunnar er Ulrike Schubert. 

Ulrike er með masterspróf bæði í tómstunda- og 

félagsmálafræði og félagsfræði og hefur margra ára 

reynslu af því að stjórna frístundaheimili. Alda Björg 

Harðardóttir er aðstoðarforstöðumaður 

Halastjörnunnar. Alda er með háskólapróf í uppeldis- og 

menntunarfræði og hefur unnið á frístundaheimili í öðru 

sveitafélag á höfuðborgasvæðinu. Ulrike og Alda eru við 

alla daga frá kl. 9-17 nema á fimmtudögum fyrir hádegi. 

Hægt er að hringja eða panta viðtalstímatíma fyrir 

hádegi. 

Húsnæði Halastjörnunnar 

Halastjarnan skiptist upp í tvær deildir, Halastjörnuna og 

Hvíta Húsið. Halastjarnan er hjartahúsnæði barna í 1. og 

2. bekk og skiptist hún í þrjár samliggjandi kennslustofur 

sem heita Stjörnuhæð, Vetrabraut og Mánahæð. 

Halastjarnan er staðsett á skólalóð Háteigsskóla. Hvíta 

Húsið er hjartahúsnæði barna í 3. og 4. bekk. Það er 

staðsett við hliðina á íþróttahúsi kennaraháskólans.   

Símanúmer 
Halastjörnunnar:  

411-5580 

 

GSM Halastjörnunnar:  

1. og 2. bekkur: 663-6102 
3. og 4. bekkur: 663-6103 
(Hvíta Húsið) 

 

Skrifstofa forstöðumanns:  

411-5581 

 

Skrifstofa 
aðstoðarforstöðumanns: 
411-5582 

 

Heimasíða: 
halastjarnan.tjornin.is 

 

Tölvupóst: 

halastjarnan@rvkfri.is 

 

Foreldrasíða: Halastjarnan 
foreldrahópur 2020-21 

 

SÍMANÚMMER 
HALASTJÖRNUNNAR 

mailto:halastjarnan@rvkfri.is
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1. UMSÓKN UM FRÍSTUNDARDVÖL OG BREYTING Á SKRÁNINGU 

Hægt er að sækja um frístundadvöl á Rafrænni Reykjavík. Eftir að umsókn barnsins hefur 

verið samþykkt geta foreldrar skráð sig inn og breytt vistunarskráningu barnsins. Ef óskað er 

eftir því að fækka dögum þurfa foreldrar að breyta skráningunni inni á Rafrænni Reykjavík og 

er fresturinn t.o.m. 14. hvers mánaðar og tekur breytingin þá gildi við mánaðamót. 

Breytingar sem gerðar eru eftir 14. mánaðarins taka gildi 1. þar næsta mánaðar. 

Hægt er að skrá börn í frístundadvöl allt frá einum degi í viku og upp í fimm daga í vikunnar 

og er greitt gjald fyrir hvern dag sem barnið er skráð (sjá gjaldskrá á bls. 11). 

Hægt er að skrá börnin í síðdegishressingu gegn gjaldi þá daga sem barnið er skráð. Flest 

börn í Halastjörnunni nýta þessa þjónustu. Ef börn hafa fæðuóþol eða sérþarfir þarf að skrá 

þær upplýsingar í Rafræna Reykjavík eða senda forstöðumanni upplýsingarnar skriflega með 

tölvupósti. Mikil áhersla er lögð á að bjóða uppá holla og fjölbreytta fæðu. Til að mynda 

veljum við að gróft og trefjaríkt brauð og pöntum margar vörur merktar með skráargatinu og 

skv. tilmælum Lýðheilsustofnunar. Alla daga er boðið upp á niðurskorna ávexti og grænmeti. 

