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Um Hellinn 
Hellirinn er félagsmiðstöð sem sinnir sértæku starfi. Hellirinn starfar undir frístundamiðstöðinni           
Miðbergi í Breiðholti. Félagsmiðstöðin Hellirinn þjónustar þau börn sem hafa búsetu eða stunda             
nám við grunnskóla í Breiðholti, Árbæ og Norðlingaholti.  

Frístundamiðstöðin Miðberg er byggð á grunni Fellahellis og hefur hún þjónað           
Breiðholtsbúum frá árinu 1974. Markmið Miðbergs er að veita börnum og ungmennum            
innihaldsríka faglega þjónustu í frítíma þeirra þar sem lagt er upp úr því að bjóða upp á                 
fjölbreytt og áhugavert frístundastarf á vettvangi tómstunda, menntunar, menningar og uppeldis           
undir handleiðslu hæfra starfsmanna.  

Undir stjórn deildarstjóra barnastarfs eru rekin sex frístundaheimili; Álfheimar við          
Hólabrekkuskóla, Bakkasel við Breiðholtsskóla, Hraunheimar, safnfrístund við Hraunberg 12,         
Vinaheimar við Ölduselsskóla, Regnborginn, safnfrístund við Hólmasel 4-6 og Vinasel við           
Seljaskóla.  

Undir stjórn deildarstjóra unglingastarfs eru reknar fjórar félagsmiðstöðvar; Hellirinn,         
Hundrað&ellefu, Hólmasel og Bakkinn. Félagsmiðstöðvarnar eru með starf fyrir aldurinn 10-12           
ára og 13-16 ára. Hundrað&ellefu er staðsett við Gerðuberg 1 og sinnir Hólabrekkuskóla og              
Fellaskóla. Hólmasel er staðsett við Hólmasel 4-6 og sinnir Seljaskóla og Ölduselsskóla og             
Bakkinn er við Breiðholtsskóla.  

Unnið er samkvæmt stefnumörkun og gæðaviðmiðum Skóla- og frístundasviðs         
Reykjavíkurborgar. Lögð er sérstök áhersla á forvarnarstarf , að stuðlað sé að jákvæðum             
félagsþroska, að starfsemin standi öllum til boða og að fyrirliggjandi séu upplýsingar um íþrótta-              
og tómstundartilboð í hverfinu. 
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Markmið Hellisins 
Markmið sértækra félagsmiðstöðva SFS er að veita fötluðum börnum og unglingum í 5. – 10.               
bekk og foreldrum þeirra heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi frítímastarfs eru             
höfð að leiðarljósi. Í því felst að skapa umhverfi og aðstæður þar sem hægt er að þjálfa                 
samskiptafærni, félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar og efla félagslega           
þátttöku. 

Markmið félagsmiðstöðvanna er að bjóða upp á fjölbreytt og aldurstengd viðfangsefni           
sem höfða til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggar              
aðstæður sem einkennast af hlýju og virðingu. Hugmyndafræði félagsmiðstöðvarinnar byggir á           
einstaklingsmiðaðri þjónustu þar sem reynt er að vinna með styrkleika hvers og eins og ávallt er                
reynt að koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga. Markvisst er leitast eftir að vekja áhuga barna                  
og unglinga í sértækum félagsmiðstöðvum á almennu félagsmiðstöðvarstarfi og styðja þau til            
þátttöku í samráði við forstöðumann félagsmiðstöðva og foreldra viðkomandi barns eða           
unglings.  

Hellirinn er með aldursskipt starf og býður annars vegar upp á starf fyrir 5.-7. bekk þar                
sem áhersla er lögð á að börnin kynnist tíu tólf ára starfi í hverfisfélagsmiðstöð sinni. Hins vegar                 
er boðið upp á starf fyrir 8.-10. bekk þar sem unglingarnir skipuleggja dagskránna sjálfir.              
Unglingarnir fá reglulega fræðslur sem miða að því að auka sjálfstæði þeirra t.d.             
fjármálafræðslur, auk þess að yfirlit hangir uppi yfir það sem er keypt fyrir félagsmiðstöðina í               
hverjum mánuði (matur, afþreying, búnaður). Einnig er lögð áhersla á að unglingarnir viti hvað              
er boðið upp á í hverfisfélagsmiðstöðinni þeirra og farið sé reglulega í heimsókn þangað.  

Staðsetning  
Hellirinn er staðsettur í Kleifarseli 18, 109 Reykjavík. Símanúmerið í Hellinum er 411-5790 

 

4 



 

Starfsfólk 
Í Hellinum starfa forstöðumaður og aðstoðarforstöðumaður í 100% starfi. Annað starfsfólk er            
ráðið samkvæmt úthlutun frá Þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra samkvæmt þjónustuþörf          
þeirra barna sem sækja starf Hellisins.  
 

 

Eva Helgadóttir 
Forstöðumaður 

664-7684 
eva.helgadottr@reykjavik.is   

Þuríður Marín Jónsdóttir 
Aðstoðarforstöðumaður 

695-5135 
thuridur.marin.jonsdottir@reykjavik.is 

 

Hellirinn er hnetulaus félagsmiðstöð vegna bráðaofnæmis.  
Vinsamlegast ekki senda krakkana með neitt sem inniheldur hnetur s.s          
orkustykki (nánast allar innihalda hnetur), kex sem inniheldur hnetur,         
kornstangir s.s. Corny eða Kelloggs, súkkulaðismjör s.s Nutella, Hunangs         
Cheerios eða hnetusmjör.  

