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1. Inngangur 

Á vordögum 2018 sótti Foldaskóli um styrk hjá skóla- og frístundasviði vegna 

þróunarverkefnis sem gekk undir nafninu Vinaliðaverkefni.  Í skólanum var þá 

starfandi tómstundaráðgjafi en ætlunin var að viðkomandi starfsmaður leiddi 

verkefnið.  

Tilgangur verkefnisins er að styrkja nemendur með því að stuðla að góðu og 

traustu umhverfi í frímínútum í skólanum í gegnum skipulagða hópleiki þar sem 

eldri nemendur leiðbeina yngri. Nemendur læra að vinna með ólíkum 

einstaklingum og bera ábyrgð á skólaumhverfinu. Einnig er markmið 

verkefnisins að hvetja til aukinnar hreyfingar nemenda og jákvæðra samskipta. 

Væntingar skólans til vinaliðaverkefnisins eru að efla jákvæðan skólabrag og 

virkja samskiptahæfni, virðingu og umburðarlyndi nemenda jafnframt því að 

stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan.    

2. Lýsing á verkefninu – skipulag, umfang og framkvæmd 
2.1 Aðstæður  

Haustið 2019 var ljóst að sá starfsmaður sem ætlaði að draga vagninn var ekki 

lengur starfsmaður skólans en styrkurinn í höfn. Verkefnið var því fengið 

tveimur áhugasömum kennurum til umsjónar sem tóku að sér skipulagningu og 

framkvæmd.  Unnið var út frá hugmyndafræði Vinaliðaverkefnisins en umfang 

verkefnis var smærra í sniðum og fékk fljótlega nafnið Leikjavinir.  

2.2 Hugmyndafræðin að baki verkefninu  

Í stefnu skólans er gengið út frá því að stuðla að gagnkvæmri virðingu og þroska 

nemenda, bættri líðan og auknum skilningi á viðhorfum og þörfum félaga þeirra. 

Nemendur eiga rétt á að starfa í jákvæðu umhverfi þar sem jafnrétti og 

umburðarlyndi ráða ríkjum.  

Siðprýði, menntun og sálarheill eru einkunnarorð skólans og með leikjavina-

verkefninu var leitast við að vinna með alla þessa þætti. Hluti af markmiðum 

skólastarfsins er að: 
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• Efla siðgæðisþroska nemenda, umburðarlyndi og virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum. 

• Að nemendur öðlist þjálfun í að takast á við mismunandi aðstæður í 

samskiptum við ólíka einstaklinga. 

Leikjavinaverkefnið fellur vel að lýðræðishugmyndum aðalnámskrár þar sem 

leitast er eftir því að nemendur taki virkan þátt í mótun skólasamfélagsins og 

stuðla að virðingu, heilbrigði og vellíðan. Nemendur tóku þátt í að móta 

verkefnið með leiðtoga verkefnisins og urðu því virkir þátttakendur í mótuninni. 

Markmið verkefnisins var að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust nemenda með 

skipulögðu starfi í frímínútum. Lagt var af stað með það að þátttakendur væru 

nemendur í 7. bekk sem sýndu samfélagslega ábyrgð og virkni með því taka þátt í 

því að efla, virkja og styrkja félagslega virkni yngri nemenda skólans með leikjum 

og hreyfingu.  

Verkefnið fléttast einnig inn í umhverfis- og heilsustefnu skólans þar sem 

grunnþættir menntunar heilbrigði og velferð eru stór þáttur og lögð er áhersla á 

jákvæða sjálfsmynd, aukna hreyfingu, andlega vellíðan, góð samskipti, öryggi og 

skilning á tilfinningum annarra svo eitthvað sé nefnt.  

 

2.3 Skipulag, umfang og framkvæmd verkefnisins  

Eins og fram hefur komið var tilgangur leikjavinaverkefnis að styrkja nemendur í 

hæfni til að eiga árangursrík samskipti við aðra og vilja til að hafa jákvæð áhrif á 

umhverfi sitt og samfélag með skipulögðum leikjum í frímínútum í skólanum.  Þá 

var lögð áhersla á að hafa nemendur með í mótun starfsins og að þeir finndu að 

þeir hefðu áhrif og skoðanir þeirra væru virtar.  

Einnig var markmið verkefnisins að hvetja til aukinnar hreyfingar nemenda og 

jákvæðra samskipta. Jákvæð afþreying á skólalóðinni skiptir gríðarlega miklu 

máli, að nemendur hafi eitthvað fyrir stafni í frímínútum. Nemendum var ljóst 

áður en þeir fóru út í frímínútur hvaða leikir voru í boði, allar leikjastöðvar voru 

tilbúnar þegar þeir komu út og leikjavinir hvöttu til þátttöku. 

Leikjavinir unnu þannig gegn því að nemendur væru einir í frímínútum og hefðu 

lítið fyrir stafni, hvöttu til samveru nemenda í frímínútum og góðra samskipta. 
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Því til viðbótar hvöttu Leikjavinir nemendur til aukinnar hreyfingar í gegnum 

leiki. 

 

Við upphaf starfs Leikjavina var haldið leikjanámskeið fyrir alla leikjavini í 

skólanum og voru íþróttakennarar þar innan handar ásamt þeim sem leiddu 

verkefnið. Á námskeiðunum var farið í leiki og leikjavinum kennt að koma 

leikjum í gang og hvetja aðra til þátttöku. Að auki sátu leikjavinir á stuttum 

fyrirlestri um hlutverk sitt. Leikjavinir mættu reglulega á fundi þar sem starfið í 

frímínútum var skipulagt og vangaveltur sem því tengdust ræddar.  

