
 

 

Samstarfssamningur milli x skóla og félagsmiðstöðvarinnar x,  

skólaárið 2020-2021 

       

Félagsmiðstöðin x og grunnskólinn x gera með sér samstarfssamning fyrir 15. júní ár hvert (1. sept. 

2020) fyrir komandi skólaár, þar sem fram koma upplýsingar um eftirfarandi: 

 Hvernig reglubundnum samstarfs- og upplýsingafundum er háttað 

 Yfirlit yfir sameiginlega viðburði í skóla- og frístundastarfinu 

 Yfirlit yfir sameiginlega starfsdaga/fræðslu 

 Meðferð og miðlun upplýsinga 

 Samnýtingu á húsnæði  

 Skipting kostnaðar      

Framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvar í viðkomandi hverfi ber ábyrgð á því að boða til fundar vegna 

gerðar þessa samnings. Á fundinn eru boðaðir forstöðumaður félagsmiðstöðvar og skólastjóri 

grunnskóla, ásamt öðrum þeim sem framkvæmdastjóri eða skólastjóri óska eftir að taki þátt í gerð 

samningsins. Framkvæmdastjóra frístundamiðstöðvar ber að skila samningunum til skrifstofu skóla- 

og frístundasviðs.        

 

1. Reglubundnir samstarfs- og upplýsingafundir 
(Hér eru nefnd dæmi um fundi, má breyta og bæta við eftir aðstæðum) 

Fundur Fulltrúi 
félagsmiðstöðvar 

Fulltrúi 
grunnskóla 

Markmið 
fundar 

Tímasetning 
og 
fyrirkomulag 

Sameiginlegur 
kynningarfundur fyrir 
foreldra að hausti 

    

Reglulegir samráðsfundir 
tengiliða grunnskóla og 
félagsmiðstöðva 

    

Nemendaverndarráðs 
fundir 

    

Þátttaka í eineltisteymi1     

Þátttaka í lausnarteymi2     

Móttökuviðtal vegna barna 
með annað móðurmál en 
íslensku 

    

                                                           
1 Úr gátlista SFS vegna eineltis: Hvatt er til þess að við alla grunnskóla séu starfrækt eineltisteymi. Í teymunum 
ættu að sitja þeir fagaðilar í viðkomandi skólasamfélagi/nærsamfélagi sem best eru til þess fallnir. Það geta 
verið námsráðgjafar, kennarar, frístundaráðgjafar, stjórnendur grunnskóla og/eða frístundamiðstöðva og annað 
starfsfólk sem hefur þekkingu og áhuga á að vinna gegn einelti 
2 Lausnarteymum grunnskóla er ætlað að veita kennurum og öðru starfsfólki jafningjastuðning þegar óskað er 
eftir því. Í lausnarteymum er unnið út frá fyrirfram skilgreindu verklagi þar sem markvisst er unnið að lausnaleit. 
Gerð er áætlun um næstu skref og launsateymi fylgir málum eftir í tiltekinn tíma. 
 

https://reykjavik.is/gatlisti-vegna-eineltis#eineltisteymi


 

 

Fundir um viðbrögð við 
niðurstöðum kannana á 
högum og líðan barna og 
unglinga í skólanum 

    

Skilafundir vegna 
einstaklinga og/eða hópa 
(ath. leyfi frá foreldrum) 

    

Fundir vegna aðstoðar við 
einstaka nemendur sem 
þarfnast sérfræðiþjónustu 
(með samþykki foreldra) 

    

     

     
 

 

2. Yfirlit yfir sameiginlega viðburði/verkefni í skóla- og frístundastarfinu 
(Hér eru nefnd dæmi um viðburði, má breyta og bæta við eftir aðstæðum) 

Heiti 
viðburðar/verkefnis 

Áætluð 
tímasetning 

Hlutverk 
skóla 

Hlutverk 
félagsmiðstöðvar 

Verkefnastjóri/ 
ábyrgðarmaður 
viðburðar 

Viðvera starfsfólks 
félagsmiðstöðva á 
skólatíma  

    

Árshátíð/ball     

Skrekkur     

Öskudagur     

Jólaskemmtun     

Leikjadagur     

Barnamenningarhátíð     

Nemendafélag     

Ferðir     

Skólabúðir  / íþrótta- 
og tómstundabúðir 

    

Kortlagning 
félagstengsla og 
fyrirlögn 
tengslakannana 

    

     

     

     
 

 

3. Yfirlit yfir sameiginlega starfsdaga/fræðslu 

Yfirskrift 
starfsdags/ 
fræðslu 

Dagsetning Markmið Ábyrgðarmaður Þátttakendur Annað (s.s. 
kostnaður) 

      



 

 

      

      
 

4. Meðferð og miðlun upplýsinga  

 

_ Forstöðumaður félagsmiðstöðvar er boðaður á fundi nemendaverndarráðs þegar þörf krefur í 

samræmi við 20. gr. reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 og 11. gr. reglna Reykjavíkurborgar um þjónustu 

félagsmiðstöðva. 

