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Samkvæmt samstarfssamningi SSR 
og Reykjavíkurborgar eru skilyrði fyrir 
styrkveitingu þjónustusamnings þau 
að SSR leggi fram áætlun til þriggja 
ára um helstu verkefni og áherslur á 
barna- og unglingastarf á tímabilinu.  Í 
samningnum segir ennfremur: „SSR 
skal í áætlunum sínum setja fram skýr 
markmið um starfsemina, tillögur að 
settu marki og hvernig skuli staðið að 
mati á árangri.“ Jafnframt skal SSR hafa 
virka jafnréttisstefnu og siðareglur, og 
fylgja mannréttinda- og forvarnarstefnu 
Reykjavíkurborgar.
 Skátasamband Reykjavíkur fór 
síðast í stefnumótun árið 2015, þar sem 
gerð var greining á skátastarfi og lagt 
upp með markmið og verkefni.  Það 

var því ljóst að SSR þyrfti að endurnýja 
stefnu sína, stilla kúrsinn og leggja upp 
starfsáætlun sem miðaði að því að ná 
þeim markmiðum sem sett væru af 
virkum sjálfboðaliðum samtakanna.  Því 
var ferlið Náum áttum sett af stað, þar 
sem stjórnarfólk og sveitarforingjar í 
Reykjavík réðu ráðum sínum og gerðu 
grunn að greiningu, markmiðum og 
verkefnum fyrir tímabilið 2019-2024.

INNGANGUR

2 Versjón 1.0
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Hlutverk
Skátasamaband Reykjavíkur eru 
regnhlífarsamtök skátafélaga í Reykjavík. 

Kjarnastarfsemi
Meginþættir í starfsemi sambandsins 
er að vera tengiliður skátafélaganna 
við Reykjavíkurborg, vera samstarfs-
vettvangur skátafélaganna í Reykjavík, 
veita félögunum ráðgjöf og stuðning, 
standa fyrir fjáröflun fyrir skátastarf í 
Reykjavík og aðstoða skátafélögin við 
að bjóða upp á æskulýðsstarf í háum 
gæðaflokki.
 

Framtíðarsýn
Árið 2024 hefur Skátasambandi 
Reykjavíkur tekist að fjölga bæði virkum 
skátum á þátttökualdri og fullorðnum 
sjálfboðaliðum um 50% frá árinu 2019, 
ásamt því að bjóða upp á skátastarf í 
öllum borgarhlutum. Skátasambandið 
styður skátafélögin í borginni í að bjóða 
upp á gæðadagskrá í húsnæði og 
aðstöðu sem er örugg og býður upp á 
spennandi möguleika.

FRAMTÍÐARSÝN 2024

Stefnuáherslur
Áherslur í þróun starfseminnar miða 
markvisst að því að SSR sé þekkt fyrir 
að:

• Styðja skátafélögin í Reykjavík í 
að bjóða upp á dagskrá sem er 
spennandi, þroskandi, örugg og 
umhverfisvæn.

• Skapa starfsumhverfi þar sem 
fullorðnir sjálfboðaliðar blómstra, 
þroskast í hlutverki sínu og hljóta 
viðeigandi umbun.

• Miðla upplýsingum á aðgengilegan 
máta og taka vel á móti nýliðum.

• Bjóða upp á skátastarf í hentugu 
og spennandi umhverfi þar sem 
aðstaða er til fyrirmyndar og öryggi 
frammúrskarandi.

• Að styðja við félögin í að skapa 
tryggan rekstrargrundvöll fyrir 
skátastarf í Reykjavík, þar sem 
verklag er faglegt og gagnsætt.
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Staða hreyfingarinnar árið 2019 var 
greind með SVÓT-aðferðafræði. 
Gegnumgangandi sem veikleiki 
hreyfingarinnar var foringjaskortur 
og ónógur stuðningur og þjálfun fyrir 
þá.  Hver þemahópur nefndi þetta í 
greiningarvinnunni sinni og setti einhvers 
konar markmið til að bæta þetta. Það er 
því alveg ljóst að þetta er einn af okkar 
allra stærstu áherslupunktum sem þörf er 
að takast á við.  Einnig var gæði í dagskrá 
nefnd margoft og greinilegt að við getum 
gert betur í að nýta útsjónarsemi og 
hugmyndaauðgi foringjanna okkar til að 
bjóða upp á metnaðarfulla, nútímalega 
og spennandi dagskrá fyrir börn og 

ungmenni í Reykjavík.  Þannig myndi 
ímynd okkar styrkjast og að auki væri 
hægt að styrkja samstarf við skóla til þess 
að auka nýliðun í skátastarfi.  Varðandi 
praktísk atriði eins og fjármál og aðstöðu 
er auðvitað alveg ljóst að við þurfum 
frekara fjármagn til að auka fagleika í 
starfi og bæta aðstöðuna okkar sem er 
mjög misgóð, en á það sammerkt að 
almennu viðhaldi og umhverfisfegrun er 
ábótavant.