Hvað gera krakkarnir í Hellinum ?  
Hellirinn opnar klukkan 13:40 og koma krakkarnir til okkar eftir skóla. Langflestir nýta sér              
akstursþjónustu Strætó til að koma krökkunum í Hellinn og einnig heim úr Hellinum. Þegar              
krakkarnir mæta í Hellinn er í boði að fá hressingu sem er frá 14:00-15:00, eftir þann tíma er                  
hægt að fá sér hrökkbrauð og ávexti.  

Í Hellinum eru tvö aðskilin rými, Hellirinn og Unglingahellirinn. Hellirinn er aldursskiptur            
og er annað rýmið (Hellirinn) nýttur fyrir 5.-7. bekk og hitt rýmið (Unglingahellir) nýttur fyrir 8.-10.                
bekk. Á báðum stöðum er boðið upp á dagskrá og eru krakkarnir hvattir til þess að ákveða sjálfir                  
hvað skal vera á dagskrá í hverri viku.  

Hellirinn er með kvöldopnanir fyrir 8. - 10. bekk einu sinni í mánuði og eru þær auglýstar                 
með fyrirvara. Hellirinn er í samstarfi við félagsmiðstöðvarnar í Breiðholti og við hvetjum             
unglinga í 8.-10. Bekk í Hellinum að fara á kvöldopnanir í sinni hverfisfélagsmiðstöð ef þau hafa                
áhuga á því. Í Hellinum hanga uppi dagskrár félagsmiðstöðvanna fyrir hvern mánuð. 

Félagsmiðstöðvasamstarf 
Börnum í 5.-7. Bekk stendur til boða að sækja tíu-tólf ára starf í hverfisfélagsmiðstöðvnum              
sínum ásamt starfsmönum Hellisins þegar opnun er á starfstíma Hellisins. 
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Unglingum í 8.-10. bekk stendur til boða að fara á viðburði sinnar hverfisfélagsmiðstöðva             
og viðburði á vegum SAMFÉS, samtaka félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi, með            
stuðningi frá starfsmönnum Hellisins. 

Félagsmiðstöðin Hundrað&ellefu 
Félagsmiðstöðin Hundrað&ellefu er starfrækt fyrir börn og unglinga í 5.-10. bekk sem ganga í              
Fellaskóla og Hólabrekkuskóla. Tíutólf ára starf er einu sinni í viku fyrir börn í 5.-7. bekk. Tvisvar                 
í viku er opið á dagvakt fyrir 8.-10. bekk og félagsmiðstöðin er opin fjórum sinnum í viku á                  
kvöldin. Félagsmiðstöðin er staðsett í Gerðubergi 1. 

Félagsmiðstöðin Hólmasel 
Félagsmiðstöðin Hólmasel er starfrækt fyrir börn og unglinga í 5.-10. bekk sem ganga í              
Seljaskóla og Ölduselsskóla. Tíutólf ára starf er einu sinni í viku fyrir börn í 5.-7. bekk. Tvisvar í                  
viku er opið á dagvakt fyrir 8.-10. Bekk og félagsmiðstöðin er opin fjórum sinnum í viku á                 
kvöldin. Félagsmiðstöðin er staðsett í Hólmaseli 4-6. 

Félagsmiðstöðin Bakkinn 
Félagsmiðstöðin Bakkinn er starfrækt fyrir börn og unglinga í 5.-10. bekk sem ganga í              
Breiðholtsskóla. Tíutólf ára starf er einu sinni í viku fyrir börn í 5.-7. bekk. Tvisvar í viku er opið á                    
dagvakt fyrir 8.-10. Bekk og félagsmiðstöðin er opin þrisvar sinnum í viku á kvöldin.              
Félagsmiðstöðin er staðsett í Breiðholtsskóla. 

Viðburðir félagmiðstöðva í Breiðholti 
-Söngkeppni Breiðholts, undankeppni fyrir söngkeppni SAMFÉS 
-Breiðholt got Talent 
-Náttfatanótt 
-Skíðaferð 
-Skrekkur 

Viðburðir Samfés 
-Rímnaflæði 
-Stíll 
-Samfestingur 
-Danskeppni 

Lengd viðvera  
Hellirinn er opinn frá 08:00-17:00 á starfsdögum kennara, samstarfsdögum skóla, í páskaleyfi            
og jólaleyfi skólanna fyrir utan stórhátíðisdaga.  
Í upphafi haustannar og vorannar er opnað fyrir skráningu í lengda viðveru á skipulagsdögum              
og samstarfsdögum skóla og er skráning fyrir þessa daga opin þar til viku fyrir þann dag sem í                  
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boði er hverju sinni. Skráning fyrir lengda viðveru í jóla- og páskaleyfi er auglýst með góðum                
fyrirvara. Skráð er í lengda viðveru á vefslóðinni http://umsokn.fristund.is  

Greitt er aukalega fyrir lengda viðveru fyrir hádegi á þessum dögum og ef óskað er eftir                
skráningu eftir hádegi á degi sem barn er ekki skráð í þjónustu. Hægt er að lesa frekar um                  
gjaldskránna á blaðsíðu 10.  

Ekkert kostar að koma á venjulegum opnunartíma ef barn er skráð í þjónustu viðkomandi              
dag. Við hverjum foreldra til að skrá börn hvort sem þau eru að koma í viðbótarþjónustu eða á                  
sínum venjulega tíma því stundum er starfsfólk fært til ef útlit er fyrir að fá börn komi þeim                  
dögum sem lengd viðvera er. Þetta á sérstaklega við í jóla- og páskaleyfi.  