Langir dagar 

Á foreldradögum, starfsdögum og í jóla- og páskafríum Háteigsskóla er Halastjarnan opin frá 

kl. 8.00-17:00. Sækja þarf sérstaklega um dvöl þessa daga og mun forstöðumaður senda út 

tölvupóst þegar skráning er hafin, eða rúmlega tveimur vikum fyrir heilan dag.  Þjónusta 

kostar 2.125kr á dag. Börnin geta eftir sem áður dvalið í Halastjörnunni frá kl. 13.40-17.00 á 

ofangreindum dögum. Samt sem áður þarf að skrá barnið þó það sé aðeins að mæta eftir 

hádegi. Einnig er hægt að skrá þau börn eftir hádegi sem ekki eru skráð í vistun þann vikudag 

og greitt sérstaklega fyrir. Skráning á langa daga er bindandi og ekki er veittur 

systkinaafsláttur af viðbótarvistun þessa daga. Ekki er opið á morgnanna í Halastjörnunni á 

svokölluðum skertum dögum hjá Háteigsskóla. Halastjarnan eru lokuð í vetrarfríum 

grunnskólanna 

2. DAGSKIPULAG HALASTJÖRNUNNAR 
Halastjarnan er opin frá því að börnin eru búin í skólanum kl. 13.40 og lokar kl. 17. Sækja þarf 

börnin fyrir þann tíma. Starfið í Halastjörnunni er skipulagt með það að markmiði að öll börn 

geti fundið sér spennandi viðfangsefni við sina hæfi og áhuga á hverjum degi. Börnin hafa val 

um að taka þátt í skipulögðu hópastarfi, svokölluðum smiðjum og klúbbum eða leika frjálst 

bæði inni og úti. Markmið okkar er að bjóða upp á tvær mismunandi smiðjur, klúbbar eða 

sérstök svæði bæði í Halastjörnunni og í Hvíta Húsinu á hverjum degi en auk þess stendur 

börnunum til boða að velja sér frjálsan leik í mismundi svæðum.   

 Hér má sjá dagsskipulag okkar. 
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13:40 Innskráning barna við skólastofunni 

13:40-
14:30 

Útivist eða hressing 

14:30 Val í Stjörnuhæð og Hvíta Húsi 

14:30- 
16:00 

Frjáls leikur, smiðjur og klúbbar 

15:50 Frágangur 

16:00 – 
16:20 

Ávaxtastund og stutt útivera, börn í 1. og 2.   bekk sækja töskuna sína 

16:20- 
17:00 

Róleg stund 

17:00 Halastjarnan lokar 

 

HÓPASTARF OG VAL  

Í Halastjörnunni leggjum við áherslu á að bjóða upp á fjölbreytt og spennandi smiðju- og 

klubbarstarf. Við leitum til starfsfólks Halastjörnunnar við skipulagningu á smiðjum og 

klubbum. Rík áhersla er lögð á að ráða hugmyndaríkt og skapandi starfsfólk, sem að hefur 

áhuga á að deila áhugamálum sínum með börnunum. Að okkar mati er lykillin að 

skemmtilegu og vel heppnuðu hópastarfi að bæði börnin og starfsfólkið hafi gagn og gaman 

af. 

Dæmi um smiðjur sem hafa farið fram í Halastjörnunni eru leiklist, Halastjarnan TV, 

ljósmyndasmiðja, geimsmiðja, leikföng um allan heim, saumasmiðja, heimspekismiðja eða 

pókemonsmiðja svo dæmi sé nefnd. Einnig sérstök svæði í skólanum, sem eru: íþróttasal, 

tölvustofa, leikslistastofa, heimilisfræðistofa og eftir þörfum salinn í skólanum.  

Mikilvægt grundvallaatriði í öllu frístundastarfi er að öll börnin hafa sjálf val um hvað þau 

ætla að gera á hverjum degi. Í Halastjörnunni erum við með tvær stórar töflur þar sem 

börnin merkja sig inn á með myndina sína á hverjum degi í valinu kl. 14:30. Þegar þið sækið 

barnið ykkur, getið þið séð á hvaða svæði barnið ykkur er merkt. Þegar barnið fer heim, á 

það að skrá sig út með því að færra myndina sína á töflunni. Með þessu fyrirkomulagi gefum 

við barnið ykkur bæði það frelsi að velja sér hvað það ætlar að gera á hverjum degi en um 

leið kennum við honum hvaða ábyrgð fylgir þessum réttindi. 