STAÐAN

4
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GÆÐI Í DAGSKRÁ

Helstu styrkleikar: 
Stuðningur frá BÍS og SSR, 
samvinna á milli félaga og flottir og 
metnaðarfullir foringjar.

Helstu veikleikar: 
Skortur á þjálfun foringja, skortur 
á leiðtogaþjálfun í barnastarfinu, 
ómarkviss dagskrá og flokkakerfið 
veikbyggt.

Helstu tækifæri: 
Góð aðstaða, styrkjamöguleikar, 
frekari stuðningur að ofan.

Helstu ógnir: 
Kostnaður og tímaskortur, kulnun 
foringja, skortur á hvatakerfi fyrir 
rekka- og róverskáta, samkeppni í 
frístundastarfi.

Greining
Dagskrárgrunnur skátastarfs var 
endurskoðaður fyrir tæpum áratug, 
með það fyrir augum að auka 
sjálfstæði, lýðræði og gæði skátastarfs. 
Innleiðingarferlið var viðamikið og að 
einhverju leyti skorti skátaforingja þau 
verkfæri sem nauðsynleg eru til að 
nýta þennan dagskrárgrunn til fulls.  
Skátastarf hefur liðið fyrir talsverða 
óvissu í dagskrármálum, en nýtt og 
spennandi hvatakerfi sem nú er í 
vinnslu kemur til með að hnýta saman 
hugmyndafræðina og aðferðafræðina. 
Samspil foringjaþjálfunar og 
stuðningsefni frá BÍS og SSR getur 
stuðlað að mikilli framför og því er til 
mikils að vinna. 
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Markmið SSR er að styðja 
skátafélögin í Reykjavík í að 
bjóða upp á dagskrá sem er 
spennandi, þroskandi, örugg og 
umhverfisvæn.
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SKÁTAFUNDIR
Markmið SSR er að auka 
gæði og metnað í vikulegu 
fundarstarfi.

Mælikvarðar:
• Að í lok árs 2024 noti allar 

skátasveitir í fálka- og 
dróttskátastarfi flokkakerfið 
á virkan hátt.

• Að í lok árs 2024 noti 
allar skátasveitir verkfæri 
dagskrárhringjarins til að 
skipuleggja starf sitt.

• Að í lok árs 2024 séu í 
það minnsta tveir sjálfráða 
foringjar yfir hverri sveit.

ÚTILEGUR OG 
SKÁLAFERÐIR
Markmið SSR er að auðvelda 
skátafélögum, -sveitum og 
-flokkum að fara í útilegur á 
eigin spýtur eða í samstarfi við 
önnur félög.

Mælikvarðar:
• Að hverjum skáta bjóðist 

í það minnsta einn 
ferðamöguleiki á hverri önn.  
Ferðamögu leikar geta verið 
flokks útilega, sveitar útilega, 
félags útilega, viðburður 
fyrir aldurbil viðkomandi 
svo sem mót, námskeið eða 
dagsferð.

• Að fyrir lok árs 2024 verði 
SSR búið að gefa út 10 
mismunandi sniðmát fyrir 
útilegur, skálaferðir og 
dagsferðir sem auðvelda 
foringjum að skipuleggja, 
framkvæma og endurmeta 
skátaferðir á vettvangi 
sveita, flokka eða félags.
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FAGMENNSKA 
FULLORÐINNA

Greining
Samhliða nýjum dagskrárgrunni var 
foringjaþjálfun skátahreyfingarinnar 
endurskoðuð. Sú endurskoðun hafði 
margt jákvætt í för með sér og 
námskeiðin eru nú talsvert aðgengilegri 
en áður. Hins vegar brast hlekkur í 
stíganda í þjálfun og framboð þjálfunar 
gæti þótt nokkuð einsleitt. Það er 
því ljóst að það þarf að auka við 
fræðslumöguleika bæði fullorðinna 
og barnungra skáta og er margt gott í 
deiglunni á því sviði. Að auki er skortur á 
sveitarforingjum viðvarandi og eitthvað 
sem þarf að vinna ötullega að reglulega.

8

Helstu styrkleikar: 
Gott verklag, góð leiðtogaþjálfun, 
hvatning, samvinna félaga og 
foreldrar velkomnir í bakland.

