Stefna um tómstunda- og félagsstarf barna og ungmenna, aðgerðaráætlun - SKJAL Í VINNSLU
Ekki til umsagnar

Til umsagnar í samráðsgátt
2021

Stefnuflokkur
1. Almennt

Aðgerðir/leiðir
Gerð verði ný lög um tómstunda- og félagsstarf barna og
ungmenna, sem komi í stað núgildandi æskulýðslaga.

Áfangar
Starfshópur stofnaður og
verkefnið unnið í samvinnu
við Æskulýðsráð.

Ábyrgð
MRN/Æskulýðsráð

1.2 Til verði þjónustuvettvangur fyrir alla lögaðila
sem starfa í tómstunda- og frístundaþjónustu fyrir
börn og ungmenni.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hvetji til stofnunar og Vinna að frekari lýsingu á
fjármagni slíkan þjónustuvettvang, eða fjármagni vettvang sem verkefni og greina þarfir og
þegar er til og tekur þetta hlutverk.
kostnaðarmeta aðgerðina.
Undirbúa útboð.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið skipi vinnuhóp sem
Starfshópur stofnaður.
meti fjárþörf til tómstunda- og félagsstarfs og geri tillögu að
nýju sjóðaumhverfi.

MRN/Æskulýðsráð

Samningur við miðlægan
þjónustuvettvang.

MRN

Starfshópur skilar tillögum.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið setji í lög og námskrá
viðurkenningu á hálfformlegu og óformlegu námi.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið skoði samlegð á milli
laga með það í huga að hvetja til aukins samstarfs skóla- og
tómstunda- og frístundastarfs.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti vinni að gerð laga um
heildstætt og faglegt heilsárs félags- og tómstundastarf á
vegum sveitarfélaga. Starfið byggi á gæðastöðlum.

MRN

1.3 Fjárframlög til tómstunda- og félagsstarfs verði
aukin og sjóðaumhverfið endurskoðað.
2. Framboð og inntak

2.1 Mennta- og menningarmálaráðuneyti styðji við
fjölbreytt framboð tómstunda- og félagsstarfs

Vinna frekar innan
ráðuneytisins.

2.2 Fagleg gæðaviðmið eru forsenda fjármögnunar til Mennta- og menningarmálaráðuneyti vinni að gerð faglegra
þeirra sem standa fyrir starfinu, til samræmis við
gæðaviðmið. Viðmiðin verði í nokkrum flokkum, til að mæta
umfang starfseminnar.
ólíkum þörfum ólíkra hópa barna og ólíkrar starfsemi.
3. Rekstrar- og starfsumhverfi

2022
Áfangar
Ábyrgð
Skilar tillögum að breyttu
lagaumhverfi.

Markmið
1.1 Til verði ný lög um tómstunda- og félagsstarf
barna og ungmenna.

3.1 Lagarammi rekstraraðila í tómstunda- og
félagsstarfi er skýr, ábyrgð og skyldur þeirra aðila
sem sinna starfinu skilgreindur og lagaramminn
styður við rekstur og þróun starfsins.
3.2 Gæðaviðmið fyrir rekstur og stjórnun eru
forsenda rekstrarfjármögnunar til þeirra sem standa
fyrir starfinu, til samræmis við umfang starfseminnar.
3.3 Aðstaða og tæki sem stuðla að jöfnu aðgengi,
faglegu starfi og þróun þess er til staðar.
3.4 Aukin fjárframlög til reksturs landssamtaka
æskulýðsfélaga eru tryggð og jafnræðis gætt við
úthlutun fjármagns.

3.5 Öll börn og ungmenni hafi aðgang að og jöfn
tækifæri til þátttöku

Starfshópur stofnaður

MRN

MRN/Samband ísl.
sveitarfélaga

Starfshópur skipaður með
Sambandi íslenskra
sveitarfélaga

MRN/ Samband
íslenskra sveitarfélaga

MRN/Æskulýðsráð

Starfshópur stofnaður með
Æskulýðsráði

MRN/Æskulýðsráð

Mennta- og menningarmálaráðuneyti endurskoði eða geri ný Fellur undir 1.1
lög um tómstunda- og frístundastarf barna og ungmenna, sem
taki við af núverandi æskulýðslögum.

MRN/Æskulýðsráð

Unnið í framhaldi af 1.1
Mennta- og menningarmálaráðuneytið vinni að gæðaviðmið
fyrir rekstur aðila sem standa fyrir tómstunda- og félagsstarfi
barna og ungmenna. Viðmiðin verði í nokkrum flokkum til að
mæta þörfum ólíkri starfsemi félaga.
Gera greiningu á stöðu aðgengis og í framhaldi aðgerðaráætlun
um úrbætur.

