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Efni: Umsögn um tillögu tilþingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 með 
áherslu á börn og barnafjölskyldur. Lagt fyrir á 145. löggjafarþingi 2015-2016.

Vísað er til tilkynningar á heimasíðu Alþingis þar sem fram kemur að öllum sé frjálst að 
senda inn skriflega umsögn um tillögu að þingsályktun um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017 -  
2021 með áherslu á böm og barnafjölskyldur. Fram kemur að frestur sé til 7. september 2016 
til að leggja fram umsögn. Þar sem Reykjavíkurborg fékk ekki formlega beiðni um umsögn er 
umsögnin seint fram komin. Tekið er fram að mikilvægt er að sveitarfélögin fái tækifæri til 
að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í þessu veigamikla máli.

Um leið og það er fagnaðarefni að lögð skuli fram fjölskyldustefna sem hefur það að 
markmiði að innleiða Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna að fullu, er langt í land með að 
stefnan sé nægilega afdráttarlaus og nái til þess veruleika sem einkennir líf barna og foreldra á 
íslandi árið 2016.

Þrátt fyrir að á íslandi hafi alltaf tíðkast ákveðinn fjölbreytileiki í fjölskyldugerðum hefur 
samfélagið hér á landi líklega aldrei verið eins fjölbreytt og jj ölmenningarlegt og nú er. Slík 
breyting á samfélagsgerðinni er vafalítið komin til að vera og mun sjálfsagt halda áfram að 
þróast enn meir á þeim árum sem fjölskyldustefnunni er ætlað að koma til framkvæmda. Þá er 
ísland ekki einangrað í samfélagi heimsins og hafa þær áskoranir sem ríki heimsins glíma við 
vegna stríðsátaka og fólksflutninga bein áhrif á þróun samfélagsins hérlendis. Þeir atburðir 
sem hafa orðið á síðustu mánuðum og árum í París, Noregi, Kaupmannahöfn og víðar spretta 
upp úr félagslegum veruleika fólks sem hefur upplifað jaðarsetningu og þá tilfinningu að 
tilheyra ekki því samfélagi sem það býr í. Á íslandi höfum við ennþá tækifæri til þess að 
byggja upp samfélag sem leggur áherslu á markmið um að vemda börn og fjölskyldur úr 
viðkvæmustu samfélagshópunum. Það verður hinsvegar ekki gert með því að leggja frarn 
fjölskyldustefnu sem tekur ekki til þeirra hópa í samfélaginu sem líklegastir eru til að upplifa 
jaðarsetningu, efnahagslegan, félagslegan og menningarlegan skort. Þá nægir ekki að tryggja 
aðgengi allra barna að þjónustu og jöfnum tækifærum ef ekki eru settar fram markvissar 
tillögur um það með hvaða hætti eigi að tryggja að þeir aðilar sem sinna börnum og 
fjölskyldum hafi þau viðhorf, þekkingu, hæfni og fjármagn sem til þarf.

í kafla um almennar forsendur fjölskyldustefnunnar segir að við mótun hennar hafi verið 
tekið „mið af annaiTÍ stefnumótun á málasviðinu en forðast að endurtaka það sem þar kemur 
fram“. Þá segir jafnframt að lögð sé áhersla á jafnræði og að öll böm njóti sama réttar „og sé 
ekki mismunað á grundvelli kynþáttar, litarháttar, kynferðis, kynhneigðar, kynvitundar, tungu, 
trúarbragða, stjómmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðemis,



þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna barns, foreldra 
eða forsjáraðila“. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar vill benda á að verði 
ijölskyldustefnan samþykkt verður hún eitt af lykilskjölunum í opinberri stjórnsýslu þar sem 
fjallað er um lífsafkomu barna, aðgengi að þjónustu og rétt þeirra tii þátttöku. Eins og stefnan 
er sett fram má segja að ákveðin blinda sé gagnvart fjölbreytileika fjölskyldna t.d. varðandi 
þætti einsog kynjavídd og uppruna (e. gender blindness, color blindness). Skóla- og 
frístundasvið leggur því til að fjallað verði um fjölbreytileika fjölskyldna með afgerandi hætti 
í einstökum liðum stefnunnar þegar það á við og verði sérstaklega hugað að þáttum eins og 
kynhneigð, kynjajafnrétti, fjölbreyttum tungumálum á heimili, menningu og menntun. E f ekki 
er tekið tillit til fjölbreytileika ijölskyldna rneð meira afgerandi hætti í stefnunni er næsta víst 
að hún verður of almenns eðlis og mun ekki þjóna því hlutverki að gæta sérstaklega 
hagsmuna þeirra ijölskyldna sem mest þurfa á því að halda.

Þá tekur skóla- og frístundasvið undir umsögn Sambands íslenskr-a sveitarfélaga, dags. 9. 
september 2016, um að nauðsynlegt sé að stefnan feli í sér raunhæf skref sem hafi það að 
markmiði að bæta stöðu þeirra barna og fjölskyldna sem eru í mestri hættu á að verða undir 1 
samfélaginu. Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að setja fram kostnaðargreiningar og 
tillögur að fjármögnun. Tekið er undir mikilvægi þess að sveitarfélögin fái tækifæri til að 
koma á framfæri ábendingum og athugasemdum um stefnmótandi áætlanir Alþingis í 
málefnum barna og barnafjölskyldna.

A f hálfu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar eru settar frarn eftirfarandi ábendingar 
við einstaka liði tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fýrir árin 2017-2021 með 
áherslu á börn og barnafjölskyldur:

A. Afkoma og húsnæði.

Skóla- og frístundasvið (SFS) fagnar því að byggður verði upp leigumarkaður til að 
barnafjölskyldur geti búið í öruggu húsnæði ( A.4.). Eins og allir vita hefur leigumarkaður á 
Islandi verið mjög ótryggur um árabil og þeir sem búa í leiguhúsnæði á frjálsum markaði haft 
takmarkaða tryggingu fýrir því að fá að ráða sjálfir hversu lengi þeir búa á sama stað eða 
flytja sig um set. Að hafa öruggt þak yfir höfuðið er ein af grunnþörfum mannsins og 
mikilvægt fýrir barnafjölskyldur að geta sjálfar ákveðið hvenær þær velja að skipta um 
húsnæði. Til að skapa börnum öruggt umhverfi er mikilvægt að þau og foreldrar þeirra geti 
sjálf ákveðið hvenær þau skipta um húsnæði en þurfi ekki að lúta lögmálum ffjálsa 
markaðarins um búsetuskipti og flutning á milli hverfa eða sveitarfélaga sem oftast kallar 
einnig á að börn þurfi að skipta um skóla þar sem skipting í skólahverfí í stærri 
sveitarfélögum fer eftir búsetu.

SFS leggur til að sveitarfélögum verði tryggt fjármagn til að framfylgja ákvæðum laga og 
reglugerða um að grunnskólinn verði gjaldfijáls og nemendum og fjölskyldum þeirra að 
kostnaðarlausu og að hætt verði að gera ráð fýrir því að foreldrar leggi bömum sínum til 
ritföng og ýmis námsgögn.

Hins vegar er á það bent að í þessum lið er eingöngu hugað að efnahagslegri afkomu bama og 
fátækt vegna skorts á efnislegum gæðum. Hér vantar að skilgreina betur í hverju fátækt barna 
felst en skv. Skilgreiningu Evrópusambandsins á fátækt eru fátækir: „Þeir einstaklingar og 
hópar sem hafa svo takmörkuð lífsgæði (efnahagsleg, menningarleg og félagsleg) að það 
hindrar þá til lágmarksþátttöku í því samfélagi sem þeir lifa í “ (Auður býr í barni hverju.



Leiðbeiningar fyrir starfsfólk skóla um stuðning við börn úr efnaminni fjölskyldum(2011). 
Menntasvið Reykjavíkurborgar og Leikskólasvið Reykjavíkurborgar. Sótt af: 
http://reykj avik. is/sites/default/files/ymis_skj ol/skj ol_utgefid_efni/audurbyribarnihve 
rju_0.pdf).

