Markmið og leiðir
Markmiðasetning fór fram á starfsdegi í byrjun hausts. Unnið var út frá grunnþáttum skóla og
frístundasviðs sem voru lýðheilsa, lýðræði og samvinna. Starfsáætlunin miðar að umbótum á þessum
þáttum. Unnið var út frá ákveðnum verkefnum sem unnið verður í jafnt og þétt yfir árið. Þau
markmið sem starfshópur Holtsins setti þetta árið voru:

Lýðheilsa
Líkamleg heilsa
Markmið

Aðferð

Ábyrgðamaður

Mælieining

Tímaplan

Sportklúbbur

Boðið upp á
íþróttastarf þar sem
unglingar finna ekki
fyrir þrýstingi til að
ná árangri. Allir
hvattir til þátttöku,
óháð íþróttagetu

Friðrik

Mæting í
klúbbinn.

Vor 18

Fimleikasalur

Hvetja nemendur í
Norðlingaskóla til að
koma og prófa
fimleikasalinn og fá
útrás – vinsæll
viðburður sem nær
til margra sem koma
annars ekki í
félagsmiðstöð

Allir

Mæting á
viðburðinn,
skanna hverjir
mæta

Vor 18

Íþróttaviðburðir

Skotbolti, Ratleikur,
Hunger games,
Blindrabolti

Allir

Fjöldi
íþróttatengdra
viðburða á
dagskránni

Vor 18

Allir

Fjöldi
dansviðburða

Vor 18

Fjöldi barna sem
mæta sem eru
ekki í íþróttum

Borðtennis
Sund
Jóga
o.fl

Danskvöld

Just dance, zumba,
hipp hopp

Hollustudagar

Hvetja börnin til
þess að borða góðan
og hollan mat

Allir

Fastir
dagskráliðir þar
sem við bjóðum
upp á hollan mat

Vor 18

Auka mætingu
stelpna í
sportklúbb

Biðja stelpurnar um
að koma með
hugmyndir fyrir
sportklúbbinn

Frikki/Edda

Fjöldi stelpna

Vor 18

Námskeið í
sjálfsstyrkingu

Prufukeyra
námskeið einu sinni í
viku fyrir stelpur í 9
– 10 bekk

Edda

Rannsókn á
árangri =
spurningalisti

Vor 18

Geðheilbrigðis

Fá fræðslu frá
Hugrúnu(hugarafli)

Edda/Sandra

Andleg heilsa

Mánuð

Vera meðvituð um
þetta málefni,
prenta út bæklinga,
plaköt, snappið o.fl.

Vor 18

Starfsmenn
vakandi fyrir
geðrænum
einkennum,
þekkja það og vita
hvert á að leita

Kíkja á helstu
greiningar og
hvernig þekkja megi
einkenni

Allir

Tabú kvöld

Unglingarnir fá
tækifæri til að spyrja
nafnlausra spurninga
um allt milli himins
og jarðar

Allir

Tabúkvöld

Vor 18

Rapportið

Vor 18

Vor 18

Félagsleg heilsa
Heilsa öllum sem
koma í
félagsmiðstöðina

Að lokinni vakt er
farið yfir
mætingarlista og
skannað hvort allir
hafi fengið athygli

Allir

Fá upplýsingar frá
námsráðgjafa um
stöðuna i hópnum

Ræða við
námsráðgjafa

Edda

Samvinnuleikir

Passa að hafa á
dagskrá leiki þar sem
börnin þurfa að
vinna saman

Allir

Dagskráliðir

Vor 18

Vera dugleg að
hrósa, hrósa á
réttum tíma, ekki
fyrir allt

Starfsmenn vakandi
fyrir því þegar
börnum ganga vel
eða fara út fyrir
þægindarhringinn

Allir

Spjall

Vor 18

Vor 18

Lýðræði
Þátttökulýðræði
Vera með Holtsráð
Ungmennaráð
Dagskrágerð

Finna krakka til að taka
þátt í ráðinu

Allir

Hafa einn dag í mánuði
þar sem allir hafa
tækifæri til að koma með
hugmyndir

Allir

Fjöldi í ráði

Vor 18

Vor 18

Prófa að nota menti
appið
Unglingarnir fá tækifæri
til að spyrja nafnlausra
spurninga um allt milli
himins og jarðar

Allir

Tabúkvöld

Vor 18

Anime

Allir

Fjölbreyttir
dagskráliðir

Vor 18

Fá fræðslu frá
minnihlutahópa

Allir

Fá e-h til að koma

Vor 18

Fá upplýsingar frá
Dagbjörtu um fjölda
barna sem eru á
rauðu í
millimenningar-prófi

Tala við Dagbjörtu

Edda

Samaband við
Dagbjörtu

Vor 18

Móttökuáætlun

Fá tækifæri til þess að
taka þátt í
móttökuáætlun með
skóla og hverfi

Edda

Vor 18

Allir

Vor 18

Tabú kvöld

Fjölmenning
Hafa breytilega
dagskráliði

Matarmenning
Nexus kynning

Fá millimenningar
Fræðslu

Jafnrétti
Hvetja krakka til þess Fá Hins seginn fána,
að þess að sýna
upplýsingakvöld um

umburarlyndi
gaganvart
mismunandi hópum

feminisma,

Hinseginn
félagsmiðstöð

Láta unglinga vita af
þessu

Sandra

Dagskráliðir

Passa að dagskráliðir séu
ekki kynjaðir

Allir

Vor 18

Allir

Vor 18

Staðalmyndakvöld –
kompás,
Fá plakat frá þeim

Vor 18

Samvinna
Samvinna við aðrar stofnanir
Samvinna við aðrar
félagsmiðstöðvar

Hafa sameiginlega
viðburði með hverfinu
Fara í aðrar
félagsmiðstöðvar
Fá félagsmiðstöðvar í
heimsókn

Samvinna við fylkir

Fara á leiki, hvetja fylkir

Edda

Fundur með fylki

Vor 18

Fimleikasalur
Karate

Samvinna við skóla

Forvarnarvika

Edda/

Vor 18

Félagsnámið
Flán
Námsráðgjafi
Samvinna við
þjónustumiðstöð

Kynna hvað við höfum að
bjóða

Edda

Samvinna við
Tónlistarskóla

Bjóða þeima að vera
áfram, halda tónleika á
félagsmiðstöðvardaginn

Edda heyrir í
skólastjóra

Tónleikar

Vor 18

Foreldrasamstarf
Upplýsa foreldra

Póstar

Edda/Sandra

Like síðan

Gott
upplýsingarflæði

Vor 18

Bjóða upp á
viðtalstíma

Kynna þeim fyrir þessu

Edda

Hrósa börnum

Heyra í foreldrum þegar
vel gegnur

Edda

Hringja a.m.k. í 2

Vor 18

Fá að koma á
foreldrafund

Tala við foreldrafulltrúa

Edda

Senda pósta

Vor 18

Bjóða foreldra
velkomna

Muna eftir að bjóða
foreldra sérstaklega
velkomna á viðburði þar
sem börnin þeirra taka
þátt

Allir

Upplýsingaflæði

Vor 18

Vor 18

