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Inngangur 

Í eftirfarandi starfsáætlun er gerð grein fyrir starfsemi síðdegisstarfs Barnaskóla 

Hjallastefnunnar í Reykjavík skólaárið 2020-2021. 

Barnaskóli Hjallastefnunnar hefur undanfarin ár boðið upp á fjölbreytt námskeiðshald í 

síðdegisstarfinu, sem dæmi má nefna leiklistarnámskeið, Legónámskeið, kórastarf, 

danskennslu og tónlistarkennslu. Vegna COVID-19 verður því miður ekki unnt að bjóða 

upp á slík námskeið á haustönn skólaársins. Í daglegu starfi síðdegisstarfs 

Barnaskólans er mikil áhersla lögð á öruggt umhverfi. Börnin eru áfram í sínum 

kennslustofum (kjörnum) og til þeirra koma frístundakennarar og sinna þeim. Þau hefja 

starfið á nónhressingu og kennarar aðstoða leiðtoga síðdegisstarfsins við hana með 

það að markmiði að hafa skilin á milli skóla og síðdegisstarfsins mjúk. Þó að 

síðdegisstarfs skólans sé fyrst og fremst fyrir börn frá 1. - 4. bekkjar þá eru samt öll börn 

velkomin, einnig þau sem eldri eru. Starfsfólk síðdegisstarfsins eru ungmenni, oft á 

tíðum ungmenni sem sjálf hafa verið í Hjallastefnuskólum og þekkja því vel til 

hugmyndafræðinnar á bak við Hjallastefnuna.  

Skólastjórnendur eru yfirmenn frístundar og bera ábyrgð á faglegu starfi og framkvæmd 

þess. Þeir sjá um mannaráðningar og sinna samskiptum við yfirmann frístundar sem 

þetta skólaárið er Duncan Cardew. Einar Ólafsson er staðgengill skólastýru og Duncan 

innan handar, en Einar er jafnframt aðstoðarskólastjóri. 

 

Almennar upplýsingar 

Síðdegisstarf skólans er í skólanum sjálfum. Hver árangur heldur til inni á sínum 

kjarna/skólastofu. Tveir starfsmenn eru um hvern hóp. Áhersla er lögð á að skapa ró og 

frið þann tíma sem börnin njóta síðdegisstarfs/frístundar. 

Heildarfjöldi barna í 1. bekk eru 24 þar af eru 19 börn í síðdegisstarfinu 

Heildarfjöldi barna í 2. bekk eru 27 þar af eru 18 börn í síðdegisstarfinu 

Heildarfjöldi barna í 3. bekk eru  26 þar af eru 10 börn í síðdegisstarfinu 

Heildarfjöldi barna í 4. bekk eru  27 þar af eru 16 börn í síðdegisstarfinu 
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Önnur eldri börn sem eru í frístund eru sjö. 

Síðdegisstarfið er í boði frá klukkan 14:20 til 16:30. Frístundastarfið er einnig í boði í 

vetrarfríum, jólafríum, dagana fyrir páska í dymbilviku. Sumarskóli er síðan starfræktur 

eftir lok skólaársins, 9. júní til 14. júlí. Þá er opið frá klukkan 08:00 á morgnana til 

klukkan 16.00 síðdegis. 

Ef foreldrar þurfa að tilkynna forföll er sími síðdegisstarfsins 7829830. 

Starfsfólk 

Starfsfólk síðdegisstarfsins eru mörg hver ungmenni sem áður hafa sjálf kynnst starfi 

Hjallastefnunnar og sem börn verið í einhverjum skóla hennar. Barnaskólinn hefur verið 

einstaklega heppinn með starfsfólk, fengið ábyrgðarfullt fólk til starfa sem starfar eftir 

þeim gildum sem skólastefnan hefur sett sér.  

Þegar nýr starfsmaður tekur til starfa er viðkomandi fyrst um sinn hafður með vönum 

starfsmanni til handleiðslu. Þannig lærir fólkið hvaða orðfæri er notað í skólanum, eins 

og t.d. vinur og vinkona, það er í boði að…  og svo framvegis.  

Hugmyndafræði og framkvæmd Hjallastefnunnar eru í sjálfu sér skýrar og auðskildar 

hugmyndir. Hins vegar krefjast þær meiri dýptar og skuldbindingar en virðast kann í 

fljótu bragði þar sem allt snýst um viðhorf til barna og til mannskilnings sem varðar 

samfélagið allt. Því er Hjallastefnan framsetning á ákveðnum gildum og framtíðarsýn 

sem rímar við lífssýn sumra – en vitaskuld ekki allra. Þess vegna verða allir þeir sem 

hyggja á starf í Hjallastefnuskóla að ígrunda vel hvað það þýðir í reynd. 

