
Samþætting skóla-
og frístundastarfs 

Ráðgjafarsvið KPMG
—

Apríl 2022

Norðurþing



Efnisyfirlit
Inngangur3

Samantekt7

Horft til framtíðar13

Viðaukar20

Hjálmur Hjálmsson
Verkefnastjóri

545 6197
hhjalmsson@kpmg.is

Tengiliðir ráðgjafarsviðs KPMG

© 2022 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Limited, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur áskilinn.

Steinþór Pálsson
Hluthafi, ábyrgðarmaður verkefnis

545 6134
steinthorpalsson@kpmg.is

Fyrirvari:

Skýrslan er unnin af KPMG skv. samkomulagi við Norðurþing með það að markmiði að samþætta skóla- og frístundastarf á Húsavík.

KPMG ber ekki skylda til að uppfæra skýrsluna vegna upplýsinga sem fram kunna að koma eftir að skýrslan hefur verið gefin út. Enn fremur ber KPMG ekki ábyrgð á efni skýrslunnar ef upplýsingar 
sem KPMG voru látnar í té við skýrslugerðina reyndust rangar eða ófullnægjandi. Í einhverjum tilvikum kann lesandi að vilja nánari upplýsingar eða lýsingar á kröfum í skýrslunni og er það á ábyrgð 
lesanda að óska eftir viðbótarupplýsingum telji hann þörf á því. 

Skýrsla þessi er unnin fyrir Norðurþing, inniheldur trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætluð til nota fyrir Norðurþing í samræmi við tilgang verkefnisins. Skýrslan og önnur skjöl eru ekki til dreifingar 
í heild eða hluta til þriðja aðila án samráðs við KPMG.

Allar ákvarðanir sem teknar kunna að verða á grundvelli upplýsinga sem settar eru fram í skýrslunni eru á ábyrgð lesanda.
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Tryggja hreyfingu allra barna

Fyrir barn er jafn eðlislægt að hreyfa sig eins og það er að tjá sig. Undanfarin ár hefur umhverfi 
barna á Íslandi breyst talsvert með t.a.m. framþróun í tækni og aukinni skjánotkun. Börn hreyfa 
sig minna en áður. Minni dagleg hreyfing hefur m.a. valdið því að fleiri börn mælast of þung en 
áður og hefur hreyfingarleysi verið talinn einn helsti áhættuþáttur fyrir ýmsum sjúkdómum í okkar 
samfélagi. 

Heilinn á auðveldar með að læra nýjar hreyfingar þegar einstaklingur fullorðnast, og sömuleiðis 
tileinka sér nýja færni, ef barn prófar fjölbreyttar hreyfingar í æsku. Sú hæfni mun aukinheldur 
halda áfram að þroskast og fylgja einstaklingum alla þeirra ævi og þar með auðvelda þeim að 
taka sér fyrir hendur mismunandi verkefni. Þá hefur það sömuleiðis sýnt sig að þeir einstaklingar 
sem stunda íþróttir í æsku eru líklegri til þess að halda því áfram á fullorðinsárum. 

Góð félagsleg færni er sömuleiðis ein af grunnstoðum þess að fóta sig í því samfélagi sem við 
búum í hér á Íslandi. Fjölbreytt íþrótta- og tómstundaiðkun kennir börnum að bera virðingu fyrir 
reglum, læra að vinna saman og að finna lausnir á vandamálum í sameiningu. Það er því 
mikilvægt að stuðla að því að börn fái tækifæri til að taka þátt í íþrótta- og tómstundastarfi á 
fjölbreyttum grunni og læri að fagna sigrum og taka ósigrum. 

Verkefnið við samþættingu skóla- og frístundastarfs á Húsavík er liður í því að tryggja þann 
fjölbreytileika og sömuleiðis stuðla að aukinni samveru barna með fjölskyldu sinni. Stefnt er að 
því að allt skipulagt starf barna á aldrinum 5-9 ára fari fram fyrir klukkan 16 á daginn. 