Efla þarf með markvissum hætti menningarlega og félagslega þátttöku barna og fjölskyldna 
en skortur á þeim lífsgæðum ýtir ekki síður undir jaðarsetningu barna og fjölskyldna en 
efnahagslegi þátturinn eins og komið hefur í ljós í tengslum við vangaveltur um það hveijir 
gangi til liðs við öfga- eða jaðarhópa í samfélaginu. Þama þarf að taka sérstakt tillit til 
gagnkvæmrar aðlögunar einstaklinga að samfélaginu frá upphafí til enda.

A. 2. Framhaldsskólanemar frá tekjulágum heimilum.

Sá hópur framhaldsskólanemenda sem líklegastur er til að hverfa burtu úr námi eru nemendur 
með annað móðurmál en íslensku. Ekki nægir að fjalla um efnahagslegu hlið brottfalls því hér 
þarf líka að tryggja menningarleg og félagsleg lífsgæði og efla stuðning við þá nemendur sem 
ekki hafa náð tökum á íslensku sem öðru máli sem nægir þeim til bóknáms í framhaldsskóla.

Lagt er til að mælanlegt markmið verði: Hækka hlutfall framhaldsskólanema með annað 
móðurmál en íslensku sem lýkur námi og lækka hlutfall framhaldsskólanema frá tekjulágum 
heimilum sem hverfa frá námi.

B. Fjölskyldulöggjöf og skráning upplýsinga.

B.3. Skráning upplýsinga.

Lagt er til að bætt verði við í lýsingu möguleika foreldra til að skrá mismunandi 
sambúðarform, fjölskyldugerðir og tungumál. Skráningar á bömum innflytjenda verði 
samræmdar en eins og staðan er í dag valda mismunandi skráningar á innflytjendabörnum, og 
skortur á samræmi og utanumhaldi á gögnum um fjölda barna af erlendum uppruna, því að 
erfitt er að móta stefnu eða skoða raunþörf á menntun og þjónustu við þessi börn s.s. eins og 
móðurmálskennslu eða þátttöku í frístundastarfí.

C. Fjölskyldur, fræðsla og forvarnir.

C .l. Fræðsla um foreldrahlutverk.

Hér þarf sérstaklega að taka inn menningarbakgrunn, færni í íslensku, skilning og þekkingu á 
íslensku samfélagi og tungumáli, uppeldi og menntun og fræðslu til foreldra sem einkennist 
a f menningamæmi og millimenningarfærni.

Auk fræðslu fyrir foreldra um áfengis- og vímuefnamál, kynheilbrigði og ofbeldi þ.á.m. 
einelti og vanrækslu, eigi foreldrar kost á fræðslu um hlutverk sitt við að styðja við málþroska 
og læsi barna sinna og leiðbeiningar um hvernig þeir geti stutt við þessar mikilvægu 
forsendur náms og samskipta. Sérstaklega verði hugað að fjöltyngdum fjölskyldum. Einnig 
verði sérstaklega skilgreind þörf mjög ungra foreldra fyrir fræðslu, ráðgjöf og stuðning. 
Mikilvægt er að slík fræðsla sé foreldrum að kostnaðarlausu þannig að efnahagsleg staða 
foreldra ráði því ekki hverjir sæki slíka fræðslu.
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SFS fagnar því að gerðar verði áætlanir um fræðslu fagfólks sem starfar með börnum um 
áhættuþætti í lífi barna. Mikilvægt er að þeir sem starfa með börnum og ungmennum séu vei 
upplýstir um hvaða þættir það eru sem valda áhættu í lífi barna og hvernig er hægt að vinna 
gegn þeim. SFS tekur undir mikilvægi þess að þeir sem starfa með börnum fái fræðslu um 
tilkynningarskyldu sína og hvernig beri að standa að henni. SFS tekur undir ábendingu KÍ um 
að ofangreind fræðsla sé ekki eingöngu fýrir ófaglærða starfsmenn í skóla- og frístundastarfi, 
heldur sé einnig hluti af menntun kennara og félags- og tómstundafræðinga hér á landi.