Barnalýðræði 

Í Halastjörnunni er unnið með barnalýðræði, annars vegar með hugmyndakassa og 

hugmyndasmiðjum í 1.-2. bekk og hins vegar á húsfundum í barnaráði í Hvíta Húsinu. Þar búum 

við til vettvang fyrir börnin til að koma sínum hugmyndum á framfæri og hafa áhrif á starfið 

sem starfrækt er fyrir þau. Einnig stendur til að halastjarnan mun byrja ferli að verða UNICEF 

réttindaskóla samhliða Háteigskóla á þessu skólaári 2020-2021. 
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ÞEMAVIKUR 

Halastjarnan tilheyrir frístundamiðstöð Tjörnin sem 

þjónar öllum íbúum í Vesturbæjar, Miðborgar og 

Hlíða. Öll frístundaheimili innan Tjarnarinnar vinna 

saman að þemavikum yfir veturinn. Einu sinni í 

mánuði er heila viku helguð ákveðin þema og boðið 

upp á sérstaka smiðjur í vikunni sem nálgast þema á 

fjölbreytum hátt. Þemavikur eru eftirfarandi:  

- September: Hreysti og vellíðan 

- Október: Vísindi og tilraunir  

- Nóvember: Barnasáttmála vika 

- Desember: Jólamarkaður  

- Janúar: Vika fjölbreytileikans 

- Febrúar: Fjölmiðlalæsi 

- Mars: Hönnun og nýsköpun 

- Apríl: Barnamenningarhátíð 

- Maí: Kassabílarallí 

MÆTING OG HEIMFÖR ÚR 

HALASTJÖRNUNNI   

Mæting: Starfsmaður frístundaheimilisins sækir 

börnin sem eru skráð í stofuna í upphafi dags og merkir við börnin. Börnin fara ýmis út að leika 

eða í hressingu í Glerskála. Í vetur ætlum við að skipuleggja hressing þannig: 

- 1. og 2. bekkur: skiptist á að fara strax í hressingu eða fyrst í samverustund og svo í 

hressingu, útivera á litla lóð til kl. 14:30 

- 3. og 4. bekkur: útivera á stóra lóð, hressing í Glerskála kl. 14:10 

Heimför: Þegar komið er að sækja eða tíma til að fara heim þurfa börnin að skrá sig út í 

Stjörnuhæð eða í Hvíta Húsi. Börnin skrá sig út með því að færa mynd sín á svæði sem er 

merkt „farin heim“. Við töflunum er einnig starfsmaður með síma og ipad sem tekur á móti 

foreldrum, aðstoðar þau við að sækja börnin sín og skrá börnin úr rafrænu kerfinu. 

3. Foreldrasamstarf 
Halastjarnan er með heimasíðu þar sem mikilvægar upplýsingar um starfið koma fram og 

myndir úr daglegu starfi eru birtar. Þar má sjá myndir af svæðum sem við bjóðum upp á og 

finna allskonar gagnlegar upplýsingar um starfið. 

Í vikulegur foreldrapósti sendum við út fréttir af starfinu sem fer fram á frístundaheimilinu og 

upplýsingar um það sem er á döfinni. Í póstinum sendum við út nýja dagskrá, látum vita af 

löngum dögum og sendum út boð í foreldrakaffi og opin hús. Einnig höldum við utan um 

foreldrasíðu á Facebook sem heitir Halastjarnan foreldrahópur 2020-2021. Við gefum okkur 

besta að senda alla upplýsingar bæði í tölvupósti og setja þær inn á hópinn til að ná til sem 

Að sækja börnin 

Það er mikilvægt fyrir 

foreldra að vita að starf 

Halastjörnunnar er mjög 

dreift. Sérstaklega þegar 

komið er að sækja milli 

14:30 og 16:00 gætu 

foreldrar þurft að sækja 

eigur barna inn í skólanum 

og sækja barnið annar 

staðar, t.d. í íþróttahúsi, 

tölvustofa eða á skólalóð. 

