
Hressing 

Hörðuheimar/Kastalinn sjá um að framreiða síðdegishressinguna. 

Síðdegishressinguna reynum við af að hafa sem fjölbreyttasta. 

Börnin fá ávexti á hverjum degi.  

Einu sinni í mánuði er afmæliskaffi til heiðurs afmælisbarna 

mánaðarins. Þá bjóðum við upp á sparibakkelsi.  

 

Hörðuheimar/

Kastalinn 

horduheimar@kopavogur.is 

Hörðuheimar s. 825-5947 

Kastalinn s. 825-5949 

2020-2021 

Frístund 



Hörðuheimar 

Frístundaheimilið er starfrækt fyrir börn í 1. - 4. bekk, Hörðuheimar 

(1.-2. bekkur) og Kastalinn (3.-4. bekkur). Við opnum eftir að hefð-

bundnum skóladegi lýkur og er opið til kl. 17:00. Við leitumst eftir 

því að hafa starfið sem fjölbreyttast og skapa börnunum heimilislegt 

og öruggt umhverfi.   

Markmið okkar er í raun tvíþætt. Í fyrsta lagi að bjóða upp á skipu-

lagða tómstundadagskrá þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt 

hæfi og hver einstaklingur fær að njóta sín.  Í öðru lagi að bjóða 

foreldrum upp á skemmtilegan og öruggan stað fyrir börn þeirra að 

leika sér á. Eins að foreldrar geti verið vissir um að eftirlit með 

börnunum sé skilvirkt og faglegt en þó á mannlegum nótum.   

Í frístundinni okkar leitast starfsfólk við að leiðbeina börnunum í 

leikjum og ýmiss konar verkefnum, þar sem áhersla er lögð á 

samvinnu, vinskap og skemmtun.   

Hörðuheimar er staðsett í húsnæði úti á skólalóð. Kastalinn er stað-

settur í endanum á Gulu álmunni í Hörðuvallaskóla. 

 

Ef foreldri/forráðamaður þarf að ná tali af forstöðumönnum þá er 

það ekki hægt eftir klukkan 13:00 á daginn.  

Hægt er að senda tölvupóst, hringja fyrir hádegi á virkum dögum 

eða bóka viðtalstíma í gegnum tölvupóst.  

Viðtalstímar forstöðumanna eru frá 10:00 til 11:00 á þriðjudögum 

og fimmtudögum. Það kemur fyrir að við erum ekki með símann. Því 

er sniðugt að senda okkur tölvupóst og við getum hringt til baka 

strax og við erum lausar.  

 

Símanúmer Hörðuheima(1.-2.b): 825-5947 

Símanúmer Kastalans (3.-4.b): 825-5949 

Skrifstofa stjórnenda Hörðuheima/Kastalans: 441-3633 

Börnin 

Frístund Hörðuheimar 

Útbúnaður/klæðnaður barna 

Börn eiga að mæta klædd eftir veðri þar sem við leggjum áherslu á 

útiveru í okkar starfi og leik, við förum út að leika okkur á hverjum 

degi í Hörðuheimum og flesta daga í Kastalanum. Ef barn er búið að 

vera veikt og á að vera inni þegar útiveran er þá verða foreldrar að 

láta okkur vita með tölvupósti. Ekki er nóg að koma með miða eða 

skilaboð frá kennara. Viðmiðið er að barnið getur verið inni í útiveru 

í 1-2 daga eftir veikindi.  

 Í Hörðuheimum/Kastalanum eru mörg börn og því mikið um óskila-

muni. Ef fötin eru merkt þeim þá erum við starfsfólkið dugleg að 

setja fötin á snagana eða í töskurnar hjá börnunum, ef fötin eru ó-

merkt eiga þau til að safnast saman og enda flest ósótt og einmana. 

Þau föt sem ekki eru sótt í lengri tíma þrátt fyrir auglýsingar eru 

gefin til Rauða krossins. 

Umhverfið okkar 
Við viljum biðja ykkur um hjálp við að hvetja börnin til þess að 

ganga frá eftir sig þegar þau eru sótt, svo það bitni ekki á öðrum 

börnum eða starfsfólki. Við mótum umhverfið okkar og líður betur í 

snyrtilegu umhverfi.  

*Símar eru ekki leyfilegir í Hörðuheimum/Kastalanum. Við viljum 

einbeita okkur að því að leika okkur, njóta útiveru og félaga okkar. 

Ef foreldrar þurfa nauðsynlega að ná í okkur þá er  

starfsfólkið með síma.  

**Athugið að ef börn mæta með hjól, hlaupahjól, leikföng, pening, 

síma eða annað þá er það alfarið á þeirra ábyrgð. Ef börn mæta á 

hjóli eða hlaupahjóli þá verða þau að vera með hjálm.   



Mæting/brottför 

Mæting 

Starfsmenn Hörðuheima sækja börnin í skólann eftir að honum lýkur 

og merkja við börnin á  

tilteknum lista. Þegar börnin eru svo komin yfir í Hörðuheima er 

aftur merkt við þau á mætingarlista, þannig getum við fylgst með 

því hvort að öll börnin hafi skilað sér yfir til okkar.  

3. og 4. bekkur mæta sjálf inn í Kastala og skrá sig inn hjá starfs-

manni. 