Starfsfólk verður því að máta þessar hugsjónir við sín eigin viðhorf og eigin lífssýn. Ef 

það skynjar samhljóm ratar það brátt á taktinn og finnur að það á heima í starfi 

Hjallastefnunnar.  

Listi yfir starfsfólk skólaárið 2020-2021 

Duncan Cardew og Einar Ómarsson aðstoðarskólastjóri eru yfirmenn frístundar 

Bryndís Anna Bridde 

Alfa Jóhannsdóttir 

Ingibjörg Elín Viðarsdóttir 
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Hringur Ingvarsson 

Emil Skúli Einarsson 

Jens Andrésson 

Hallgeir Kári Kjartansson 

Gunnur Mjöll Birgisdóttir 

Guðlaug Sigríður Gunnarsdóttir 

Emilíana Ocares Kristjánsdóttir 

Ólöf Jóna Marínónsdóttir 

Aðalheiður Þorvaldsdóttir 

Jerome Chapuis 

Tveir starfsmenn sinna hverjum árgangi dags daglega. Ef um er að ræða krefjandi hóp, 

er bætt í starfsmannafjöldann eftir atvikum. 

Unnið er eftir hugmyndafræði, meginreglum og kynjanámskrá Hjallastefnunnar: 
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Gjaldskrá 

Klukkustund í Frístund kostar á mánuði kr. 6.800,-  (fyrir og eftir skólatíma) 
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Dvöl í Frístund er skráð fyrir hvern vikudag og gjaldið reiknað í tveimur hlutum. Fyrri 

hlutinn er frá 14:30 til 16:00. Seinni hluti frístundar er frá 16:00 til 16:30. Miðað er við að 

barn sem er í síðdegisfrístund fram til kl. 16: 00 fái nónhressingu því hún er framreidd á 

bilinu 14:30 – 15:00. Morgunfrístund er frá klukkan 07:45 og öll börn fá morgunmat.  

Fólk skráir barn sitt í síðdegisstarfið á heimasíðu skólans 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy_x5TYb3YFo2iHLT9Hb79KtyW5bHadljC

8HgqOmcXRbG-pA/viewform 

Gjöld eru innheimt fyrirfram.  

 

Dagskipulag 

Eins og fram kom í inngangi þá hefur Barnaskólinn boðið upp á ýmis námskeið og sem 

dæmi um námskeið eru dansnámskeið, tónlistarkennsla, skáknámskeið, legónámskeið, 

sviðslistarnámskeið og fleira. Vegna COVID-19 verður ekki boðið upp á námskeið á 

þessu skólaári, a.m.k. ekki á haustönn. 

Síðdegisstarfið fylgir ákveðnu dagsskipulagi en starfsmenn geta breytt því ef aðstæður 

eru þess eðlis. Dagskipulagið getur því riðlast en reynt er að fylgja því vel til að skapa 

samfellu og öryggi hjá börnunum. Fyrst er byrjað á nónhressingu þar sem börnin fá 

bauð og álegg. Síðan er útivera, valfundur og stöðvavinna.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy_x5TYb3YFo2iHLT9Hb79KtyW5bHadljC8HgqOmcXRbG-pA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy_x5TYb3YFo2iHLT9Hb79KtyW5bHadljC8HgqOmcXRbG-pA/viewform
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Hlutverk síðdegisstarfsins er að bjóða upp á fjölbreytt starf. Þess vegna er breytilegt eftir 

dögum hvað í boði er fyrir börnin til að velja sér til dundurs. Starfsfólk leggur sig fram um 

að skapa þannig aðstæður að börnunum líði vel, að ró og friður ríki í skólahúsnæðinu 

og að öll börn finni sér verkefni og leik eftir sínu áhugasviði og vaxi þannig í styrkleikum 

sínum í gegnum leik og skapandi starf. Í lok dags fá börnin ávexti og þá er boðið upp á 

lestur, spil eða föndur þar sem börnin vinna þangað til foreldrar sækja þau. Þannig er 

lögð áhersla á að ekki myndist óróleiki heldur friður ríki í starfinu.  