Ávinningur
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Okkar skilningur á verkefninu
Tilurð
Samhugur ríkir meðal fulltrúa skóla- og tómstundastarfs á Húsavík um að dagskrá 
barna þurfi að vera svo gott sem óslitin og tími þeirra frá skóla til tómstunda sé 
skipulagður vel. 

Í framtíðarsýn skólastefnu Norðurþings kemur fram að…

Því óskaði fræðslufulltrúi Norðurþings, í samráði við Íþróttafélagið Völsung og 
íþrótta- og tómstundafulltrúa Norðurþings, eftir tillögu að verklagi og tilboði í 
verkefnisstjórnun frá ráðgjafarsviði KPMG við að samþætta skóla- og 
tómstundastarf fyrir börn á tómstundaaldri á Húsavík.

…leitað verði allra leiða til að samfella í vinnudegi barna verði 
sem mest og sniðin að þörfum þeirra á hverjum stað.

Markmið verkefnisins
— Gera skólastarf barna á aldrinum 5 - 9 ára samþætt við íþróttir og 

tómstundir 

— Stuðla að auknum samvistum fjölskyldna

— Auka þátttöku barna í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi í 
sveitarfélaginu

Framtíðarstaða
Á Húsavík er starfandi heilsársfrístund sem sér um að skipuleggja fjölbreytt 
og skemmtilegt tómstundastarf fyrir börn og ungmenni í nánu samstarfi við 
íþrótta- og félagasamtök. 

Vinnudegi barna á aldrinum 5-9 ára er lokið klukkan 16 alla daga sem 
skapar aukið tækifæri fyrir aukna samveru barna með fjölskyldu og vinum. 
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Áfangaskipt verklag
Okkar nálgun
KPMG lagði upp með þrískipta aðferðafræði við stýringu verkefnisins. Hér að neðan 
eru helstu verkefni og afurðir tilgreindar eftir áföngum.

Áfangi I Áfangi II Áfangi III

Gagnaöflun Úrvinnsla Innleiðing

Ve
rk

ef
ni

Draga fram heildræna yfirsýn á verkefnið með:

— greiningu á stundaskrá grunn-, leik- og 
tónlistarskóla

— greiningu á æfingaáætlun íþróttafélags

— mati á starfsemi frístundar og annarra þátta 
sem hafa áhrif á dagskrá barna á Húsavík 

— viðtölum við valda hagaðila

Samantekt niðurstaðna

Vinnustofur með það að leiðarljósi að:

— skilgreina óskastöðuna 
„Samþættur vinnudagur barna“

— skipuleggja aðlögun stundaskráa/ 
æfingaáætlana að óskastöðunni,

— meta mannaflaþörf og kostnað við breytt 
skipulag og forgangsröðun aðgerða

Úrvinnsla niðurstaðna 

Eftirfarandi skref snúast um að fylgja eftir 
innleiðingu á óskastöðunni:

— kynning á niðurstöðum verkefnisins fyrir öllum 
hagaðilum

— leggja aðgerðaáætlun fram til samþykktar hjá 
hagaðilum

— undirbúa komandi skólaár og skipulagðar 
tómstundir miðað við niðurstöður verkefnisins 
með virku samstarfi hagaðila

Af
ur

ði
r Stöðugreining og fyrstu 
hugmyndir að aðgerðaáætlun

2-3 vikur

Fullmótuð aðgerðaáætlun

4-5 vikur

Samræmt skóla- og 
tómstundastarf á Húsavík

Óskilgreint

Verkefnastjórnun

Stýrihópsfundur I Stýrihópsfundur II Stýrihópsfundur III
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Framkvæmd
Lýsing á verklagi
Í upphafi var skipaður stýrihópur sem innihélt fulltrúa sveitarfélagsins, 
grunnskólans, leikskólans og íþróttafélagsins Völsungs. 