Skortur á félagslegum og menningarlegum lífsgæðum er stór áhættuþættur í lífi barna. 
Tryggja þarf að fagstéttir sem vinna með börnum úr fjölbreyttum fjölskyldum öðlist þekkingu 
til þess að greina þessa þætti og færni til þess að bregðast við með viðeigandi hætti. 
Sérstaklega þarf að huga að þörfum þeirra fjölskyldna sem ekki eiga bakland eða stuðning 
vísan innan nærsamfélagsins. Lagt er til að bætt verði við sem samstarfsaðila fulltrúa þeirra 
sem annast frístundaþjónustu á vegum sveitarfélaga.

C.3. Fræðsla fyrir börn um ofbeldi, vanrækslu og einelti

SFS tekur undir mikilvægi þess að börn séu frædd um afleiðingar eineltis, fordóma og annars 
ofbeldis og að þau viti hvernig þau eigi að bregðast við verði þau fýrir slíku og hvert þau geti 
leitað. Stjórnendur í skóla- og frístundastarfi fái góðar leiðbeiningar um hvernig beri að 
standa að gerð slíkrar fræðslu.

SFS tekur undir mikilvægi þess að börn fái vandaða fræðslu um forvarnarmál í víðu samhengi 
sem byggir á nýjustu rannsóknum um hvað skili bestum árangri á því sviði og að þeim séu 
skapaðar aðstæður þar sem framkoma allra einkennist a f virðingu, samkennd og ábyrgð í 
samfélagi þar sem einelti og fordómar liðast ekki og við því er brugðist í samræmi við 
fyrirfram gerðar áætlanir sem allir þekkja.

SFS tekur undir ábendingar KÍ um að skýra þurfi hverjir eigi að standa fýrir fræðslu um 
ofangreind mál, hveijir eigi að tryggja að fræðslan sé í boði og hvernig.

í þessum þætti er nauðsynlegt að taka tillit til menningarmunar og hvemig eigi sérstaklega að 
huga að þeim bömum og fjölskyldum sem verða fýrir fordómum og eða einelti vegna 
uppruna, litarháttar eða tungumáls en rannsóknir hérlendis hafa sýnt fram á að innflytjendur 
upplifa oftar slíka fordóma en íslendingar ( Guðrún Pétursdóttir (2013). Birtingarmyndir 
dulinna fordóma og mismunun í garð innflytjenda á Islandi. Sótt af: 
http://www.ici.is/assets/Birtingarmvndir dulinna fordóma og mismununar í garð Innflytje 
nda.pdf).

Þá hafa niðurstöður kannana Rannsóknar og greiningar undanfarin ár á líðan ungmenna sýnt 
að staða ungmenna af erlendum uppruna er almennt verri hvað varðar líðan, vinatengsl, 
einelti og áhættuhegðun.

C.4, C5 og C6: Lagt er til að bætt verði sem dæmi um samráðsaðila fuiltrúa aðila sem annast 
frístundaþjónustu á vegum sveitarfélaga.

C.2. Fræðsla fyrir fólk sem starfar með börnum um áhættuþætti í lífí barna

http://www.ici.is/assets/Birtingarmvndir


C.4. Aðgerðaáætlanir gegn einelti og fagráð eineltismála

Hér er beint sjónum að leikskólanum og leikskólabörnum. Bent er á að á þessu aldursstigi er 
heppilegra að tala t.d. um forvarnaráætlun gegn einelti þar sem áhersla væri á markvissa 
vinnu með jálcvæð samskipti til að koma í veg fyrir mögulegt einelti síðar. Aðaláherslan væri 
þá að vinna gegn einelti í leikskólanum.

C.7. Fræðsla um kynheilbrigði og klám

Hér vantar inn fræðslu um kynhneigð, kynvitund og kynjajafnrétti.

D. Frístundastarf barna

D .l. Þátttaka barna í skipulögðu frístundastarfí utan skólatíma.