Opnunartími 
Hellirinn er opinn alla virka daga frá 13.40-17:00 

Aðrir opnunartímar:  
1. Á frídögum, í jólafríi, páskafríi og einnig á starfsdögum kennara og samstarfsdögum            

skóla og foreldra stendur þjónusta sértækra félagsmiðstöðva til boða frá kl. 8:00- 17:00.             
Á aðfangadag og gamlársdag er opið kl. 08:00-12:00. Foreldrar verða að skrá börn sín              
sérstaklega hjá sértækri félagsmiðstöð barnsins þessa daga.  

2. Á óhefðbundnum skóladögum þar sem kennsla fellur niður að hluta, hefst sértæka            
félagsmiðstöðvastarfið á hefðbundnum tíma nema um annað sé samið og af því hljótist             
ekki kostnaðarauki fyrir sértækar félagsmiðstöðvar. Óhefðbundnir skóladagar, s.s.        
íþrótta- og útivistardagar, þemadagar, jólaskemmtanir, vorferðir o.fl., geta verið að          
hámarki 10 dagar yfir skólaárið.  

3. Sértækar félagsmiðstöðvar eru lokaðar í vetrarfríum grunnskólanna.  
4. Sértækar félagsmiðstöðvar eru lokaðar á skólasetningar- og skólaslitadögum 
5. Tveir starfsdagar/skipulagsdagar eru í sértæku félagsmiðstöðvastarfi yfir skólaárið, að         

jafnaði einn á haustönn og annar á vorönn. Þá eru félagsmiðstöðvarnar lokaðar.  

Samstarf við grunnskóla 
Heildstæð þjónusta við börn sem sækja þjónustu í Hellinn er einn lykilþáttur starfsins og sitja               
forstöðumenn Hellisins teymisfundi í skólum eða annarsstaðar sé það ósk foreldra.  

Akstursþjónustan 
Flestir krakkar í Hellinum nýta sér akstursþjónustu Strætó frá skóla og í Helli, einnig frá Hellinum                
og heim. Skólastjóri þess skóla þar sem barnið þitt sækir nám sækir um aksturþjónustu vegna               
skólaaksturs Allar upplýsingar um Akstursþjónustuna er að finna inni á          
http://www.akstursthjonusta.is/ eða í síma: 540-2700 
Akstursþjónustan býður foreldrum upp á aðgang að “appi” þar sem hægt er að sjá allar ferðir                
barnsins og fylgjast með hvort bílarnir séu á réttum tíma, hvort barnið hafi farið í bílinn osfrv.                 
Slóðinn inn á “appið” er http://www.akstur.straeto.is:6030  
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Samfélagsmiðlar 
Hellirinn er duglegur að auglýsa starfsemi sína til foreldra og annarra           
aðstandenda inni á samfélagsmiðlum. Þar notum við helst Facebook         
og Instagram til að setja inn myndir af börnunum. Inni á Facebook            
erum við með ,,like” síðu undir nafninu Félagsmiðstöðin Hellirinn og á           
Instagram erum við með læstan aðgang undir nafninu hellirinn og           
þarf því að óska sérstaklega eftir því að fá að fylgjast með myndum             
þar inni. Einnig erum við með Snapchat aðgang þar sem við sýnum            
frá deginum í Hellinum og þar er einnig hægt að óska eftir því að fá               
að fylgjast með okkur undir nafninu hellirinn. midberg.is er heimasíða          
frístundamiðstöðvarinnar Miðbergs og þar erum við með heimasíðu,        
þar koma til dæmis inn fréttir, auglýsingar um kvöldopnanir og          
dagskrár.  

Umsókn um pláss í sértækri félagsmiðstöð 
Foreldrar barna sem eru í umönnunarflokkum 1-3 sbr. skilgreiningu Tryggingarstofnunar ríkisins           
og eru að fara í 5. bekk næsta skólaár fá kynningu á þjónustu sértæku félagsmiðstöðvanna um                
mánaðamótin janúar/febrúar. Foreldrar þurfa að skrá börn í sértækt félagsmiðstöðvastarf fyrir           
hvert skólaár. Skráning í vetrarstarf sértæku félagsmiðstöðvanna fer fram í febrúar. 
Ef foreldrar búa ekki saman en fara með sameiginlega forsjá barns sækir foreldri með sama                

lögheimili og barnið um dvöl í sértækri félagsmiðstöð. Foreldrar eru hvattir til þess að sækja um                
vetrarstarf sértæku félagsmiðstöðvanna fyrir 1. maí ár hvert.  

Þegar foreldrar hafa sótt um í sértækt félagsmiðstöðvastarf fá þeir staðfestingu um að             
umsókn hafi verið móttekin. Verði tafir á þjónustu, s.s. vegna manneklu, er fyrst litið til               
forgangshópa en síðan eru umsóknir afgreiddar í tímaröð, elsta umsókn fyrst. Sjá nánar gr. 4               
um forgang í sértækar félagsmiðstöðvar.  