Dæmi um val:  

SPIL 

KAPLAR 

KUBBAR 

FÖNDUR 

BÚNINGAR 

LEGÓ 

KLUKK

AN 

MÁNUDAG

UR 

ÞRIÐJUDA

GUR 

MIÐVIKUDA

GUR 

FIMMTUDA

GUR 

FÖSTUDAG

UR 

 

             

14:30-

14:50 

 

Nónhressin

g 

Nónhressin

g 

Nónhressin

g 

 

Nónhressin

g 

Nónhressin

g 

 

15:00-

15:30 Útivera Útivera Útivera Útivera Útivera 

 

15:30-

15:35 Valfundur Valfundur Valfundur Valfundur Valfundur 

 

15:35-

16:15 

Stöðvavinn

a/val 

Stöðvavinn

a/ val 

Stöðvavinna

/val 

Stöðvavinn

a/val 

Stöðvavinn

a/val 

 

16:15-

16:30 

Lestur og 

ró í lok 

dags 

Lestur og 

ró í lok 

dags 

Lestur og ró 

í lok dags 

Lestur og 

ró dags 

Lestur og 

ró í lok 

dags 
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PÚSL 

LESTUR 

TEIKNIMYNDASÖGUR 

STOP AND GO 

DANS 

TÓNLIST 

 

 

Samstarf við grunnskólann 

Mikið og gott samstarf er við grunnskólann. Skólastjórnendur fylgja alltaf starfinu eftir, 

þeir hitta starfsfólk síðdegisstarfsins á hverjum degi, funda reglulega með þeim og 

samþætta ef einhverjar breytingar eru varðandi ferðir barnanna með skólabílnum eða 

breytingar á frístund einstakra barna hverju sinni. Einnig hitta starfsmenn kennara 

hópsins og þeir veita þeim viðeigandi upplýsingar um einstök börn ef einhverjar eru. 

Yfirmenn síðdegisstarfsins hafa samskipti við foreldra fyrir hönd starfsfólks. Þeir bera 

ábyrgð á starfinu, hafa yfirumsjón með starfinu, ganga á milli kjarna og fylgjast með að 

allt fari vel fram. Skólastjórnendur sitja sérstaka fundi með starfsfólki að minnsta kosti 

tvisvar á misseri en einnig situr starfsfólk námskeið á starfsdegi í október sem er líka 
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nefndur “Hjallastefnudagurinn”. Þar er boðið upp á fjölbreytt námskeið sem starfsfólkið 

getur valið úr. Vegna Covid verður starfsdagurinn með öðru sniði í ár en fundurinn 

verður fjarfundur. 

Barnalýðræði 

Valfundur er birtingarmynd á einni af þremur grunnstoðum Hjallastefnunnar, þ.e. lýðræði 

og frelsi fyrir börn þar sem gætt er að mannvirðingu þeirra með öllum tiltækum ráðum. Þá 

þjálfa börnin hæfni sína til að þekkja eigin vilja sinn nógu og velja á milli tveggja eða fleiri 

kosta. Slík þjálfun getur fylgt þeim alla ævi, gefur þeim kost á að taka aldrei neinu í lífi 

sínu sem gefnu og vera reiðubúin að grandskoða aðstæður sínar á öllum sviðum. Þar á 

meðal geta þau lært að skilgreina valkosti sína heiðarlega hvort sem varðar nám, atvinnu, 

fjölskylduform, vináttu, áhugamál eða hreinlega hvaða valkostir eru í afstöðu til einstakra 

mála eða hvernig þeim líður eða getur liðið á degi hverjum. Á grundvelli þess geta þau 

valið samkvæmt hjarta sínu og staðið með ávörðun sinni – þar til aftur gefst kostur á 

valfundi. Valkerfi Hjallastefnunnar gætir að fullkomnu réttlæti eða millimetrajafnrétti þar 

sem þau skiptast á að velja eftir einföldu og skýru kerfi þar sem allir fá sama tækifæri til 

að vera fyrstir og allir þurfa jafnframt að verða síðastir. Þetta blinda réttlæti byggir upp 

öryggi þeirra þar sem margir þurfa að keppa um athygli í fjölmennum barna hópi og öryggi 

skapar friðsæld á sama hátt og samkeppni skapar streitu. Blint réttlæti mun síðar meir 

gera þeim kleift að skilja jafnrétti þar sem ólíkir þarfnast ólíkra gæða án þess að slíkt bitni 

á öðrum. Valkerfinu er ætlað að vera rammi um frelsi barnanna til eigin ákvarðana og 

eigin athafna án þess þó að geta nokkru sinni gengið á annarra réttindi. Til að tryggja 

frelsi barnsins, stýrir valkerfið sjálft sem ramminn og tekur þar með fullorðinsvaldið í burtu. 