Við leitum til ykkar foreldrar 

um skilning og þolinmæði 

hvað húnsæðismálin varðar. 

Við hvetjum ykkur til að 

gefa ykkur tíma þegar þið  

komið að sækja og endilega 

staldra við og kíkja á það 

sem börnin eru að gera í 

starfinu.  
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flesta foreldra. Foreldra sækja sjalf um aðgang á facebook og er samþykkt af forstöumanni 

sem heldur utan um siðunni.  

 

Veikindi og fjarvistir 

Séu barn skráð í Halastjörnuna en er veik eða fjarverandi þá ber foreldrum að tilkynna 

frístundaheimilinu um fjarvistir. Tilkynna þarf um fjarvistir fyrir kl. 12:00 á daginn með því að 

hringja eða senda okkur tölvupóst. Ef fjarvistir eru ekki tilkynntar er hætta á að hafin sé leit 

af barni sem ekki á að vera hjá okkur viðkomandi dag. 

Breyting á heimferðatíma 

Varðandi mætingu barna í frístund og heimferð förum við alfarið eftir skráningu barna í 

Rafrænni Reykjavík. Ef heimferð barna er með öðrum hætti en skráningin í frístund segir til 

um þá ber foreldrum að hafa samband við frístundaheimilið annað hvort með því að senda 

okkur tölvupóst eða hringja fyrir kl. 12. Þetta á við ef barnið á að fara heim á öðrum tíma, ef 

bandið má labba heim með öðru barni eða ef einhver annar kemur að sækja barnið. Athugið 

að börnin eiga ekki að tilkynna okkur um slíkar breytingar, það er alfarið á ábyrgð foreldra að 

tilkynna um breytingar.  

Við biðjum foreldrar um að koma öllum skilaboðum til okkar fyrir kl. 12. Eftir þann tíma er 

undirbúning fyrir starfið hafin og ekki viss að skilaboð skila sér allan leið til réttan aðila. 

Sérstaka álagstíma hjá okkur er milli 13:30 og 15:00. Á þeim tíma tökum við á móti börnum 

og bæði börnin og starfsmenn eru mikið á ferðinni milli skólastofu, matsal, útsvæði og 

Halastjarnan/ Hvíta Húsið. Við biðjum sérstaklega um að þið hringið aðeins í algjörum 

neyðartilfellum í okkar á þeim tíma.  

 

Hringingar heim úr Halastjörnunni 

Á frístundaheimilinu spyrja börnin oft hvort þau mega hringja heim. Það er oft mikið álag á 

símanum og þess vegna höfum við ekki tök á að leyfa börnunum að hringja heim nema 

erindið sé mjög mikilvægt, t.d. eitthvað gleymdist heima eða óvíst er hvort barnið á að labba 

heim eða er sótt. Til þess að létta álagið á símanum fá börnin ekki leyfi til að hringja heim úr 

Halastjörnunni til þess að spyrja um leyfi til að leika með öðrum eftir frístund. Við biðjum 

foreldra að sýna þessari reglu skilning og hvetjum til þess að slíkar heimsóknir séu 

skipulagðar daginn áður og við látin vita með símtali eða tölvupósti. 

3. FAGSTARF  HALASTJÖRNUNNAR 

Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi  

Leiðarljós  

Reykjavíkurborg hefur að leiðarljósi að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun 

og leik við sitt hæfi, þar sem börnin eru hvött til sköpunar og frumkvæðis. Starfið er byggt á 
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styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Lagt er áherslu á að börnum líði vel, fari stöðugt 

fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.   

 

Hlutverk og framtíðarsýn  

Hlutverk okkar er að koma til móts við þarfir ólíkra barna, stuðla að alhliða þroska þeirra og 

búa þau undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.   

Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að 

rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.  