Í kjölfar fyrsta fundar með stýrihópi verkefnisins voru tekin viðtöl við 8 hagaðila 
sem starfa í og við skóla- og frístundastarf á Húsavík. Markmið viðtalanna var 
að fá innsýn viðmælenda inn í það starf sem fer fram í dag, væntingar og vonir 
til verkefnisins ásamt því að ræða stöðu fasteigna, mannauðs og skipulags í 
skóla- og frístundastarfi Húsavíkur. Auk þess fengu viðmælendur tækifæri til að 
segja sína skoðun á helstu tækifærum sem þau sáu til framtíðar. 

Að loknum viðtölum var haldin vinnufundur. Þangað mættu fulltrúar frá 
Borgarhólsskóla, frístund, leikskólanum Grænuvöllum, Völsungi auk fulltrúa frá 
stjórnsýslu Norðurþings sem unnu saman í þremur vinnulotum undir stjórn 
ráðgjafa KPMG. Samhliða vinnufundinum var send rafræn könnun til foreldra 
sem spurðir voru út í stöðu frístundamála á Húsavík m.t.t. framboðs, ástands 
húsnæðis og mannauðs o.fl.

Út frá fyrirliggjandi gögnum stilltu ráðgjafar KPMG upp mögulegri sýn fyrir 
æskilega framtíðarstöðu og aðgerðaáætlun sem lýsir því hvernig best er að 
komast að þeirri stöðu.
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Yfirlit yfir helstu niðurstöður viðtala

Mannauður
— Samnýta mannauðinn betur

— Aukið samtal innan Völsungs sömuleiðis (milli deilda)

Börnin í forgrunni

— Vinnudegi barna lokið kl 16:00

— Fjölga iðkendum í skipulögðu starfi

— 200 daga frístund

Almennt
— Almenn ánægja með stöðu frístundamála – gott framboð en hægt að samræma betur

— Skortur á samtali milli aðila

— Nýta betur mannauðinn

Aðbúnaður
— Almenn tilhlökkun að fá nýtt húsnæði

— Mikil barátta um tíma í höllinni

— Möguleiki að nýta betur gervigras við skóla og á íþróttavelli fyrir yngri börn

Skipulag
— Koma á fót reglulegu samtali

— Frístund miðpunktur

Samantekt
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Vinnufundur með hagaðilum
Í kjölfar viðtala var haldin vinnustofa sem fór fram 1. mars 2022 á Húsavík. 
Á vinnufundinum voru samankomnir aðilar frá skóla- og frístundastarfi á 
Húsavík. Þangað mættu fulltrúar frá Borgarhólsskóla, frístund, leikskólanum 
Grænuvöllum, Völsungi auk fulltrúa frá stjórnsýslu Norðurþings sem unnu 
saman í þremur vinnulotum undir stjórn ráðgjafa KPMG. 

Í fyrsta fasa var farið yfir stöðu og tækifæri eins og það birtist þátttakendum. 
Unnið var rafrænt þar sem þátttakendur fengu tækifæri til að segja sína 
skoðun og um leið forgangsraða þeim hugmyndum sem fram komu eftir 
mikilvægi. 

Í vinnustofu númer tvö var unnið út frá mismunandi valkostum sem búið var 
að stilla upp fyrir fundinn. Ræddu þátttakendur í hópum hvaða valkosti þeim 
þótti fýsilegastir áður en allur hópurinn ræddi saman kosti og galla. 

Síðasta vinnustofan nefndist ‚Frá hugmyndum til framkvæmda‘ þar sem 
þátttakendur unnu áfram í hópum og ræddu hugmyndir að útfærslu til 
framtíðar. 

Vinnufundur
Samantekt
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Samantekt vinnufundar

— Hafa skýra stefnu og einhvern sem stýrir 
verkefninu.