Skóla- og frístundasvið fagnar því að tryggt verði að öll böm eigi kost á að taka þátt í 
skipulögðu frístundastarfí. Gera þarf sveitarfélögum kleift að standa undir þeim kostnaði sem 
fylgir því að hækka hlutfall barna í fjölskyldum í lægstu tekjubilunum sem tekur þátt í 
skipulögðu frístundastarfí utan skólatíma og í skólaleyfum (D. 1.).

Skóla- og frístundasvið tekur undir að mikilvægt sé að tryggja að efnahagur foreldra hamli 
ekki frístundaþátttöku barna. Hinsvegar vantar að taka tillit til þess að skipulagt frístundastarf 
a f því tagi sem tíðkast í norrænum samfélögum er ekki vel þekkt um allan heim. Mikilvægt er 
að upplýsa foreldra af erlendum uppruna um frístundastarf, kosti þess og mikilvægi fyrir 
félagslega aðlögun og virka þátttöku bama. Rannsóknir hafa sýnt að það er ekki eingöngu 
fjárhagsstaða foreldra sem veldur því að böm taka ekki þátt í skipulögðu tómstundastarfi.

D.2. Frístundastarf barna í skólaleyfum.

Lagt er tii að skýrt komi ffam hvað við er átt við með grunnskólabörnum á fyrsta stigi 
grunnskóla. Skoða þarf mikilvægi þess að boðið sé upp á skipulagt frístundastarf í 
skólaleyfum fyrir 1. til 10. bekk. Jafnframt er bent á mikilvægi þess að böm eigi kost á 
sumarleyfi með foreldrum sínum e f þess er nokkur kostur.

Lagt er til að bætt verði við sem samstarfsaðila fulltrúa þeirra sem annast frístundaþjónustu á 
vegum sveitarfélaga.

D.3. Aðkoma og samráð við foreldra í skólastarfi.

Skóla- og frístundasvið tekur undir mikilvægi þess að auka þátttöku, aðkomu og samstarf við 
foreldra í skólastarfi enda eru foreldrar mikilvægustu samstarfsaðilar skólanna um nám og 
skólagöngu barna. Skóla- og ffístundasvið mun eftir sem áður hvetja grunnskóla borgarinnar 
til að gera sérstaka samstarfsáætlun um foreldrasamstarf eins og gert hefur verið undanfarin ár 
(liður D.3.).

E. Umönnun og samræming fjölskyldulífs

Skóla- og frístundasvið tekur undir mikilvægi þess að unnið verði að því að samræma 
vetrarleyfi og starfsdaga milli skólastiga og innan sveitarfélaga (liður E.4.). SFS bendir á að



mikilvægt sé að leita leiða til að atvinnulífið taki tillit til skólaleyfa svo tiyggja megi samveru 
fjölskyidunnar. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar hefur samræmt vetrarleyfísdaga í 
grunnskólum borgarinnar til að auðvelda foreldrum að nýta þessa daga til jákvæðra samvista 
við börn sín og einnig lagt til að leik- og grunnskólar í sama hverfi samræmi a.m.k. þrjá 
starfsdaga á ári til að auka möguleika á faglegu samstarfi leik- og grunnskóla en einnig til að 
auðvelda foreldrum að skipuleggja samveru með börnum sínum þessa daga.

Hugað verði sérstaklega að foreldrum í láglaunastörfum, innflytjendum með litla menntun og 
með langan vinnudag.

F. Velferð barna

Skóla- og frístundasvið tekur undir tillögur um að tryggja velferð barna og auka samhæfmgu 
og samþættingu í grunnþjónustu við börn og barnafjölskyldur. Skóla- og frístundasvið styður 
hugmyndir um að gerð verði áætlun um fyrirkomulag samþættingar og samstarfs í 
grunnþjónustu til að samhæfa þjónustu við böm og ungmenni, þ.m.t. skóla- og 
velferðarþjónustu til að tryggja að hagsmunir barna séu ætíð hafðir að leiðarljósi og að 
jafnræði ríki í þeirri þjónustu sem bömum og barnaijölskyldum standi til boða óháð búsetu. 
Skóla- og frístundasvið tekur undir tillögur í lið F.3. um bætt aðgengi að fjölskylduráðgjöf og 
sérfræðiþjónustu en bendir jafnframt á að tryggja þurfi sveitarfélögum fjáimagn til að auka 
framboð á þessum sviðum þar sem slíkt á við.