Einnig hefur sviðið sett sér það verkefni að vera framsækið forystuafl í skóla- og 

frístundastarfi.  

Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf 

sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð 

á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja 

einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. 

Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf 

og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.  

Gildi Tjarnarinnar  

Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!  

Umhyggja –  okkur er ekki sama!  

Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!  

Umbótaþættir og áhersluatriði  

Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2020-2021 út frá Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið 

var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:  

• félagsfærni  

• sjálfseflingu  

• læsi  

• sköpun  

• heilbrigði  

Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í 

Reykjavík. Þeir eru:  

• Sjálfmynd  

• Umhyggja  

• Félagsfærni  

• Virkni og þátttaka   
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Nálgun  

Við gerð þessarar aðgerðaráætlunar var leitast við að hafa víðtækt samráð við sem flesta 

hagsmunaaðila til þess að geta sem best mætt þörfum þeirra og óskum um þjónustu. Meðal 

annars var leitað eftir hugmyndum barnanna um það hvernig þau vilja sjá starfið. Rætt var 

við börnin um þau verkefni sem þarf að vinna og hvernig við getum notast við hugmyndir til 

þess að búa til verkefni. Spurningakönnun ver send til allra foreldra auk þess sem frétt fór inn 

á Facebook síðu foreldra þar sem þeir voru hvattir til þess að taka þátt og upplýstir um þessa 

leið til þess að geta komið hugmyndum sínum á framfæri. Síðast en ekki síst voru starfsmenn 

virkir í vinnunni og komu með ýmsar góðar tillögur að verkefnum við 

hæfi. Þar sem framangreind markmið og áherslur er í fyrirrúmi og verkefnin aldursviðeigandi 

og áhuga hvetjandi fyrir krakkana. Fjölbreytileikinn er mikill áhersluþáttur á skólaári 2020-

2021 út frá öllum sjónarhornum, meðal annars fjölbreytileikans í smiðjum og klúbbum, í 

starfsmannahópnum og einnig í barnahópum og mikil vægi þess 

að fjölbreytileikinn endurspeglist í daglegu starfi. Við ætlum að leggja áherslu á að efla 

sjálfstjórn ( Sjálfsmynd?) barna, virkja þau til aukinnar þátttöku. Við 

munum gera hugmyndakassann sem hluta starfsins og barnaráð sem fasta liði 

í okkar starfi. Við verðum hluti í verkefninu „Draumar og drekar“  þar sem við munum leggja 

meira áherslu á lestur, bæta bókasöfnin okkar og hvetja börnin til aukins lestur á fjölbreyttan 

hátt í daglegu starfi.   

 

Aðgerðaráætlun 2020-2021  

Aðgerðaráætlun Halastjörnunnar er í takt við skólaárið og tekur 

gildi 24.ágúst 2020- 23.ágúst 2021. Hér á eftir munum við lista upp helstu verkefnin og 

viðburðina sem eru í hverjum mánuði starfsársins fyrir sig. Þess ber að gæta að þessi listi er 

ekki tæmandi eða bindandi, enda er starfið okkar lifandi vettvangur sem tekur mið af þörfum 

þess barna- og starfsmannahóps sem hjá okkur er. Hann á þó að gefa góða mynd af því 

hvernig við vinnum og hvernig við setjum framangreind markmið og áhersluþætti í 

framkvæmd í raunverulegum verkefnum. Ávallt er boðið upp á útiveru, hreyfingu og frjálsan 

leik í bland við fjölbreyttar smiðjur, klúbba og þematengd verkefni. Með þessu móti náum 

við góðu jafnvægi á milli þess að leyfa börnunum að njóta sín með félögum sínum og sinna 

sínum áhugasviðum þegar formlegri dagskrá skólans er lokið. Í frístund  fá útrás fyrir 

hreyfiþörf, sinna náttúrulegri forvitni og skapandi hugsun þannig að þau fái sem mesta út úr 

veru sinni á frístundaheimilinu. Áhersla er lögð á það að styðja við lestrarnám barnanna með 

óformlegum hætti, svo sem með því að hafa gott aðgengi að bókum í frístundaheimilinu og 

með því að hafa ritmálið sýnilegt í umhverfinu, m.a. með því að merkja helstu hluti og rými í 

starfinu með bæði orðmynd og mynd. Þannig náum við líka að styðja við og ýta undir 

markvisst íslenskunám hjá börnum sem ekki eru með íslensku að móðurmáli.   