— Búa til samráðsvettvang sem heldur utan um 
verkefnið og tekur á áskorunum og 
tækifærum.

— Heilsársfrístund sem starfar með 
íþróttafélaginu að skipulagi.

— Mikið og opið samtal á milli skólastiga, 
frístundar og íþrótta.

— Aukið samstarf íþrótta, frístundar og skóla.

Stjórnun og stefnumörkun Hugmyndir

— Upplýstur og vel merktur 
göngustígur frá skóla að íþróttavelli 
og sundlaug.

— Hugbúnaður sem heldur utan um 
skráningar barna í frístund og 
íþróttir.

— Auka sveigjanleika þannig að 
starfsfólk geti unnið þvert á 
starfseiningar sveitarfélagsins.

Samantekt

— Almennur samhugur ríkir um framhaldið og vilji til samstarfs er til staðar 
meðal þátttakenda. Norðurþing ætti að setja stefnuna á að hafa á að skipa 
flottasta frístundaverkefni landsins. 

— Á vinnufundinum mátti merkja að þátttakendur voru tilbúnir til þess að ræða 
sig niður á sameiginlega niðurstöðu með hag barna í forgrunni. Áhugaverðar 
umræður sköpuðust reglulega og andinn í hópnum var góður. 

— Einhugur virtist ríkja um mikilvægi þess að smíða kerfi sem búið er til fyrir 
börnin en ekki fullorðna fólkið sem starfar með börnunum. 

— Fram kom vilji til þess að setji á laggirnar heilsársfrístund (200 daga) sem 
starfar með íþróttafélaginu að skipulagi.

Samantekt
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Almenn ánægja en rými fyrir framfarir og betra skipulag
Samhliða vinnufundi var send könnun til foreldra 5-9 ára barna á 
Húsavík. Könnunin var rafræn og nafnlaus. Markmið hennar var að 
kanna hug foreldra til þeirra þátta sem undir vinnuna falla til að fá enn 
betri mynd af þeim áskorunum og tækifærum sem fyrir hendi eru. 

Í könnuninni voru foreldrar m.a. spurðir út í stöðu frístundamála á 
Húsavík m.t.t. framboðs, ástands húsnæðis og mannauðs. Þá fengu 
foreldrar einnig tækifæri til þess að koma með ábendingar um hvar 
helstu tækifæri til framtíðar lægju og hvaða kosti frístundastarf bæjarins 
hefði.

60 svör bárust frá foreldrum.

Þrír af hverjum fjórum sem svöruðu telja aðstöðu til íþróttaiðkunar á 
Húsavík góða eða mjög góða og rúmlega 6 af hverjum tíu telja framboð 
á skipulögðu frístundastarfi gott. Þá ríkir almenn ánægja með 
mannauðinn sem sinnir börnum, bæði í frístund og hjá Völsungi.

Ljóst er að húsnæði frístundar fær falleinkunn að mati foreldra því 
rúmlega 70% foreldra telja það slæmt eða mjög slæmt. Hraða þarf 
uppbyggingu nýs húsnæðis og koma því verkefni í réttan farveg. 

„Frábært starfsfólk, íþróttaaðstaða góð, útiaðstaða frábær.“
Ummæli um styrkleika í skóla- og frístundastarfi

„Virkja fleiri nemendur til þess að taka þátt í skipulögðu frístundastarfi. 
Ná nemendum inn í frístund með skipulögðum námskeiðum, myndlist, 
leiklist, dans og söng.“
Ummæli um tækifærin í skóla- og frístundastarfi

Niðurstöður viðhorfskönnunar
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Æskileg framtíðarstaða

Skóla- og frístundastarf
Á Húsavík er starfandi heilsársfrístund 
sem sér um að skipuleggja fjölbreytt 
og skemmtilegt tómstundastarf fyrir 
börn og ungmenni í nánu samstarfi við 
íþrótta - og félagasamtök. 
Vinnudegi barna á aldrinum 5-9 ára er 
lokið klukkan 16 alla daga sem skapar 
aukið tæ kifæ ri fyrir aukna samveru 
barna með fjölskyldu og vinum. 
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Horft til framtíðar