Þannig skynja öll börn að þau eru jafnrétthá kennaranum á valfundi því þar gilda sömu 

reglur fyrir alla. Þess vegna getur kennari ekki breytt valinu með því að fella út valsvæði 

eða breyta fjölda fyrirvaralaust því að slíkt væri brot á lýðræðislegum grundvelli. Valkerfi 

Hjallastefnunnar hefur þrjá grundvallarþætti lýðræðis innibyggða, sömu þætti og fullorðnir 

búa við í lífinu þar sem hvert augnablik býður upp á nýja valfundi um alla þætti tilverunnar, 

ekkert er sjálfgefið. Þessa lýðræðisþætti æfa Hjallastefnubörn mikið til að öðlast öryggi 

og tryggja réttindi þeirra í samfélaginu.  

Sumarskóli  
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Sumarskóli er rekinn frá skólaslitum kringum 9. júní til og með 14. júlí. Skólastýra 

Barnaskólans ber ábyrgð á starfi sumarskólans, mannaráðningum og starfsmannahaldi. 

Mörg ungmenni síðdegisstarfsins starfa áfram við sumarskólann. Dagskrá er fjölbreytt 

og skemmtileg.   

Hér má sjá dæmi um vikuskipulag sumarskólans en hún er breytileg milli vikna þar sem 

mörg börn dvelja meira en eina viku í senn.  

 

 

Alvarleg slys eða meiðsli 

Ef minniháttar meiðsl koma upp eru þau meðhöndluð með plástri og hlúð að barninu. 

Barnið fær að jafna sig hjá starfsmanni. Foreldrum er síðan sagt frá óhappinu þegar þeir 

sækja barnið. Ef um alvarlegra slys er að ræða hringir yfirmaður strax á sjúkrabíl og í 

foreldra á meðan annað starfsfólk sinnir öðrum börnum og heldur ró.  

Rýmingaráætlun 
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Ef rýma þarf skólahúsnæðið umsvifalaust vegna elds eða annarra hamfara, fara börnin 

annað hvort út um sína útganga eða út um aðra neyðarútganga sem geta líka verið 

gluggar. Í október er fyrirhuguð brunaæfing, þar sem öll börn og starfsfólk fer á ákveðinn 

stað í raðir og þar telur kennari eða frístundastarfsmaður börnin. Yfirmaður frístundar 

ber ábyrgð á að öll börn séu komin úr skólahúsnæðinu og gengur á milli allra kjarna til 

að fullvissa sig um að öll börn séu komin út úr húsi.  

Innra og ytra mat 

Í síðdegisstarfinu fer fram reglulegt símat. Það er vegið og metið hvað gengur vel eða 

hvað þarf að bæta. Innra matið er þannig samofið starfseminni. Skólapúlsinn er lagður 

fyrir foreldra og þar er starf frístundar metið. Foreldrar eru duglegir við að hafa samband 

við skólann ef eitthvað kemur upp á og þá er brugðist fljótt við.  

Reykjavíkurborg ber ábyrgð á ytra mati síðdegisstarfsins. Borgin kallar eftir starfsáætlun 

skólans og frístundar, tölulegum upplýsingum, upplýsingum um húsnæði og skólalóð. Á 

hverju ári er gerð starfsáætlun fyrir frístund sem send er Reykjavíkurborg, með 

upplýsingum um starfsfólk, skipulag, stefnu og hugmyndafræði starfsins.  

Umbótaáætlun 

Á komandi skólaári verður leitast við að hafa góð samskipti við foreldra með 

óformlegum samskiptum í lok dags, gott upplýsingaflæði til foreldra, kennara og 

starfssfólks. Lögð er áhersla á að fá starfsfólk sem sinnir sama hópnum, sömu börnum 

til að skapa sem besta umhverfi fyrir þau og veita þeim öryggi.  

Lokaorð 

Markmið og tilgangur þessarar starfsáætlunar er að gera síðdegisstarf skólans enn 

markvissara með árangursmiðuðum markmiðum og umbótamiðuðu mati. Þess vegna er 

starfið sífellt skoðað og ef ástæða þykir að breyta einhverju þá er það gert. Umfram allt 

er markmið alls starfsins að öllum börnum líði vel, njóti sín og blómstri í 

frístundastarfinu. Hjallastefnan er kærleiksríkmiðuð og skapandi lýðræðisstefna þar sem 

hugmyndaauðgi og ímyndunaraflið fær að ráða ríkjum. 

Starfsáætlun þessi gildir frá september 2020 til 9. júní 2021.  
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Ragnhildur Ásgeirsdóttir, skólastýra Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík 

 

 

 

 

 