MRN/Æskulýðsráð

Starfshópur stofnaður með
Æskulýðsráði

MRN/FMR

Starfshópur stofnaður ásamt MRN/FMR
félags- og
barnamálaráðuneyti

Fjárframlög til tómstunda- og félagsstarfs verði aukin og
Fellur undir 1.3
sjóðaumhverfið endurskoðað
Úthlutunarreglur sjóða á vegum mennta- og
Fellur undir 1.3
menningarmálaráðuneytisins verði endurskoðaðar eða tryggt
að þær séu gegnsæjar og stuðli að jafnræði í úthlutunum.
Reglurnar byggi á lögum, stefnu um tómstunda- og félagsstarf,
sem og faglegum og rekstrarlegum gæðaviðmiðum. Bætt verði
í eftirlit með framkvæmd starfsins sem fær úthlutun.
Sjóðir á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins verði Fellur undir 1.3
skoðaðir, með það í huga að auka getu félagasamtaka til að
sinna verkefnum sínum í langtíma öruggu rekstrarumhverfi.

MRN/Æskulýðsráð

Vægi æskulýðsmála verði aukið í menntamálaráðuneytinu,
með endurskoðun skipurits og auknum fjölda starfsmanna.

MRN/Æskulýðsráð

Auka sýnileika málaflokksins
bæði innan og utan
ráðuneytisins.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti fylgist með þátttöku
barna og ungmenna í skipulögðu starfi. Sérstaklega skal fylgjast
með þeim hópi sem tekur síður þátt í skipulögðu tómstundaog félagsstarfi fyrir börn og ungmenni og greina ástæðu minni
þátttöku.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið í samstarfi við félagsStarfshópur með félags- og
og barnamálaráðuneytið styrki og einfaldi ferlið í kringum
barnamálaráðuneyti.
umsóknir um fjárhagslegan stuðning fyrir börn frá efnaminni
heimilum til þátttöku í tómstunda- og félagsstarfi

3.6 Tómstunda- og félagsstarf er öruggur vettvangur Mennta- og menningarmálaráðuneyti stuðli að gerð
allra barna og ungmenna
sameiginlegra öryggis- og siðaregla fyrir tómstunda- og
félagsstarf barna og ungmenna, þ.m.t. verkferla og
viðbragðsáætlanir

2023
Áfangar
Ný lög

MRN

MRN

MRN/FMR

Starfshópur stofnaður ásamt MRN/FMR
félags- og
barnamálaráðuneyti

MRN/FMR

Starfshópur skilar tillögum

Samskiptaráðgjafi íþrótta- og MRN/Samskiptaráðgj
æskulýðsstarfs vinnur að
afi
verkefninu.

Sameiginlegar öryggis- og
siðareglur

Starfshópur skila tillögum

Starfshópur skila tillögum

3.6 Tómstunda- og félagsstarf er öruggur vettvangur
allra barna og ungmenna

4. Mannauður

3.7 Aðilar tómstunda- og félagsgeirans starfa saman í
sameiginlegum málum, með það að markmiði að
bæta starfið.
3.8 Tómstunda- og félagsgeirinn er í samstarfi við
aðra viðeigandi aðila í þeim málum sem eru
sameiginleg, með það að markmiði að bæta starfið
og tryggja samræmi milli málaflokka.
4.1 Auka nýliðun í hópi starfsfólks og sjálfboðaliða

4.2 Minnka brottfall sjálfboðaliða og
starfsmannaveltu starfsfólks.

4.3 Hvatar til nýsköpunar og framþróunar í starfinu
eru til staðar, fyrir starfsfólk og sjálfboðaliða.

5. Rannsóknir og þróun

4.4 Samfelld fræðsla, símenntun og þjálfun er í boði
fyrir starfsfólk, sjálfboðaliða og rekstraraðila.
4.5 Starfsfólk og sjálfboðaliðar eru meðvituð um
skyldur sínar og ábyrgð í starfi.
5.1 Upplýsingar um og aðgengi að
rannsóknargögnum og nýsköpunarverkefnum sem
nýtast starfinu og greitt er fyrir af almannafé, eru
aðgengilegar öllum, að uppfylltum aðgengisreglum
og skilyrðum um trúnað og persónuvernd.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti setji í grunnskólalög að
fulltrúi frístundasviðs sveitarfélaga hafi aðgang að
nemendaverndarráðsfundum.