Vegvísir og lykilvörður
2022 – Fasi II 2023 – Fasi III2022 – Fasi I

Vinnudagur 
barna

Fjölga iðkendumHeilsársfrístund

Íþróttaskóli 1.-2. 
bekkjar

HeilsársfrístundÍþróttaskóli 1.-2. bekkjarVinnudagur barna Fjölga iðkendum

Samnýting mannauðsV3

SamráðsvettvangurV1

SkipulagH1

Íþróttaskóli 
leikskólabarna

V4

StarfslýsingarV2

DagatalÍ3

Mönnun og skipulagÍ1

Íþróttagreinar kenndar í 
lotum

Í2

Samræmdir æfingatímarF1

TímabilH1

Sýnileg og mælanleg 
markmið

F4

Iðkendafjöldi stúlknaF2

ÆfingatímarH3

VinnureglurH4

MótamálF3

KostnaðurÍ4
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M A R K M I Ð

M AT  Á  Á R A N G R I

Vinnudegi barna á aldrinum 5-9 ára sé 
lokið kl 16:00

Fjöldi frávika þar sem æ fingum 5-9 ára 
barna lýkur seinna en kl 16:00
Markmið:

< 5%

LY K I LV Ö R Ð U R
V1 Samráðsvettvangur Til þess að verkefni af þessari stæ rðargráðu gangi upp er 

mikilvæ gt að skilgreina samráðsvettvang sem fundar reglulega og 
skipuleggur starfið. Tilgreina þarf ábyrgðaraðila sem sér um að 
halda utan um vinnuna og skipuleggja hana auk þess sem aðrir 
hagaðilar þurfa að skuldbinda sig til samstarfs.
Samráðsvettvangurinn heldur utan um verkefnið, tekur á 
áskorunum og tæ kifæ rum í samráði við stýrihóp.  

V2 Starfslýsingar Útbúa þarf starfslýsingar sem gefa góða mynd af helstu 
verkefnum og skyldum starfsfólks sem vinnur þvert á einingar. 

V3 Samnýting mannauðs Starfsfólk Norðurþings, sem starfar á starfsstöðvum sem tengjast 
verkefninu, sé gert kleift að vinna á öllum starfstöðvum án 
flæ kjustigs. 

V4 Íþróttaskóli le ikskólabarna Setja upp tíma inni í höll á morgnana fyrir leikskólahópa. Þjálfarar 
hjá Völsungi setja upp leiki og leyfa börnunum að kynnast 
íþróttum betur á jákvæ ðan hátt. 

Samþætt skóla- og frístundastarf
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M A R K M I Ð

M AT  Á  Á R A N G R I

Íþróttaskóli fyrir nemendur í 1. og 2. 
bekk í stað hefðbundins íþróttastarfs.
Stuðla að því að börn komi undirbúin 
inn í skipulagt íþróttastarf og líði betur 
þegar þau byrja að koma sjálf á 
æ fingar í 3. bekk.

Niðurstöður úr ánæ gjuvog 
Markmið:

Á styrkleikabili

LY K I LV Ö R Ð U R
Í1 Mönnun og skipulag Einn skilgreindur aðili verður ábyrgur fyrir þjálfun barna í 

íþróttaskólanum. Sá mun fá aðstoð frá starfsfólki frístundar sem 
fylgir nemendum milli húsa. Lagt er til að deildir Völsungs aðstoði 
við þjálfun þegar tiltekin íþrótt rúllar í dagskránni. T.d. myndi 
knattspyrnudeild skaffa þjálfara þegar fótbolti er þjálfaður og blak 
þegar kemur að þeirri íþrótt. 