Skráning í sumarstarf sértæku félagsmiðstöðvanna hefst í mars/apríl. Skrá þarf barn í            
síðasta lagi fyrir kl. 12:00 á föstudegi til að það geti notið þjónustu frá og með mánudegi í                  
vikunni á eftir. Við skráningu geta foreldrar séð hvort enn sé laust pláss í þeim vikum sem þeir                  
vilja þjónustuna eða hvort biðlisti hafi myndast. Foreldrar eru látnir vita ef börnin komast inn af                
biðlista.  
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Ef barn í sértæku félagsmiðstöðvastarfi flytur áður en starfsemin hefst að hausti má færa              
umsókn á milli starfsstaða með því að hafa samband við þann stað þar sem barnið var                
upphaflega skráð. Umsóknir raðast í sömu tímaröð og áður og eru afgreiddar samkvæmt því,              
elsta umsóknin fyrst, sjá þó 6. mgr. í gr. 1.a og gr. 4 um forgang. 

Forgangur í sértækar félagsmiðstöðvar 
Sækja má um forgang að sértæku félagsmiðstöðvastarfi fyrir barn ef sérstakar aðstæður mæla             
með því. Umsóknum um forgang skal skila til forstöðumanns á þar til gerðu eyðublaði.  

Börn með forgang raðast á biðlistann eftir dagsetningu umsóknar, elsta umsóknin fyrst.            
Ef tafir verða á innritun vegna manneklu getur forstöðumaður í samráði við deildarstjóra komið á               
veltukerfi þannig að öll börn fái þjónustu tímabundið í færri daga en sótt var um.  

Hægt er að sækja um forgang í sértæka félagsmiðstöð vegna:  
 
a) Barna í erfiðum félagslegum aðstæðum. Starfsmenn þjónustumiðstöðva, Barnaverndar eða          
annarra stofnana sem koma að málefnum barna og námsráðgjafar eða deildarstjórar í            
grunnskóla geta sótt um forgang vegna félagslegra aðstæðna eða skyndilegra breytingar á            
fjölskylduhögum. 
 
b) Barna sem hafa búið skemur en 2 ár á Íslandi. Fylgja þarf staðfesting frá grunnskóla barnsins                 
um upphafsdag skólavistar á Íslandi.  
 
c) Barna starfsfólks frístundaheimila og sértækra félagsmiðstöðva skóla- og frístundasviðs.          
Starfsmaður sækir um forgang hjá forstöðumanni þeirrar félagsmiðstöðvar sem barnið mun           
dvelja. Ekki er tryggt að starfsmaður njóti óbreyttrar þjónustu hætti hann störfum áður en röðin               
er komin að börnum hans skv. reglunum.  

Umsóknir um forgang skulu afgreiddar innan 14 daga. Þegar umsókn um forgang hefur             
verið samþykkt fær foreldri þjónustu fyrir barnið í félagsmiðstöðinni um leið og aðstæður leyfa til               
samræmis við reglur þessar. Ef umsókn er synjað ber að gæta að reglum stjórnsýsluréttar um               
andmælarétt og rökstuðning og leiðbeina skal foreldrum um rétt til að kæra niðurstöðuna til              
mennta- og menningarmálaráðuneytis. Ekki er veittur forgangur í sumarstarf sértækra          
félagsmiðstöðva.  

Skilyrði fyrir þátttöku 
Öll börn á aldrinum 10-16 ára geta tekið þátt í almennu félagsmiðstöðvastarfi. Einungis í              
undantekningartilvikum eru fjöldatakmarkanir á þátttöku. Forsenda fyrir þátttöku í sértæku          
félagsmiðstöðvastarfi er að barn sé í umönnunarflokkum 1-3 sbr. skilgreiningu          
Tryggingarstofnunar ríkisins:  

● Flokkur 1 Börn, sem vegna mjög alvarlegrar fötlunar, fjölfötlunar, eru algjörlega háð            
öðrum með hreyfifærni og/eða flestar athafnir daglegs lífs.  

● Flokkur 2 Börn, sem vegna alvarlegrar fötlunar þurfa aðstoð og nær stöðuga gæslu í              
daglegu lífi t.d. vegna alvarlegrar eða miðlungs þroskahömlunar, hreyfihömlunar, sem          
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krefst notkunar hjólastóls, verulegrar tengslaskerðingar, einhverfu, heyrnarskerðingar,       
sem krefst notkunar táknmáls/varalesturs, og blindu.  

● Flokkur 3 Börn, sem vegna fötlunar þurfa aðstoð og gæslu í daglegu lífi t.d. vegna               
vægrar þroskahömlunar, hreyfihömlunar, sem krefst notkunar spelka og/eða hækja við          
ferli, heyrnarskerðingar, sem krefst notkunar heyrnartækja í bæði eyru, og verulegrar           
sjónskerðingar á báðum augum.  

Forstöðumaður í sértæku félagsmiðstöðvarstarfi óskar eftir samþykki foreldra fyrir að fá           
staðfestingu frá þjónustumiðstöð á umönnunarflokki sérhvers barns.  

Starfsmenn þjónustumiðstöðva, Barnaverndar eða annarra stofnana sem koma að         
málefnum barna geta sótt um með samþykki foreldra til skóla- og frístundasviðs að barn fái að                
taka þátt í sértæku frístundamiðstöðvastarfi þrátt fyrir að vera ekki í umönnunarflokki 1 – 3.               
Skrifstofa skóla- og frístundasviðs tekur ákvörðun um samþykki eða synjun umsókna.  

Ef börn í sértækum félagsmiðstöðvum eru með lögheimili í öðru sveitarfélagi en            
Reykjavík þurfa foreldrar að óska eftir kostnaðarþátttöku síns sveitarfélags. Sveitarfélagið gerir           
svo samning við viðkomandi frístundamiðstöð á þar til gerðu eyðublaði. Samningurinn þarf að             
liggja fyrir áður en þátttaka hefst.  
 