Við vinnum út frá hugmyndafræðinni um virkt barnalýðræði þar sem við leitum fjölbreyttra 

leiða til að ná fram sjónarmiði og röddum barnanna. Eitt af því sem við gerum er að hafa 

hugmyndakassa þar sem börn geta sett hugmyndir og tillögur til starfsmanna hvenær sem 
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þeim dettur í hug og unnið er síðan úr þeim með barnaráði. Lagt verður áherslu á að hafa 

barnaráð á mismunandi vikudegi svo enginn sé útilokuð þátttöku á fundum og viðburðum.  

Í frístundaheimilinu Halastjarnan leggjum við áherslu á að nota opinn efnivið og flétta 

tækninni inn í starfið okkar þannig að krökkum gefist færi á að fá sem flesta snerti fleti við 

verk-, tækni- og listnám. Við leggjum áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum 

smiðjum eða lengri klúbbum og reynum að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu 

þar sem þau læra að meðhöndla áhöld og verkfæri, s.s. með skartgripagerð, tálgun, 

ljósmyndum, garðyrkjun o.s.frv.  

Einu sinni í viku höldum við sérstakan 4. bekkjar klúbb þar sem við erum að 

gera skemmtilegar hlutir í samstarfi við barna í 4. bekk. Með þessi er markmiðið að aðlaga 

starfið betur að 4. bekk og reyna þar með að halda þeim í starfinu. Í klúbbnum hafa börnin 

meiri áhrif á dagskrá og finna fyrir hvatningu til áframhaldandi þátttöku innan  félagstarfs 

frístundamiðstöðvanna. Halastjarnan er í samstarfsverkefni við félagsmiðstöð 105 í verkefni 

104- opið hús fyrir 4. bekk. Verkefni gengur út á það að halda opið hús fyrir öll börn í 4. bekk 

einu sinni á mánuði fyrir öll börn í árganginum eftir hefðbundnum opnunartíma, eða frá 

17:00-18:30.   

 

 Ágúst  
• 4. ágúst: Sumarfrístund hefst aftur eftir sumarlokun.  
• 10.-14. ágúst: Velkomin í frístund bæklingurinn sendur til barna í 1. bekk fyrir 
skólaárið 2019-20  
• Skólasetning 22.ágúst- lokað í Halastjörnunni  
• 25. ágúst opnar Halastjarnan fyrir börn í 2.-4. bekk sem hafa fengið pláss.  
• 26. ágúst: Sykurpokadagur í 1. 
bekk: Halastjarnan opnar fyrir börn í 1. bekk sem 
hafa  
fengið pláss, börnin fá sykurpoka, þýsk hefð sem 
merkir upphaf skólagönguna  
• Ráðning nýrra starfsmanna.  
• Valkerfið sett af stað – teknar myndir af 
börnunum.  
• Tökum á móti börnum og þeim kynnt starfið og 
starfsfólkið í Halastjörnunni, farið í gildin okkar.  
• Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið.  
 

September- Hreysti og velliðan  
• 8. september: Kynning á starfinu fyrir foreldra   
• 14.-18. september: Hreysti- og vellíðanarvíka  
• 22. Ráðstefna Höfuð í bleyti  
• 23. september: 104- opið hús fyrir 4. bekk  
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Október- Vísindi og tilraunir  
• 12.-16. október: Vísinda- og tilraunavika  
• 21. október: 104- ópið hús fyrir 4.bekk  
• 24.-28. október – Haustfrí  

  