Til þess að tryggja gruimþjónustu og velferð barna sem búa við efnahagslega, félagslega og 
menningarlega fátækt verður að ganga lengra í að skapa úrræði og lausnir en gert er í 
stefnunni. Tryggja þarf að sveitarfélög hafi aðgang að fjármagni til að þróa markvissar leiðir í 
almennri og sértækri þjónustu við fjölskyldur sem búa við skert lífskjör. Skóla- og 
frístundasvið vill benda á þá þróun sem hefur orðið víða erlendis sérstaklega í samfélögum 
þar sern íbúasamsetning er flókin og lífsgæði íbúa slök með tilliti til fýrrgreindra þátta. Víða 
hafa verið settar á laggirnar félagsmiðstöðvar (e. community centers) eða 
fjölskyldumiðstöðvar (e. family centers) þar sem fjölskyldum gefst kostur á að koma með 
börn sín og taka þátt í samfélagi annarra foreldra auk þess sem boðið er upp á fræðslu, 
námskeið í foreldrafæmi, málörvunarnámskeið fýrir böm og foreldra, heilsugæslu, 
tungumálakennslu, opinn leikskóla og margt fleira. Hægt er að líta til Norðurlandanna, 
Bretlands, Bandaríkjanna, Ástralíu, Þýskalands, Kanada og fleiri landa eftir dæmum um slíka 
starfsemi en markmiðið með þeim öllum er að draga úr jaðarsetningu fjölskyldna, efla tengsl 
á milli aðila í nærsamfélaginu og efla foreldarafæmi.

F.3. Aðgengi að fjölskylduráðgjöf og sérfræðiþjónustu og F7 Meðgöngu og 
ungbarnavernd.

Huga þarf sérstaklega að tengslamyndun bama og foreldra og tryggja aðgengi foreldra að 
markvissri ráðgjöf og fræðslu á meðgöngu og í frumbernsku bama um mikilvægi jákvæðra 
tengsla. Sérstaklega þarf að huga að þeim fjölskyldum sem búa við menningarlega eða 
félagslega fátækt, vímuefnavanda og geðræn vandamál en einnig fatlaða og seinfæra foreldra.

F.4. Samræmt mat á þjónustuþörf barna með sértækar þarfír.

Hér er fjallað um mat á þjónustuþörf barna með sértækar þarfir. Bæta þarf við umfjöllun um



að þegar stuðningsþörf barns sé metin þá fari samhliða fram mat á þeim aðstæðum sem barni 
eru búnar í skóla, frístundastarfi og á heimili.

F.8. Ofbeldi á heimilum barna.

Lagt er til að sérstakiega verði hugað að menningarmun og lögð áhersla á að auka þekkingu 
fagfólks hjá barnaverndarnefndum og í félags, heilbrigðis- og menntakerfinu á 
menningarnæmi í samskiptum við ijölskyldur með ólíkan menningarbakgrunn. Fagfólk 
upplýsi foreldra um ábyrgð og skyldur í foreldrahlutverkinu og einnig um að ofbeldi og 
líkamlegar refsingar samræmist ekki íslenskum lögum. Um leið verði lögð áhersla á að 
leiðbeina foreldrum og styðja þá við að temja sér aðrar aðferðir i uppeldinu en líkamlegar 
refsingar og ofbeldi. Einstaklingar með þekkingu á menningu og tungumálum foreldra verði 
lykilaðilar í ráðgjöf og fræðslu til foreldra um ofbeldi og líkamlegar refsingar.

Um mat á kostnaðaráhrifum.

Tekið er undir sjónarmið Sambands íslenskra sveitarfélaga í umsögn, dags. 9. september 
2016, um mat á kostnaðaráhrifum og mikilvægi þess að slíkt mat fari fram og að fjármunir 
verði tryggðir.
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