Val á nemendum 

Í upphafi voru það nemendur í 6. bekk sem riðu á valið en ætlunin er að 

nemendur í 5. – 7. bekk taki þátt. Leikjavinur vinnur að verkefninu í frímínútum 

skólans tvisvar í viku í ákveðinn tíma. Hann/hún fær leyfi til að fara fyrr úr 

kennslustund til að undirbúa frímínútur og stilla upp stöðvum.  

Hlutverk leikjavinar er að: 

- setja upp leikjastöðvar, taka þátt í og aðstoða við afþreyingu í frímínútunum 

- sýna yngri nemendum sérstaka athygli sem og þeim sem eru einir í 

frímínútunum 
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- láta vita af því ef hann heldur að nemendum í skólanum leiðist, séu einmana eða 

ef hann verður vitni að einelti, útilokun eða öðru sem getur valdið vanlíðan 

nemenda 

- fá dagsnámskeið í leikjum og ráðleggingar um hvernig hægt er að hvetja aðra í 

leik - íþróttakennarar sjá um 

- fá stuðning og leiðsögn frá umsjónarhópi Leikjavinaverkefnisins í skólanum 

(hópstjóra, íþróttakennurum og gæslufólki). 

 

Undirbúningur að verkefninu hófst strax á haustönn en komst í framkvæmd á 

vorönn. Byrjað var einu sinni í viku, á þriðjudögum, í frímínútum kl. 09:30-09:50 

og settar upp þrjár leikjastöðvar. Í hverri viku var svo boðið upp á nýja leiki en 

tillögur að leikjum komu frá nemendum. Leikjavinum er boðið í keilu/ 

pizzaveislu eða annað sem fellur til eftir önnina sem ætti að laða fram fleiri 

nemendur sem hafa áhuga á að gerast leikjavinir. 

3. Samantekt - niðurstöður eða gagnsemi fyrir aðra 

Verkefnið stuðlar að því að efla samskiptafærni með leik og útiveru og hefur því 

jákvæð áhrif á skólabraginn. Nemendur á yngri stigum sýna verkefninu mikinn 

áhuga og bíða spenntir eftir frímínútum. Verkefnið hefur því haft góð áhrif á 

samskipti nemenda í frímínútum og aukið samskipti milli árganga.   

Verkefnið tengist heilsueflandi skóla/Grænfánaskóla en Foldaskóli hefur verið 

þátttakandi í þeim verkefnum undanfarin ár. Stöðugt eykst fjöldi nemenda sem 

eru af erlendu bergi brotnir og þarna gefst gott tækifæri á að tengja þá í gegnum 

leik og starf með skólafélögum.   

Nauðsynlegt er að allir starfsmenn skólans sé vel upplýstir um verkefnið svo 

hægt sé að svara helstu spurningum nemenda. Kynna þarf verkefnið vel fyrir 

starfsfólki svo þeir séu meðvitaðir og geti aðstoðað og kynnt fyrir nemendum.   

Leikjabanki hefur verið útbúinn á sameign en huga þarf að fjölbreytileika við val 

á leikjum svo hver nemandi finni leik við sitt hæfi. 

4.  Mat á verkefninu 

Í byrjun sinntu Leikjavinir mest 1. og 2. bekk en aðrir nemendur voru velkomnir 

með. Við teljum að verkefnið hafi stuðlað að sjálfseflingu nemenda, aukinni 
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félagsfærni og heilbrigði og haft jákvæð áhrif á skólabraginn. Þátttakan jókst með 

hverri vikunni og dögunum fjölgaði og nemendur hafa fengið þjálfun í leik og 

starfi. Í fjölbreyttu umhverfi skóla án aðgreiningar hefur verkefnið haft jákvæð 

áhrif og aukið umburðarlyndi gagnvart öllum nemendum skólans.  

Til stendur að skoða skólalóðina með það að hugarfari að auka notagildi hennar 

til leikja t.d. með því að teikna leiki og/eða setja upp stöðvar. Við vonumst til að 

geta þróað, eflt og stækkað þetta skemmtilega verkefni á næsta skólaári.  

5. Greinargerð um notkun styrkfjár 

Styrknum var ráðstafað til kaupa á leiktækjum og vestum til að auðkenna 

leikjavini. Skólinn þurfti einnig að standa straum af kostnaði til umsjónaraðila 

verkefnisins, 1 stund á viku.  

6.  Kynning 
Hvernig verður verkefnið kynnt fyrir samstarfsfólki og öðrum hagsmunaaðilum? 

Verkefnið var kynnt vel í skólasamfélaginu, bæði fyrir starfsfólki, foreldrum og 

nemendum á yngri stigum. Þegar verkefnið fór af stað voru settar fréttir af 

starfinu á heimasíðu skólans og einnig var það kynnt í skólaráði. Þá er stefnt að 

því að hafa dagskrá hverrar viku sýnilega svo hægt sér að sjá hvaða leikir eru í 

boði í hvert sinn og hvaða bekkir eru Leikjavinir á tímabilinu.  

Heimildir 

Vinaliðaverkefnið http://vinalidar.is/about-us/ 

Fylgiskjöl 
https://foldaskoli.is/2019/04/29/leikjavinir/ 
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