Skilyrði fyrir þjónustu við barn í sértæku félagsmiðstöðvastarfi er að foreldrar þess séu ekki í               
vanskilum við skóla- og frístundasvið. Sjá gr. 7 í reglum þessum.  

Dvöl í sértækri félagsmiðstöð 
Að jafnaði hefja börn dvöl í sértækri félagsmiðstöð daginn eftir skólasetningu að hausti. Síðasti              
opnunardagur í sértæku félagsmiðstöðvastarfi miðast við daginn fyrir skólaslit. Foreldrar fá           
tilkynningu með tölvupósti þegar þeir hafa fengið þjónustu fyrir barn sitt og þurfa þeir innan               
þriggja daga að staðfesta að þeir þiggi þjónustuna með því að smella á hlekk í tölvupóstinum.                
Hafi ekki borist staðfesting frá foreldrum innan þess tíma er öðrum boðið plássið. Með              
staðfestingu á rafrænni umsókn staðfesta foreldrar að þeir hafi kynnt sér gjaldskrá fyrir sértækt              
félagsmiðstöðvastarf og reglur um þjónustu félagsmiðstöðva og skuldbinda sig til þess að hlíta             
þeim eins og þær eru á hverjum tíma. Umsókn gildir eitt skólaár í senn (ágúst-júní). Ef þjónustu                 
er sagt upp, eða óskað er eftir breytingum, skal það gert fyrir 15. hvers mánaðar og tekur                 
uppsögnin gildi um næstu mánaðamót. Uppsögn skal vera rafræn á Mínum síðum eða með              
skriflegri tilkynningu til forstöðumanns sértækrar félagsmiðstöðvar. Hið sama gildir um breytingar           
á dvalarsamningi. Allar breytingar þarf að gera á Mínum síðum eða berast forstöðumanni             
viðkomandi frístundaheimilis –með tölvupósti fyrir 15. hvers mánaðar og tekur breytingin gildi            
um næstu mánaðarmót.  

Sumarstarf Hellisins 
Á sumrin er boðið upp á sumarstarf í sértæku félagsmiðstöðvastarfi frá kl. 09:00-16:00 en einnig               
má fá viðbótarþjónustu frá kl. 08:00-09:00 og frá kl. 16:00-17:00 sem greitt er fyrir sérstaklega.               
Leitast er við að samræma sumarstarf sértækra félagsmiðstöðva við annað sumarstarf fyrir börn             
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í hverju hverfi. Sérstök gjaldskrá gildir í sumarstarfinu. Sértækar félagsmiðstöðvar eru lokaðar í             
tvær vikur yfir sumartímann.  

Umsóknir vegna sumarstarfsins eru afgreiddar í þeirri tímaröð sem þær berast.           
Sumarstarfið er fyrir öll börn sem eru með lögheimili í Reykjavík, eru að ljúka 5.-10. bekk og eru                  
í umönnunarflokkum 1-3 sbr. skilgreining Tryggingarstofnunar ríkisins, óháð skólahverfi 

Félagsmiðstöðin Hellirinn býður upp á fjöldbreytt sumarnámskeið fyrir fötluð börn í 5.-10.            
bekk. Á sumrin eru námskeiðin aldursskipt annars vegar fyrir 5.7. bekk og hins vegar fyrir 8.-10.                
bekk. (með fyrirvara um það að það sé lágmarks skráning í hvorum aldursflokki fyrir sig annars                
er eitt námskeið fyrir alla).  

Í hverri viku eru 8 pláss í boði síðan er boðið upp á að skrá sig á biðlista. Við gerum                    
okkar besta til þess að taka á móti öllum sem skrá sig en því fyrr sem þið skráið ykkur – því                     
öruggari eru þið um að komast inn.  

Opið er fyrir skráningar á námskeið til 12:00 (hádegi) á föstudegi fyrir hvert námskeið.              
(t.d. opið er fyrir skráningu á námskeiðið 11-15 júní til föstudagsins 8. júní). Ef laust er á                 
námskeið samþykkir forstöðumaður skráninguna. 

Á sumarnámskeiðunum er mikil áhersla lögð á útivist og útiveru. Reynt er að hafa              
dagskránna sem fjölbreyttasta. Farið er í ferðir, bæði í nærumhverfinu og út fyrir             
höfuðborgarsvæðið.  

Sendur er einn greiðsluseðill fyrir hvern mánuð í sumarfrístund. Veittur er 20%            
systkinaafsláttur af dvalargjaldi annars barnsins skráðu á sama lögheimili/fjölskyldunúmer. Ekki          
er veittur systkinaafsláttur af gjaldi vegna viðbótarstundar. 

Vinsamlega athugið að ef hætta á við þátttöku í námskeiði þarf að tilkynna það skriflega               
til forstöðumanna að minnsta kosti viku áður en námskeið hefst (t.d. fyrir miðnætti á sunnudegi               
þegar námskeið/smiðja hefst á mánudegi viku seinna). Ella verður námskeiðsgjald innheimt að            
fullu. 

Gjald fyrir sumarfrístund er innheimt eftir á. Gjalddagi er fyrsti dagur næsta mánaðar.             
Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Hafi gjaldið ekki verið greitt á eindaga leggjast á               
dráttarvextir og vanskilakostnaður. Hafi ekki verið greitt innan 50 daga frá gjalddaga er krafan              
send í milliinnheimtu hjá Momentum. Ekki er hægt að nota frístundakort til að niðurgreiða              
sumarstarf. 

