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Heiti verkefnis / rannsóknar: Félagsleg virkni ungmenna
Nafn styrkþega: Fjölskyldustofa Akraneskaupstaðar
Samantekt:
Markmið þessa verkefnis var að finna leiðir til að auka þátttöku 16-20 ára ungmenna í félags-,
íþrótta- og tómstundastrfi á Akranesi. Samstarfsaðilar, Fjölskyldustofa, verkefnisstjóri
æskulýðs- og forvarnarmála, íþróttafulltrúi ÍA, fræðslunefnd Knattspyrnufélags ÍA og
fulltrúar ungmenna af erlendum uppruna, ræddu hvaða leiðir væru bestar til að auka þátttöku
ungmenna í félags-, íþrótta- og tómstundastarfi. Niðurstaða samstarfsaðila leiddi í ljós að það
eru margir samverkendi þættir sem hafa áhrif á þátttöku barna og ungmenna af erlendum
uppruna í íþróttum en mikilvægir áhrifavaldar eru m.a. viðhorf foreldra og kennara. Í
samvinnu við fræðslunefnd Knattsyrnufélags ÍA var útbúið gæðaviðmið í starfi með börnum
og ungmennum auk þess sem unnið verður kynningarit til foreldra barna og ungmenna af
erlendum uppruna. Í því verður m.a. farið yfir gildi þátttöku í félags-, íþrótta- og
tómstundastarfi, hvaða aðstoð og leiðir eru færar til að tengjast slíku starfi, upplýsingar um
fyrirkomulag foreldrasamstarfs í félögum á Akranesi og upplýsingar um tómstundaávísanir.
Það er mat samstarfsaðila að verkefnið hefur aukið skilning á stöðu mála og muni skila
árangri en verkefni sem þetta líkur aldrei heldur verður að vera í stöðugri þróun.
Project Name: Increase participation of youth aged 16-20 in sporting and other leisure
activities in Akranes.
Name of Grantee: Fjölskyldustofa Akraneskaupstaðar
Abstract:
The aim og this project was to find best practice projects to increase participation of youth
aged 16-20 in sporting and other leisure activities in Akranes. The project was run in
collaboration of local authoritie (family office), project manager for prevention and youth in
Akranes, ÍA sports representatvie, ÍA foodball club (commitee of prevention) and young
immigrants.
Conclusions: There are many interrelated factors affecting barrier to sports participation,
including attitudes of key people, such as parent and teachers.
In partnership with ÍA foodball club we created quality standards in working with children
and youth. We will also create brochures for parents. The booklet will be in english, arabic,
polish and icelandic and include information about the value and worth fore children to
participat in sports and other leisure activites, how to sign up for participation, parental
cooperation and the leisure checks form the local authoritie. It is our firm believe that the
project has had positive results and increased understanding concerning the matter.