Nóvember  
• 2.-6. nóvember: foreldraviðtöl í Halastjörnunni  
• 11. nóvember: Langur dagur – Starfsdagur skóla  
• 17. nóvember: Langur dagur – foreldraviðtöl  
• 16.-20. nóvember: Barnasáttmálavíka  
• 20. nóvember: Réttindaganga fyrir börn í 2. bekk   
• 20 nóvember: 104- ópið hús fyrir 4.bekk  

  

Desember- Jólamarkaðurinn  
• 10. desember: Jólamarkaður – SOS Barnaþorp  
• 11. desember: 104- ópið hús fyrir 4.bekk- 
jólaskemmtun  
• 21. desember: heild dagur – jólaleyfi skóla  
• 22. desember: heild dagur – jólaleyfi skóla  
• 23. desember: heild dagur – jólaleyfi skóla  
• 28. desember: heild dagur – jólaleyfi skóla  
• 29. desember: heild dagur – jólaleyfi skóla  
• 30. desember: heild dagur – jólaleyfi skóla  

  

Janúar- Fjölbreytileiki  
• 4. janúar: heild dagur – starfsdagur í skóla  
• 18.-23. janúar: fjölbreytileikavík  
• 20. janúar: 104- ópið hús fyrir 4.bekk  

  

Febrúar- miðlalæsi  
•  8.-12.febrúar: miðlalæsis vika  
• 15. febrúar: bolludagur  
• 16.febrúar: sprengidagur  
• 17. febrúar: öskudagur  
• 17. febrúar: 104- ópið hús fyrir 4.bekk, 
öskudagsball  
• 22. febrúar – 23. febrúar: Vetrarfrí   

  

Mars- Nýsköpun og hönnun  
• 1.-5.mars: foreldraviðtöl í Halastjörnunni  
• 5. mars: Langur dagur – Starfsdagur skóla  
• 9. mars: Langur dagur – foreldraviðtöl  
• 17. mars: 104- ópið hús fyrir 4.bekk  
• 22.-26. mars: Nýsköpunar- og hönnunarvíka  
• 29.- 31. mars: langir dagar -páskaleyfi skóla  
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Apríl- Barnamenning  
• 16. apríl: 104- ópið hús fyrir 4.bekk  
• 20.- 24. apríl: Vika barnamenningar  
• 23. apríl: Sumardagurinn fyrsti – Lokað  

  

Maí- Kassabílarallý  
• 1. maí: Verkalýðsdagurinn – Lokað  
• maí: Kassabílarallí 3.-4. bekkjar  
• 10.maí: sameigindlegur Starfsdagur SFS- lokað  
• 13. maí: Uppstigningadagur – Lokað  
• maí Kassabílarallí 1.-2. bekkjar  
• 24. maí: Annar í hvítasunnu – Lokað  
  

Júní  
• 7. júni: langur dagur - Starfsdagur skóla  
• 9. júní: Starfsdagur Halastjörnunnar LOKAÐ  
• 10. júní: Skólaslit LOKAÐ í Halastjörnunni  
• 11. júní: Sumarstaf Halastjörnunnar hefst  
• 17. júní: Þjóðhátíðardagur Íslendinga – Lokað  
 

Júlí  
• 5.-9. júlí Frístundaheimilin sameinast á sameiginlegu námskeiði.  
• 12. júlí: Frístundaheimilin lokað vegna sumarleyfa  

4. Frístundakórt 
Hægt er að nóta frístundakort fyrir niðurgreiðslu fyrir þátttöku í frístundaheimili. Markmið og 

tilgangur Frístundakortsins er að öll börn og unglingar í Reykjavík 6 - 18 ára geti tekið þátt í 

uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. Frístundakortinu er 

ætlað að auka jöfnuð í samfélaginu og fjölbreytileika í iðkun íþrótta-, lista- og 

tómstundastarfsemi. 

Styrkurinn er 50.000 krónur á barn frá og með 1. janúar 2019 á ári en ekki er um 

beingreiðslur til forráðamanna að ræða, heldur hafa þeir rétt til að ráðstafa tilgreindri 

upphæð í nafni barns síns til niðurgreiðslu á þátttöku- og æfingagjöldum. Bent er á að ekki er 

mögulegt að flytja styrkinn milli ára.  