Samstarf við Vinnuskóla Reykjavíkur 
Sumarstarf hjá Vinnuskólanum er í boði fyrir unglinga i 8.-10. Bekk. Ef unglingur í Hellinum               
skráir sig í Vinnuskólann býðst honum að hafa starfsstöð í Hellinum. Vinnuskólahópur Hellisins             
er þannig skipulagður að hálfan daginn eru unnin fjölbreytt verkefni miðað við getu og áhugasvið               
unglingana auk þess sem unglingarnir fá hagnýtar fræðslur og hálfan daginn er skemmtileg             
dagskrá sem unglingarnir taka sjálfir þátt í að skipuleggja.  

Ekki er nauðsynlegt að vikurnar sem unglingur vinnur séu samliggjandi en þeim þarf að              
ljúka á þeim vikum sem Hellirinn er opinn yfir sumartímann. Unglingar fá ekki greitt þá daga sem                 
þeir eru veikir eða taka sér frí en mögulegt er fyrir þá að vinna það upp ef þeir eru skráðir á fleiri                      
námskeið hjá Hellinum. Vinsamlegast athugið að dvalargjaldið er einungis fellt niður þá daga             
sem unglingurinn mætir s.s. ekki ef hann tekur sér frí.  
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Þær vikur sem unglingur er í sumarvinnu hjá Vinnuskólanum er ekki greitt dvalargjald í Hellinum.               
Greitt er fyrir viðbótarstundir ef unglingur er skráður í viðbótartíma 08:00-09:00 eða 16:00-17:00. 

Gjaldskrá 
Gjaldskrá fyrir sértækar félagsmiðstöðvar og sumarstarf frístundamiðstöðva er samþykkt af          
borgarstjórn og getur breyst án fyrirvara.  
Foreldrar eru ábyrgir fyrir greiðslu dvalargjalda.  

Gjaldtaka fyrir vetrarstarf  
Leitast skal við að halda þátttökugjöldum í vetrarstarfi félagsmiðstöðva í lágmarki og dreifa             
kostnaðarsömum viðburðum sem jafnast yfir vetrarmánuðina.  

Gjald fyrir þjónustu sértækra félagsmiðstöðva og fyrir síðdegishressingu á hverjum tíma           
er samkvæmt gjaldskrá skóla- og frístundasviðs eins og hún er birt á vefsíðu sviðsins,              
www.skolarogfristund.is. Gjaldskráin er samþykkt af borgarstjórn og getur breyst án fyrirvara.  

Reykjavíkurborg niðurgreiðir dvöl barna í sértæku félagsmiðstöðvastarfi. Foreldrar greiða         
hluta kostnaðar í samræmi við fjölda daga sem börn þeirra dvelja í starfinu. Einnig greiða               
foreldrar fyrir síðdegishressingu. 

Ef þjónusta er nýtt frá kl. 08:00-13:40 á foreldradögum og starfsdögum skóla eða í jóla-               
og páskafríum þarf að greiða fyrir það sérstaklega. Á ofangreindum dögum geta börnin eftir sem               
áður dvalið í sértækum félagsmiðstöðvum frá kl. 13:40-17:00. Farið er fram á rafræna skráningu              
á þessa daga skv. leiðbeiningum frá sértæku félagsmiðstöðinni. Einnig er hægt að skrá þau              
börn eftir hádegi sem ekki eru skráð í dvöl þann vikudag og greitt sérstaklega fyrir.               
Síðdegishressing er í boði þessa daga en börnin þurfa að koma með nesti fyrir fyrri part dagsins                 
eða í samræmi við upplýsingar frá starfsstað hverju sinni. Skráning á langa daga er bindandi og                
ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótardvöl þessa daga. 

Nota má frístundakort upp í greiðslu dvalargjöld í sértæku félagsmiðstöðvastarfi yfir           
vetrarmánuðina.  
Ráðstöfun frístundastyrks fer fram á mínum síðum á rafræn Reykjavík www.rafraen.reykjavik.is.           
Ráðstöfunartíminnn er opinn í u.þ.b viku í upphafi hvers mánaðar og er sendur tölvupóstur til               
áminningar. Ekki er hægt að framlengja þann tíma sem ráðstöfunarglugginn er opinn.  
Vinsamlegast athugið eftirfarandi: Ráðstöfun sem gerð er kemur aldrei til lækkunar á reikningi í              
heimabanka fyrr en í 1 - 3 virkum dögum eftir ráðstöfun. Sé reikningur greiddur áður en                
frístundastyrkur hefur komið til lækkunar á reikningi er ekki hægt að nýta styrkinn og styrkur               
verður ekki bakfærður. Því er mikilvægt er að bíða með greiðslu þar til reikningur hefur lækkað. 
 Veitið því athygli að í sumum tilfellum er heimild til ráðstöfunar frístundastyrk hærri en              
dvalargjald/frístundagjald. Í þeim tilfellum þarf að velja ráðstöfunarupphæð í samræmi við           
dvalargjald/frístundagjald á reikningi. Reikninginn má finna undir rafrænum skjölum í          
heimabanka. 