Helstu veikleikar: 
Skortur á þjálfun eða aðferðafræði 
hennar ófullnægjandi, skortur á 
trausti, samskiptaleysi milli stjórnar 
og foringja.

Helstu tækifæri: 
Nýliðun (foreldrar, vinir foringja, 
fagfólk), samfélagsmiðlar og aukin 
áhersla á það hvað foringjar græða 
á foringjastörfum.

Helstu ógnir: 
Skortur á foringjum, stytting 
framhaldsskóla eykur álag á 
kjörhóp, ímynd skátastarfs.

Markmið SSR er að skapa 
starfsumhverfi þar sem fullorðnir 
sjálfboðaliðar blómstra, þroskast 
í hlutverki sínu og hljóta 
viðeigandi umbun.
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HVATI OG UMBUN
Markmið SSR er að auka áhuga 
sjálfboðaliða í starfi og að þeir 
finni hvata til að halda áfram í 
starfi.

Mælikvarðar:
• Að á hverju ári sé í það 

minnsta einn veglegur 
viðburður í boði SSR til að 
launa sveitarforingjum og 
öðrum virkum, fullorðnum 
sjálfboðaliðum fyrir störf 
sín.

• Að 70% sveitarforingja 
hvers árs haldi áfram 
sveitarforingjastarfi á næsta 
starfsári.

• Að fjárhagsleg og efnisleg 
umbun sveitarforingja sé 
sambærileg, þvert á félög, 
bæði hvað varðar kostnað 
og ásýnd.

ÞJÁLFUN
Markmið SSR er að veita 
fullorðnum í skátastarfi 
stuðning í formi þjálfunar og 
fræðslu eftir þörfum sem stjórn 
metur hverju sinni.

Mælikvarðar:
• Að frá og með haustinu 

2019 séu hæfni, færni og 
áhugasvið fullorðinna 
foringja kortlögð vel með 
könnun og öflun annarra 
gagna.

• Að SSR taki mið af 
þjálfunarframboði BÍS 
hverju sinni og bjóði upp 
á fræðslu og þjálfunarefni 
sem hentar fullorðnum 
skátaforingjum. Á hverju ári 
skal SSR bjóða upp á þjálfun 
í þeim 3 viðfangsefnum sem 
mest þörf er á skv. könnun.

• Að gæði þjálfunar á 
vegum SSR sé mæld með 
endurmatskönnunum. Miða 
skal við að 80% þátttakenda 
séu jákvæðir þegar almenn 
ánægja með framboð 
og gæði þjálfunar og 
fræðsluefnis er mæld.

BAKLAND
Markmiðið SSR er að bakland 
skátafélaga sé öflugt og með 
því að virkja foreldra og eldri 
skáta aukist fjöldi fullorðinna 
sjálfboðaliða.

Mælikvarðar:
• Að fyrir lok árs 2024 hafi 

fullorðnum sjálfboðaliðum 
í skátastarfi í Reykjavík 
fjölgað um 20% frá árinu 
2019.

• Að fyrir lok árs 2024 
sé hvert félag með 
foreldrafélag sem hittist 
a.m.k. tvisvar á ári og tekur 
virkan þátt í undirbúningi 
og framkvæmd viðburða á 
vegum félagsins og SSR.

• Að fyrir lok árs 2024 verði 
hvert félag komið með vel 
útlistaðar lýsingar á þeim 
verkefnum sem bakland 
getur tekið að sér, þar sem 
fram kemur skýrt afmarkað 
umfang, ásamt réttindum 
og skyldum beggja hliða.
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NÝLIÐUN OG ÍMYND

Greining
Skátar hafa mjög blandaða ímynd 
almennings.  Að hluta til eru skátar taldir 
hjálpsamir, úrræðagóðir og vinalegir 
nördar, en á hinn bóginn þykjum við 
svolítið skrítin og misskilnings gætir 
um starfið okkar. Helstu tækifærin 
okkar felast í samstarfi við skóla 
og önnur félagasamtök, en nýta 
mætti sérþekkingu okkar þar, til 
dæmis á þemadögum, starfsdögum, 
bekkjarkvöldum og í vetrarfríum.

10

Helstu styrkleikar: 
Friðarhreyfing, hjálpsemi, opin og 
ævintýragjörn. Útilífsskólinn.

Helstu veikleikar: 
Aðgengi að ljósmyndum, væntinga-
stjórnun Útilífsskóla, vefir, tengsl 
og upplýsingaflæði gagnvart 
foreldrum, klíkumyndun og ímynd 
sem endurspeglar ekki starfið.