Brottför 

Best er að gefa sér nægan tíma þegar barn er sótt, en við rekum 

stórt frístundaheimili og börnin leika sér á þeim mörgu svæðum 

sem í boði eru. Börnin eiga að merkja á valtöflu hvar þau eru að 

leika og í hverju en oft gleyma þau sér í gleðinni og leika sér annar-

staðar.  Þegar barn er sótt þurfa foreldrar/forráðamenn að láta 

starfsmann á stjórnstöð vita og barnið setur myndina sína í “bless, 

bless”.    

 

*Mikilvægt er að minna börn á að skrá nafn sitt út af valtöflunni 

þegar þau eru sótt. Þetta auðveldar okkur að sjá hverjir eru farnir.  

**Ef barn er sótt af foreldri í skólann á sama tíma og starfsmenn 

Hörðuheima/Kastalans eru að sækja börnin er mikilvægt að láta 

starfsmenn vita ef barnið mætir ekki eða ef það mun mæta seinna í 

Hörðuheima/Kastalann.  

Skráning/afskráning 

Frístund Hörðuheimar 

 

Langir dagar 

 

Hægt er að skrá/afskrá barn í frístund á Völunni, https://

fristund.vala.is/umsokn, en þar er einnig hægt að breyta 

vistunartíma.  

Breytingar taka gildi frá með þeim degi sem foreldrar 

sækja um að breyting á vistunartíma hefjist. 

Nokkrum sinnum á skólaárinu eru svokallaðir langir dagar 

í Hörðuheimum/Kastalanum. Langir dagar eru þegar lokað 

er í skólanum vegna starfsdaga kennara, foreldraviðtala, í 

jóla- og páskafríum sem og öðrum frídögum í skólanum. 

Á þessum löngu dögum er opið í Hörðuheimum/

Kastalanum allan daginn frá kl: 8.00 –  

16.00.   

Greiða þarf sérstaklega fyrir jóla-/og páskadvöl og sér 

skráning fer fram fyrir þá 

daga.                                                              

Skráning fyrir þessa daga fer fram á Völunni. Mjög mikil-

vægt er að skrá börnin á þessa  

daga til að mögulegt sé að hafa nóg af starfsmönnum til 

taks miðað við fjölda barna.  

https://fristund.vala.is/umsokn
https://fristund.vala.is/umsokn


Tilkynningar 

Vinsamlegast athugið að Hörðuheimar loka 
klukkan 17:00 og þá eiga öll börn að vera 
farin úr húsi. Ætlast er til að allir foreldrar/
forráðamenn virði þau tímamörk.  

Veikindi/fjarvera barna 

Mikilvægt er að hringja í okkur eða senda okkur tölvupóst á 

horduheimar@kopavogur.is til að tilkynna um veikindi eða forföll barna 

svo að við eyðum ekki tíma og áhyggjum í að leita af börnum sem eiga 

ekki að mæta til okkar þann daginn. Best er að  

láta vita fyrir klukkan 12:30 á daginn, áður en við förum í skólann að 

sækja börnin. 

 

Athugið að börnin eiga ekki að tilkynna okkur forföll þeirra eða að þau 

eigi að fara með vinum sínum heim, það er alfarið á ábyrgð foreldra að 

láta okkur vita. Við biðjum foreldra/forráðamenn um að skipuleggja með 

barni sínu heimsóknir til vina fyrirfram, enda er ekki gert ráð fyrir að börn 

hringi úr frístundaheimilinu til að biðja foreldra um slíkt leyfi.  

Heimför 

Senda þarf tölvupóst í síðasta lagi klukkan 12:30. Í tölvupóstinum þarf 

að koma fram fullt nafn á barninu og í hvaða bekk það er, einnig þarf að 

koma fram fullt nafn hjá þeim sem sendir póstinn. Ef skilaboðin koma 

ekki frá skráðum aðstandanda eða tengilið þá munum við óska eftir 

staðfestingu með símtali eða tölvupósti til skráðra aðstandenda eða 

tengiliða áður en barn er sent heim.  

Aðrar frístundir 

Frístund Hörðuheimar 

Foreldrar/forráðamenn bera ábyrgð á að láta okkur vita með æf-

ingatíma barna ef við eigum að senda barn í rútu eða senda það 

gangandi frá okkur. Þessar upplýsingar þurfa foreldrar/

forráðamenn að setja inn á Völuna hvar æfingin er, hvort barn 

eigi að ganga eða fara í frístundavagninn og klukkan hvað 

barnið á að vera mætt á æfingu.  

Ef breytingar eru gerðar á tómstundum þarf að breyta því einnig 

inni á Völunni og senda okkur tölvupóst á 

horduheimar@kopavogur.is 

Þá viljum við einnig minna foreldra á að láta okkur vita ef æfing 

fellur niður, ef að barn þarf ekki að mæta á æfingu eða ef 

einhverjar breytingar verða á æfingartíma. Við fáum þessar upp-

lýsingar aðeins frá ykkur og því er mikilvægt að þið munið eftir 

því að láta okkur vita svo við sendum ekki barnið á æfingu sem 

fallið hefur niður. 

mailto:horduheimar@kopavogur.is