Afsláttur af dvalargjaldi í vetrarstarfi  
Afslátt af fullu dvalargjaldi fyrir börn sín í sértæku félagsmiðstöðvarstarfi fá starfsmenn sértækra             
félagsmiðstöðva og frístundaheimila Reykjavíkurborgar sem:  
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●  Sækja um afslátt á þar til gerðu eyðublaði  
● Starfa að minnsta kosti 3 daga í frístundaheimili/sértækri félagsmiðstöð á viku  
● Framvísa staðfestingu forstöðumanns frístundaheimilis/sértækrar félagsmiðstöðvar sem      

starfsmaður vinnur á um að hann sé starfsmaður með rétt á afslætti 
● Afsláttur gildir frá því að umsókn berst forstöðumanni í sértækri félagsmiðstöð barnsins.             

Ekki er veittur afsláttur af gjaldi fyrir síðdegishressingu.  
 
Afsláttur fellur niður þegar starfsmaður hættir störfum á frístundaheimili/sértækri félagsmiðstöð          
Reykjavíkurborgar eða fer í launalaust leyfi og ber honum þá að upplýsa forstöðumann þar sem               
barnið dvelur þar um. Starfsmanni ber einnig að tilkynna forstöðumanni í sértækri félagsmiðstöð             
barnsins ef starfshlutfall breytist þannig að það hafi áhrif á afslátt af dvalargjaldi. Afsláttur fellur               
þó ekki niður þegar starfsmaður fær launalaust leyfi vegna náms sem nýtist í starfi á grundvelli                
reglna Reykjavíkurborgar um launalaust leyfi starfsmanna. 

Ef systkini, tvö eða fleiri, dvelja í sértækum félagsmiðstöðvum og/eða í frístundaheimilum            
skólaog frístundasviðs er veittur 75% afsláttur af dvalargjaldi vegna annars barns og 100%             
vegna þriðja og fjórða barns. Veittur er 50% systkinaafsláttur af fullum gjöldum í sértæku              
félagsmiðstöðvastarfi ef skóla- og frístundasvið greiðir framlag vegna systkinis í leikskóla, hjá            
dagforeldri eða vegna dvalar í sjálfstætt starfandi leikskóla. Skilyrði fyrir afslætti er að öll börnin               
séu með sama fjölskyldunúmer/lögheimili í þjóðskrá. Foreldrar greiða fullt gjald fyrir           
síðdegishressingu allra barnanna.  

Afsláttur samkvæmt reglum þessum er veittur, að öllum skilyrðum uppfylltum, til þess            
foreldris sem samkvæmt þjóðskrá hefur sama lögheimili og fjölskyldunúmer og barn á leikskóla.  

Afsláttur er ekki veittur afturvirkt og miðast hann við þann dag sem gögnum er skilað til                
forstöðumanns félagsmiðstöðvar eða frístundamiðstöðvar og öllum skilyrðum er fullnægt. Þó er           
heimilt að leiðrétta gjöld einn mánuð afturvirkt ef foreldri hefur t.d. láðst að sækja um afslátt og                 
öllum skilyrðum var fullnægt á þeim tíma. Leiðrétting gjalda kemur þá til frádráttar gjöldum              
næsta mánaðar. Afsláttur fellur niður án fyrirvara uppfylli foreldrar ekki skilyrði afsláttar. Afsláttur             
sem veittur er á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga er endurkræfur samkvæmt almennum             
reglum kröfuréttar og verða hlutaðeigandi krafðir um mismuninn.  

Gjaldtaka 
Dvalargjöld í sértæku félagsmiðstöðvastarfi eru innheimt eftir á með kröfu í netbanka. Vilji             
greiðandi fá greiðsluseðil í pósti þarf hann að óska eftir því við Þjónustuver Reykjavíkurborgar,              
Borgartúni 12-14, sími: 411 1111. Gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 30 dögum síðar.               
Skráning fyrir hádegi á heilum dögum í sértæku félagsmiðstöðvastarfi er bindandi og er gjald              
fyrir slíka skráningu innheimt eftir á. 

Innheimtuferli vegna vanskila 
Innheimtuferli vegna vanskila er samkvæmt innheimtureglum Reykjavíkurborgar.  
Ef gjöld eru enn ógreidd tíu dögum eftir eindaga fær greiðandi sent ítrekunarbréf.  

Hafi skuld ekki verið greidd 50 dögum eftir gjalddaga er hún færð í milliinnheimtu. Þegar               
krafa hefur verið send innheimtufyrirtæki er eingöngu hægt að semja um greiðslu við það.  
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Krafa um skuldagreiðslu sem ekki innheimtist í milliinnheimtu fer í löginnheimtu 120            
dögum frá gjalddaga.  

Auk dráttarvaxta sem reiknast af höfuðstóli kröfu frá gjalddaga fram að greiðsludegi, sé             
krafa greidd eftir eindaga, bætist við kostnaður við útsendingu ítrekunarbréfa og innheimtu á             
greiðanda 

Uppsögn 
Uppsögn á dvöl og fækkun daga í sértæku félagsmiðstöðvastarfi þarf að berast fyrir 15. hvers               
mánaðar og tekur hún þá gildi um næstu mánaðamót. Umsókn um fjölgun daga getur farið fram                
hvenær sem er. Tilkynnt er um uppsögn og breytingar á dvalartíma á Mínum síðum á vef                
Reykjavíkurborgar eða með tölvupósti til forstöðumanns.  

Í sumarstarfi sértækra félagsmiðstöðva og í sumarsmiðjum fyrir 10-12 ára þarf að afskrá             
barn með tölvupósti til til félagsmiðstöðvar eða frístundamiðstöðvar viku áður en námskeið            
hefst, hið minnsta. Ella verður námskeiðsgjald innheimt að fullu.  

