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Stjörnuheimar

• Ari Magnús Þorgeirsson forstöðumaður Stjörnuheima

• Með BA í tómstunda og félagsmálafræði frá Háskóla Íslands



Stjörnuheimar
• Markmið Stjörnuheima er að bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf og

koma til móts við ólíkar þarfir með fjölbreyttum aðferðum og

viðfangsefnum og að unnið sé út frá styrkleikum barnanna.

• Opnunartími Stjörnuheima er frá því að skóladegi lýkur til 17:00 alla virka

daga sem grunnskólinn starfar nema þá tvo skipulagsdaga sem

Stjörnuheimar eiga (18.nóvember, 16.maí), einn á hvorri önn. 

• Einnig er lokað í vetrarfríum (25.&26.október og 17.&18.febrúar). 

Stjörnuheimar er opin milli jóla og nýárs og í dymbilviku. Sérstök

skráning fer fram fyrir þessa auka daga ásamt því að sérstakt gjald er

tekið fyrir



Vala-Skráningarkerfi

Umsóknir um Frístund fara eingöngu fram inni á þjónustugátt Kópavogsbæjar

í skráningarkerfinu VALA 

• Á starfsdögum, foreldraviðtalsdögum eða öðrum skertum dögum í 

skólanum er boðið upp á lengda viðveru í frístund.

• Þá senda forstöðumenn út tölvupóst þess efnis og skrá þarf á þá daga í 

gegnum völuna.







Hefðbundinn dagur
• • Móttaka - kl:13:20 

• • Fyrra val kl:13:20-14:20 

• • Hressing 14:20-14:30

• • Útivera 14:30-15:10

• • Seinna val 15:10-16:10

• • Rólegheit og frjáls leikur - 16:10-17:00 





Hressing
• Síðdegishressing Stjörnuheima 14:20-14:30

• Lagt er upp úr því að hressingin sé holl og góð

• Afmæliskaffi síðasta föstudag hvers mánaðar



Frístundabíll

• Íþróttafélögin í Kópavogi bjóða upp á íþróttavagna sem stoppa

við alla skóla Kópavogs reglulega yfir daginn daginn

• Foreldrar þurfa að upplýsa forstöðumann um það ef senda á 

barnið í rútu og skrá það í frístundakerfinu Vala

• Börnum er fylgt út að rútu og þar taka starfsmenn

íþróttafélaganna við þeim



Sumardvöl

• Skráning fer fram í gegnum Þjónustugátt kópavogs

• 9.-20. ágúst

• Opið 8:00 - 16:00

• Börnin fá morgunhressingu, hádegismat og síðdegiskaffi

• Þurfa koma klædd eftir veðri

• Öll föt, skóbúnaður og annað sem fylgir barninu þarf að vera vel 

merkt þeim.

• Sumardvölin er gott tækifæri fyrir börnin til að kynnast

frístundinni, skólanum, nærumhverfinu og nýjum vinum



Öryggi og verkferlar

• Fyrirkomulag inn- og útskráningar barna

• Veikindi og forföll á að tilkynna til skólaritara og forstöðumenn

fara yfir skráningar dagsins í Mentor. 

• Ef barn mætir í skólann en fær frí í frístund þarf að láta

forstöðumann vita fyrir kl 13:00 á daginn.  

• Best er að senda tölvupóst á netfangið arimagnus@kopavogur.is 

• Öryggi barnanna á alltaf að vera í fyrirrúmi. Ætlast er til að

starfsfólk frístundar þekki öryggis- og vinnureglur sem í gildi eru.