Í2 Íþróttagre inar þjálfaðar í 
lotum

Í undirbúningi þarf að skilgreina hvaða íþróttagreinar eigi að vera 
hluti af vinnunni og hve lengi hver íþrótt skal þjálfuð. 
Þjálfunaraðferðir séu nútímalegar og að öllum börnum sé sinnt til 
jafns við aðra. Stuðla að því að öll börn fái verkefni við hæ fi. 

Í3 Dagatal Gerð lifandi dagatals með öllum helstu viðburðum, mótum og 
dagsetningum sem skipta foreldra máli. Slíkt auðveldar foreldrum 
að skipuleggja tímann sinn. Skýrt verklag við uppfæ rslur.

Í4 Kostnaður Lagt er til að kostnaður við íþróttaskóla barna 5-7 ára verði hluti af 
þeim gjöldum sem foreldrar greiða fyrir frístundastarf annars 
vegar og leikskóla hins vegar. 

Samþætt skóla- og frístundastarf
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M A R K M I Ð

M AT  Á  Á R A N G R I

Heilsársfrístund sem starfar með 
íþróttafélaginu að skipulagi og 
mönnun

Niðurstöður úr ánæ gjuvog 
Markmið:

Á styrkleikabili

LY K I LV Ö R Ð U R
H1 Tímabil Gert er ráð fyrir því að frístundastarf á Húsavík sé heilstæ tt og nái 

bæ ði yfir skipulagt starf í Borgarhólsskóla og einnig 
sumarnámskeið sem haldin eru á vegum íþróttadeilda Völsungs. 

H2 Skipulag Deildarstjóri frístundar, í nánu samstarfi við skólayfirvöld og 
íþrótta- og félagasamtök, skipuleggur heildstæ tt frístundastarf 
allan ársins hring. 

H3 Æfingatímar Ein af afurðum vinnunnar er líkan (sjá dæ mi á bls. 24) sem 
Norðurþing og Völsungur geta notað til að raða upp æ fingatímum 
í bæ ði íþróttahöllinni og á íþróttavellinum.  

H4 Vinnureglur Þjálfarar og starfsfólk fái skýrar vinnureglur. 

Samþætt skóla- og frístundastarf
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M A R K M I Ð

M AT  Á  Á R A N G R I

Fjölga iðkendum sem stunda skipulagt 
íþróttastarf í sveitarfélaginu

Hlutfall allra barna 7-13 ára sem 
stunda skipulagt íþróttastarf
Markmið:

> 70%

LY K I LV Ö R Ð U R
F1 Samræ mdir æ fingartímar Setja í gang árlegt verklag við að vinna að samræ mdum 

æ fingatímum barna á milli íþróttagreina hjá Völsungi. Hafa til 
hliðsjónar aðrar frístundir eftir bestu getu. Leita leiða til að birta 
æ fingatöflu í lok júlí, t.d. með að staðfesta alla þjálfara fyrr og/eða 
festa æ fingatöflu til tveggja ára.

F2 Iðkendafjöldi Fara í herferð til að auka hlutfall barna sem æ fa íþróttir hjá 
Völsungi.

F3 Sýnileg og mæ lanleg 
markmið

Mikilvæ gt er að setja mæ lanleg markmið fyrir árangri og hafa þau 
sýnileg. 

F4 Mótamál Eftir sem áður mun iðkendum standa til boða að fara á mót og 
með nýju fyrirkomulagi mun sá möguleiki standa fleiri iðkendum 5-
9 ára til boða en áður. Þó ber að nefna að mikilvæ gt er að taka 
umræ ðuna við foreldra um áherslur og markmið móta sem eðli 
málsins samkvæ mt mun breytast. 

Samþætt skóla- og frístundastarf
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Stjórnskipan og hlutverkalýsing
Verkábyrgð

Fjölskylduráð Norðurþings er eigandi verkefnis og ber heildarábyrgð á því að 
verkefnið uppfylli öll markmið og skili tiláætluðum ávinningi. Norðurþing veitir umboð 

til ákvarðanatöku og tryggir að verkefnið fái tilætlaðan stuðning.