Helstu tækifæri: 
Samstarf við skóla, foreldra og 
fagfólk í æskulýðsgeiranum, nýta 
það að útivist sé í tísku, stuðningur 
SSR og BÍS, samfélagsmiðlun.

Helstu ógnir: 
Fjármagn, tímaskortur, neikvæð 
ímynd, skortur á innsýn almennings.
framhaldsskóli eykur álag á kjörhóp.

Markmið SSR er að miðla 
upplýsingum á aðgengilegan 
máta og taka vel á móti nýliðum.
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ÍMYND
Markmið SSR er að leggja 
sitt af mörkum til þess að 
ímynd skátastarfs endurspegli 
starfið og að skátar í Reykjavík 
séu til fyrirmyndar í hugum 
almennings þegar kemur að 
faglegu, ævintýralegu og 
traustu æskulýðsstarfi.

Mælikvarðar:
• Að ímynd Skátanna árið 

2024 nái a.m.k. meðal-
talsmælingu upp á 7,5 á 
viðhorfsskalanum þegar 
íbúar hbsv. eru spurðir út í 
vörumerki Skátanna.

• Að árið 2024 verði öll 
skátafélög í Reykjavík 
með stílhreina vefi þar 
sem auðvelt er að nálgast 
grunnupplýsingar um 
skátafélagið.

• Að frá og með árinu 2019 fái 
hvert skátafélag tvær fréttir 
á ári birtar á opinberum 
fjölmiðli. Leitast skal við 
að birtingin endurspegli 
markmið um faglega, 
ævintýragjarna og trausta 
ímynd.

SAMSTARF VIÐ 
SKÓLA
Markmið SSR er að koma 
á traustu samstarfi við 
skóla í öllum hverfum með 
kynningarstarf og nýliðun sem 
leiðarljós.

Mælikvarðar:
• Að árið 2024 verði komið á 

samstarf við alla grunnskóla 
Reykjavíkur með a.m.k. 
einn tengipunkt á ári. 
Tengipunktar geta verið 
til að mynda framboð á 
þemadögum, innkoma 
á bekkjarkvöld, kynning 
í bekkjum, kynning í 
frímínútum, útikennsla, 
aðstoð við hátíðahöld og 
svo framvegis.

• Að árið 2024 séu tilbúnir 
5 mismunandi pakkar 
sem hægt er að nýta sem 
dagskrá fyrir bekkjarkvöld, 
útikennslu eða þemadag. 
Pakkarnir innihalda 
leiðbeiningar og þau áhöld 
og tól sem þarf til þess að 
framkvæma dagskrána.

ÞÁTTTAKA 
JAÐARHÓPA
Markmið SSR er að 
skátafélögin séu í stakk búin til 
að taka á móti öllum börnum 
og unglingum í skátastarfið og 
geti boðið þau velkomin, óháð 
fötlun, uppruna, kynhneigð, 
trú, efnahag eða öðrum 
þáttum.

Mælikvarðar:
• Að árið 2024 séu tilbúnir 

fræðslupakkar með 
hagnýtum ráðum og 
leiðum til að auðvelda 
öllum aðgengi að 
skátastarfinu. Foringjar og 
aðrir sjálfboðaliðar verða 
fræddir um nálganir, viðhorf 
og leiðir til að vinna með 
börnum sem þarf að nálgast 
með óhefðbundnum leiðum.

• Að árið 2024 sé kominn 
á samstarfssamningur 
við Reykjavíkurborg 
um stuðning við skáta í 
jaðarhópum, þar sem m.a. 
er kveðið á um að börn sem 
eru með stuðning í skóla fái 
fagmanneskju með sér inn á 
skátafundi.
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AÐSTAÐA OG 
BÚNAÐUR

Greining
Skátafélögin og SSR hafa á löngum tíma 
sankað að sér góðum búnaði og eignum, 
sem helst líður fyrir skort á viðhaldi og 
yfirsýn. Aðal áhyggjuefnið hlýtur að vera 
að félögin tvö í Breiðholti eru í óhentugu 
húsnæði sem ekki uppfyllir þau 
skilyrði og kröfur sem nútímasamfélag 
og yfirvöld setja um aðstöðu fyrir 
æskulýðsstarf.  Viðhald skátaheimila, 
sem setið hefur á hakanum, er núna í 
farvegi og vonandi eiga sér mikilvægar 
uppfærslur stað á næstu árum.

12

Helstu styrkleikar: 
Eigum 6 skátaheimili og erum 
skuldlaus, eigum góðar geymslur 
fyrir búnað SSR, útivistarbúnaður, 
dagskrárefni og aðstaða eru 
aðgengileg.