Börn sem verða sex ára á árinu eiga rétt á styrk frá 1. janúar það ár og út árið sem þau eru 

18. Einstaklingar sem orðnir eru 18 ára þurfa að skrá sig sjálfir inn í Rafræna Reykjavík til þess 

að rástafa styrknum. 
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5. GJALDSKRÁ FRÍSTUNDAHEIMILA 2020-2021 

Þjónusta Mánaðaverð Síðdegishressing Samtals  

Vistun 5 daga 14.150 4.085 18.235 

Vistun 4 daga 11.535 3.270 14.805 

Vistun 3 daga 8.905 2.450 11.355 

Vistun 2 daga 6.285 1.650 7.935 

Vistun 1 daga 3.650 835 4.485 

Lengd viðvera 2.125   

 

SYSTKINAAFSLÁTTUR 

Ef systkini, tvö eða fleiri, dvelja á frístundaheimili eða í sértækum félagsmiðstöðvum skóla- 

og frístundasviðs eða eru í vistun í leikskólum borgarinnar er veittur 100% systkinaafsláttur 

af dvalargjaldi eldra systkinis/eldri systkina. Í þeim tilvikum er miðað við sama fjölda 

daga/stunda og hjá yngra/yngsta barni.. Foreldrar skulu alltaf greiða gjald vegna yngsta 

barns. Það sama gildir ef skóla- og frístundasvið greiðir framlag vegna systkinis/systkinaa í 

sjálfstætt reknum leikskóla eða til dagforeldris eða greitt er framlag til sjálfstætt rekins 

grunnskóla vegna reksturs frístundaheimilis samkvæmt samningi þar um. Skilyrði fyrir 

afslætti er að öll börnin séu með sama fjölskyldunúmer/lögheimili í þjóðskrá. Foreldrar 

greiða fullt gjald fyrir síðdegishressingu allra barnanna og fullt gjald vegna skráningar á langa 

daga.  

6. SAMSTARFSAÐILAR 

SAMSTARF VIÐ FORELDRA 

Við leggjum áherslu á að eiga gott samstarf við foreldra og tökum vel á móti athugasemdum 

og ábendingum. Halastjarnan mun reglulega hafa opið hús þar sem foreldrum er boðið að 

skoða afrakstur hópastarfs og taka þátt í starfi dagsins. Forstöðumenn frístundaheimila bera 

ábyrgð á að upplýsingaflæði sé gott, til dæmis með því að uppfæra heimasíðu reglulega þar 

sem finna má dagskrá heimilisins og myndir úr starfinu. Einnig auglýsum við eftir foreldrum 

sem hafa áhuga á að koma í starfið og vera með stutt námskeið, smiðjur eða bara vera með 

börnunum og spjalla og spila. 

SAMSTARF VIÐ SKÓLA 

Samstarf við skóla er margþætt og snýr bæði að innri og ytri málefnum frístundaheimilisins. 

Frístundaheimilin eru að öllu jöfnu staðsett í skólahúsnæði og um nýtingu á húsnæði gildir 
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sérstakur samningur sem skólastjóri og forstöðumaður frístundamiðstöðvar samþykkja. Einnig 

situr forstöðumaður samráðsfundi með skólastjórnendum. Á þeim fundum eru tekin fyrir 

margvísleg málefni, s.s. þjónusta við börn með sérþarfir, samstarf á óhefðbundnum 

skóladögum og annað samráð. 

ÍÞRÓTTAFÉLÖG OG AÐRAR STOFNANIR 

Frístund er í samstarfi með Val, en Valur býður uppá rútuferðir frá frístundarheimilinu og að 

Valsheimilinu tvísvar á dag og alla daga. Skráning á börnum fer fram hjá Val sem sendir lista á 

frístundarheimilið sem safnað síðan saman börnunum áður en rútan kemur og sendir börnin 

af stað. 