Hafi greiðsla gjalda ekki borist 110 dögum frá gjalddaga áskilur skóla- og frístundasvið             
sér rétt til þess að segja upp samningi vegna sumar- eða vetrardvalar í sértæku              
félagsmiðstöðvastarfi. Gildir þá einu þó að skuldin sé ekki vegna viðkomandi barns uppfylli             
krafan framangreind skilyrði, þ.e. sé eldri en 110 daga eða ekki hefur verið staðið við               
greiðslusamkomulag. Uppsögn miðast við mánaðarmót og er uppsagnarfrestur einn mánuður.  

Skóla- og frístundasviði er heimilt að gera samkomulag við foreldra um greiðslu eldri             
skulda svo að yngra barn þeirra geti hafið dvöl í sértækri félagsmiðstöð eða tekið þátt í                
sumarstarfi sértækra félagsmiðstöðva, en í því felst m.a. að skóla- og frístundasviði er heimilt að               
segja upp dvöl yngra barns, sé ekki staðið við samkomulag um greiðslu.  

Fylgt er verklagi um aukna þjónustu til foreldra sem skulda og beinir starfsfólk skóla– og               
frístundasviðs þeim í ráðgjöf til þjónustumiðstöðva. 

Veikindi barns 
Geti barn ekki sótt sértækt félagsmiðstöðvastarf vegna veikinda í fjórar vikur samfellt eða lengur              
geta foreldrar sótt um allt að 50% afslátt af dvalargjaldi. Afsláttur er veittur fyrir þann tíma er                 
veikindi vara gegn framvísun læknisvottorðs. Sækja verður um afslátt vegna veikinda innan            
þriggja mánaða frá því barn veikist. Foreldrar bera ábyrgð á því að upplýsa forstöðumann              
viðkomandi félagsmiðstöðvar um að barnið hafi að nýju fengið þjónustu í sértæku            
félagsmiðstöðvastarfi eftir veikindin. Skóla- og frístundasvið áskilur sér rétt til þess að innheimta             
gjöld afturvirkt komi í ljós að veikindaafsláttur hafi verið veittur eftir að barn að nýju dvöl í                 
sértækri félagsmiðstöð.  

Greiðslur fyrir einstaka viðburði og/eða ferðir í almennu félagsmiðstöðvastarfi fást          
endurgreiddar ef um veikindi barns er að ræða nema annað sé sérstaklega tekið fram.              
Staðfestingargjald (ef um slíkt er að ræða) fæst ekki endurgreitt.  

Í sumarstarfi sértækra félagsmiðstöðva og sumarsmiðjum 10-12 ára eru ekki felld niður            
dvalargjöld vegna veikinda nema með framvísun læknisvottorðs.  
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Gjaldtaka í sumarstarfi 
Gjald fyrir sumarstarf fyrir börn sem eru að klára 5.-7. bekk er samkvæmt gjaldskrá skóla- og                
frístundasviðs eins og hún er á hverjum tíma á vefsíðu sviðsins, www.skolarogfristund.is.  

Í sumarstarfi sértæka félagsmiðstöðvastarfsins er greitt grunngjald frá kl. 09:00-16:00.          
Greitt er sérstaklega fyrir tímann frá kl. 08:00-9:00 og frá kl. 16:00-17:00. Skráð er fyrir viku í                 
senn og greitt vikugjald sem innheimt er mánaðarlega. Ekki er boðið upp á síðdegishressingu í               
sumarstarfinu og þurfa börnin því að taka með sér nesti að heiman nema annað sé tekið fram.                 
Gjaldið er skv. gjaldskrá skóla- og frístundasviðs á hverjum tíma á vefsíðu sviðsins,             
www.skolarogfristund.is.  

Ef skráður þátttakandi hættir við þátttöku í sumarstarfi sértækra félagsmiðstöðva, en           
hefur ekki tilkynnt það með tölvupósti til viðkomandi frístundamiðstöðvar að minnsta kosti viku             
fyrir upphaf námskeiðs, þá er námskeiðsgjald innheimt að fullu. Ef veikindi hamla þátttöku barns              
í sumarstarfi sértækra félagsmiðstöðva er námskeiðsgjald fellt niður gegn framvísun          
læknisvottorðs til forstöðumanns/frístundamiðstöðvar. 

Afsláttur af námskeiðsgjaldi í sumarstarfi sértækra félagsmiðstöðva  
Veittur er 20% systkinaafsláttur án umsóknar af fullu gjaldi vegna systkina sem eru með sama               
lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá og eru í sumarfrístund á vegum skóla- og frístundasviðs              
í sama mánuði. Afslátturinn reiknast af fullu gjaldi eldra barnsins. Ekki er veittur systkinaafsláttur              
af sumarsmiðjum eða viðbótarstund. 

Frístundakort er ekki hægt að nota til greiðslu námskeiðsgjalds í sértæku           
félagsmiðstöðvastarfi yfir sumartímann.  

Ef foreldrar eru af erlendum uppruna og eiga lögheimili í Reykjavík (annað foreldri eða              
báðir) og barnið hefur búið á Íslandi skemur en tvö ár, eru þrjár vikur án endurgjalds fyrir                 
sumarstarf gegn umsókn þar um. Sótt er um skriflega til viðkomandi frístundamiðstöðvar. Þessi             
afsláttur gildir ekki fyrir börn sem eru með lögheimili erlendis og koma tímabundið hingað til               
lands yfir sumarmánuðina. 
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