_ Skólaritari í umboði skólastjóra veitir nýjum forstöðumönnum félagsmiðstöðva aðgang að 

frístundagátt í Mentor, sjá leiðbeiningar á innri vef eða Námfús. 

_ Grunnskóli upplýsir félagsmiðstöð þegar nýr nemandi er að hefja nám við skólann og býður 

forstöðumanni að taka þátt í móttökuviðtali með samþykki foreldra. 

 

 

 

5. Húsnæði  Sjá nánari skilgreiningu á rými í exel skjali.    

      

_ Sérrými félagsmiðstöðvar er  X m2 (lágmarkið er 65 m2).     

Sérrými félagsmiðstöðvar er það rými sem er alfarið í umsjón félagsmiðstöðvar, ef það er nýtt af öðrum 

er það gert í samráði við forstöðumann félagsmiðstöðvarinnar. Skv. skilgreiningu á rýmisþörf 

félagsmiðstöðva þarf sérrými að vera amk. 65 m2.      

     

_ Heildar rými félagsmiðstöðvar er X m2 (lágmarkið er 350 m2)   

Heildarrými er það rými sem börn, unglingar og starfsmenn félagsmiðstöðvar hafa aðgang að eftir 

skólatíma. Sérrými telst hluti af fermetrafjölda heildar rýmis.     

   

_  Aðgangur er að rými sem hægt er að nýta þegar börn þurfa að komast í ró    

_ Félagsmiðstöðin hefur afnot af forstofu sem er a.m.k. 10-15 m2      

_ Rýmið býður upp á nægjanlegt pláss/hillur/snaga fyrir skó, útiföt og skólatöskur  

_ Félagsmiðstöðin hefur aðgang að salernum sbr. eftirfarandi töflu skv. Reglugerð um hollustuhætti 

nr.941/2002:       

 

25 börn 2 salerni 

50 börn 3 salerni 

100 börn 4 salerni 

200 börn 6 salerni 

   

_ Aðgengi að salerni fyrir fatlaða     

_ Geymsla fyrir borð, stóla, leiktæki, svið, borðtennisborð og önnur leiktæki (viðmiðið er 5-8 m2) 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/158_11.4_reglur_um_thjonustu_felagsmidstodva_samthykkt_i_sfsradi_09042018_i_borgarradi_09052019.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/158_11.4_reglur_um_thjonustu_felagsmidstodva_samthykkt_i_sfsradi_09042018_i_borgarradi_09052019.pdf
https://innri.reykjavik.is/system/files/lei_b_til_stj_rnenda_a_gangur_verkefnastj_fr_stund.pdf


 

 

_ Grindur á hjólum fyrir borð og stóla      

 

Starfsmannaaðstaða:         

  Já  Nei  m2 
Samnýtt 
m/skóla 

Skrifstofa forstöðumanns nálægt 
sérrými félagsmiðstöðvar         

Önnur starfsmannaaðstaða         

Læstir skápar         

Kaffistofa          

Starfsmannasalerni         

       

 

6. Skipting kostnaðar 

Er einhver kostnaður sem grunnskóli og félagsmiðstöð þurfa að deila með sér, s.s. varðandi húsnæði, 

þrif, kaffistofu, búnað eða annað? Tilgreinið hér fyrir neðan:  

        

 

_ Samningsaðilar hafa kynnt sér Reglur um þjónustu félagsmiðstöðva þar á meðal grein 11 um 

samstarf.    

Ef breyting verður á forsendum samnings geta báðir aðilar óskað eftir endurnýjun á samningi 

þessum.   

       

 ________________________      

 Dagsetning      

       

________________________________   _______________________________ 

   

Skólastjóri      forstöðumaður félagsmiðstöðvar/ 

       framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvar 

   

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/158_11.4_reglur_um_thjonustu_felagsmidstodva_samthykkt_i_sfsradi_09042018_i_borgarradi_09052019.pdf