Yfirverkefnastjóri

Íþrótta- og tómstundafulltrúi er ber ábyrgð á framkvæmd verkefnisins. Ber ábyrgð á 
því að skipuleggja og boða fundi samráðshóps. Fylgir eftir ákvörðunum og hefur 

eftirlit með því að starfið gangi vel.

Borgarhólsskóli

Frístund er staðsett í Borgarhólsskóla og 
starfar forstöðumaður frístundar undir 
skólastjóra.
Forstöðumaður frístundar skipuleggur starf 
heilsársfrístundar, í nánu samstarfi við 
skólastjórnendur og íþrótta- og félagasamtök, 
og metur mannafla í samstarfi við skólastjóra.

Völsungur

Framkvæmdastjóri Völsungs, í samstarfi við 
aðalstjórn félagsins, kemur að skipulagningu 
íþróttaskóla 1. og 2. bekkjar auk þess að 
draga að fulltrúa deilda við skipulagningu 
sumarnámskeiða.
Þjálfarar frá Völsungi taka þátt í að 
skipuleggja, og framkvæma, æfingar í 
íþróttaskóla 1.-2. bekkjar. 

Grænuvellir

Fulltrúi leikskólans á sæti í stýrihóp 
verkefnisins. 
Starfsfólk tekur þátt í skipulagningu ásamt 
verkefnastjóra og aðstoðar við íþróttaskóla 
nemenda sem fer fram í íþróttahöllinni. 

Norðurþing

Sér til þess að manna starf heilsársfrístundar 
og stuðlar að því að starfsfólk eininga geti 
ferðast á milli  starfstöðva til að sinna 
mismunandi verkefnum. 

Stýrihópur

Stýrihópur verkefnisins er ábyrgur fyrir 
upplýsingamiðlun og úrlausn ágreiningsmála. 

Hópurinn vaktar framvindu og tekur á 
vandamálum og stýrir í réttan farveg.
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Æfingatímar - dæmi
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Starfsáætlun* ársins - dæmi
Umræðuefni sem koma til viðbótar við fasta liði á fundum

Frístund Æfingar Starfsmannamál Annað

Janúar Rýni á haustönn … Hafa orðið breytingar? …

Febrúar Skipulag sumarnámskeiða … … Samtal við félög um sumarnámskeið

Mars … … ...

Apríl Sumarnámskeið auglýst … Manna stöður fyrir sumarnámskeið …

Maí Skipuleggja hauststarf ... … …

Júní … … … Skemmtifundur – gera eitthvað skemmtilegt saman

Júlí ... Birta æfingatíma … …

Ágúst … … … Aðstaða, búnaður og upplýsingatækni

September … … … …

Október ... … … …

Nóvember ... … … …

Desember ... … … …

*Þarfnast uppfærslu
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Framkvæmd verkefna
Skipulag verkefnastýringar

Verkefnahópur sest niður og skilgreinir umfang verkefnis 
með „þrist“ sniðmáti hér til hliðar áður en framkvæmd hefst. 
Hugmyndin er sú að umfang verkefnis á að geta komist fyrir 
á einu A3 blaði.
Markmið með þristi:
– Koma á samræmdri aðferðarfræði við verkefnastýringu
– Auðvelda skilgreiningu á umfangi verkefna, 

markmiðasetningu og mat á árangri
– Auðvelda verkefnastjóra að hafa yfirsýn á framvindu 

verkefna og stöðu með að sjá hvað úr þristinum hefur 
verið klárað og hvað ekki

– Tryggja markvissa eftirfylgni með verkefnum og stuðla 
að því að teymi standist tíma- og kostnaðaráætlanir

Gert er ráð fyrir að þristurinn sé uppfærður í gegnum 
framkvæmd verkefnis.
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