MRN/Samband ísl.
sveitarfélaga

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hvetji til stofnunar og
Fellur undir 1.2
fjármagni þjónustuvettvang, eða fjármagni vettvang sem þegar
er til og tekur þetta hlutverk.
Tillögð þjónustumiðstöð hafi það hlutverk að stuðla að
Fellur undir 1.2
samstarfi aðila.

MRN/Æskulýðsráð

Mennta- og menningarmálaráðuneyti setji í lög og námskrá að Sjá 2.1
veittar séu einingar fyrir þátttöku í hálfformlegu og óformlegu
námi.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið standi fyrir
Æskulýðsráð heldur utan um
hvatningarátaki um mikilvægi sjálfboðaliðans.
dag sjálfboðaliðans 5.
desember
Mennta- og menningarmálaráðuneytið stuðli að því að nám á Skoða og kynna nám í
framhaldsskólastigi um tómstunda- og félagsstarf með börnum tómstunda- og félagsstarfi
og ungmennum verði í sem flestum skólum.
sem er þegar til staðar í
framhaldsskólum landsins
Tillögð þjónustumiðstöð standi fyrir greiningu á stöðu og
Fellur undir 1.2
ástæðum brottfalls starfsmanna, og leggi í framhaldi til
aðgerðaráætlun til úrbóta.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti vinni að greiningu á
samfélaglegu og fjárhagslegu virði tómstunda- og félagsstarfi
barna og ungs fólks.
Í gæðaviðmiðum rekstrar verði m.a. horft til mannaflaþarfar,
Fellur undir 2.2
og þau viðmið þá notuð við útreikninga á fjármagnsþörf.
Félagasamtök hafi aðgang að og geti samnýtt sem mest af því Fellur undir 1.2
efni sem þarf til grundvallar starfsemi þeirra í gegnum tillagðan
þjónustuvettvang. Er þar átt við fræðslu, ferla, gæðaviðmið,
aðferðafræði og verkefni

MRN

Tillögð þjónustumiðstöð hafi það hlutverk að stuðla að og
standa fyrir samfelldri fræðslu og símenntun
Tillögð þjónustumiðstöð hafi það hlutverk að stuðla að og
útbúa efni um skyldur og ábyrgð starfsfólks og sjálfboðaliða.
Töluleg gögn um tómstunda og -félagsstarf barna og
ungmenna verði gert aðgengileg

Fellur undir 1.2

MRN/Æskulýðsráð

Fellur undir 1.2

MRN/Æskulýðsráð

Starfshópur stofnaður og
verkefnið unnið með
viðeigandi aðilum.
Starfshópur nú þegar
stofnaður.

MRN

Ráðuneyti sem koma að málefnum barna og ungmenna hafi
þverfaglegt teymi sem samræmi rannsóknir og stuðli að
aðgengi að rannsóknum sem til eru
Hlutverk tillagðs þjónustuvettvangs verði m.a. að tryggja að
Fellur undir 1.2
upplýsingar um nýsköpunarverkefni og sjóði berist sem víðast,
sem og veiti aðstoð þeim sem þurfa við gerð umsóknir

5.2 Gagnreyndar aðferðir og rannsóknir, innlendar og Hlutverk tillagðs þjónustuvettvangs verði m.a. að hafa
Fellur undir 1.2
erlendar, eru notaðar til framþróunar í starfinu.
gagnabanka um rannsóknir sem hafa verið unnar, sem er
aðgengilegur öllum.
5.3 Efla rannsóknir tengdum tómstunda- og
Fjármagn til rannsóknar- og þróunarverkefna verði tryggt með Fellur undir 1.3
félagsstarfi barna og ungmenna
það í huga að fleiri aðilar geti komið að rannsóknunum.
5.4 Samstarf frjálsra félagasamtaka/sveitarfélaga og Tillögð þjónustumiðstöð hafi það hlutverk að auka samstarf
Fellur undir 1.2
háskólasamfélagsins í nýsköpun og þróun er aukið.
þeirra sem starfa í tómstunda- og félagsstarfi fyrir börn og ungt
fólk, og háskólasamfélagsins í nýsköpun og þróun

Mennta- og
menningarmálaráðuneyti
skoðar ásamt Sambandi ísl.
sveitarfélaga

MRN/Æskulýðsráð

MRN/Æskulýðsráð

MRN/Æskulýðsráð

MRN/Æskulýðsráð

MRN/Æskulýðsráð
MRN/Æskulýðsráð

MRN/Æskulýðsráð

MRN/Æskulýðsráð

MRN
MRN/Æskulýðsráð

Gagnagrunnur gerður
aðgengilegur

MRN/Samband ísl.
sveitarfélaga

2023
Ábyrgð