Helstu veikleikar: 
Aðstaða ófullnægjandi (Breiðholt), 
viðhaldi ábótavant, umhverfi 
skátaheimila vannýtt og 
óaðlaðandi, merkingum ábótavant, 
geymslupláss ófullnægjandi.

Helstu tækifæri: 
Samstarf við Reykjavíkurborg (ÍTR).

Helstu ógnir: 
Áhugaleysi yfirvalda, uppsöfnuð 
viðhaldsþörf, ástand búnaðar og 
rekstrarkostnaður.

Markmið SSR er að bjóða 
upp á skátastarf í hentugu og 
spennandi umhverfi þar sem 
aðstaða er til fyrirmyndar og 
öryggi frammúrskarandi.
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SKÁTAHEIMILI
Markmið SSR er að öll 
skátafélög í Reykjavík hafi 
aðgengi að viðeigandi, 
aðlaðandi og nútímalegu 
húsnæði sem uppfyllir öll 
helstu skilyrði um heilbrigði, 
öryggi og aðstöðu til 
skátastarfs.

Mælikvarðar:
• Að fyrir lok árs 2024 verði 

búið að útvega tvö ný 
skátaheimili sem nýtast 
þeim félögum sem verst 
standa.

• Að fyrir lok árs 2024 verði 
búið að gera ítarlega 
þarfagreiningu á kröfum 
SSR um húsnæðiskost 
skátafélaga.

• Að fyrir lok árs 2024 
uppfylli öll skátaheimili 
kröfur bæði hreyfingarinnar 
og stjórnvalda er varða 
heilbrigði, öryggi, 
brunavarnir og aðgengi.

• Að fyrir lok árs 2024 verði 
búið að verja 30.000.000. 
kr. til viðhalds á 
skátaheimilum borgarinnar. 

UMHVERFI
Markmið SSR er að öll 
skátafélög hafi góða aðstöðu 
til iðkunar útivistar í kring um 
eða nálægt skátaheimili sínu.

Mælikvarðar:
• Að fyrir lok árs 2024 hafi 

helmingur skátafélaga 
hlotið styrk eða stuðning 
til umhverfisfegrunar 
eða uppbyggingar við 
skátaheimili.

• Að fyrir lok ársins 2024 séu 
öll skátaheimili skilmerkilega 
merkt.
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REKSTUR OG FJÁRMÁL

Greining
Reykjavíkurborg styrkir SSR og 
skátafélögin í Reykjavík árlega í gegnum 
þjónustusamning þar sem kveðið er 
á um skyldur og ábyrgð hvers aðila. 
Fjárstuðningurinn er nýttur til reksturs 
skrifstofu SSR, reksturs skátaheimila, 
ráðningar starfsfólks og sumarstarfs. 
Vonir standa til að sá fjárstuðningur 
aukist og geti staðið undir ráðningu 
starfsmanns í fullt starf í hverju 
skátafélagi. 
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Helstu styrkleikar: 
Fjárstuðningur Reykjavíkurborgar, 
gott mannorð og heilbrigð ímynd, 
stuttar boðleiðir.

Helstu veikleikar: 
Skortur á stjórnarfólki, óstöðugleiki 
sjálfboðaliða, skortur á 
áætlanagerð, ofgnótt verkefna. 

Helstu tækifæri: 
Sérstaða í geiranum og hófleg 
félagsgjöld. Aukinn stuðningur frá 
Reykjavíkurborg með betra starfi, 
betri yfirsýn og betri tengslum.

Helstu ógnir: 
Ónægur fjárstuðningur Reykjavíkur-
borgar, samkeppni, ímynd 
neikvæð, misvísandi eða vannýtt. 
Aðstöðumissir og stjórnskipulag.

Markmið SSR er að styðja við 
félögin í að skapa tryggan 
rekstrargrundvöll fyrir skátastarf 
í Reykjavík, þar sem verklag er 
faglegt og gagnsætt.
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AUKIÐ FJÁRMAGN
Markmið SSR er að treysta 
fjárhagslegan grundvöll 
sambandsins með auknum 
styrkjum, fjáröflunum og 
samræmingu.

Mælikvarðar:
• Að fyrir lok árs 2024 

hafi rekstrarframlag 
þjónustusamnings 
Reykjavíkurborgar hækkað 
um 30%.

• Að árið 2024 verði komið 
á kerfi þar sem lítið virkum 
eða óvirkum skátum og 
velunnurum er boðið að 
greiða félagsgjöld eða 
reglulegt styrktarframlag, 
skátastarfi til góða.

SKRIFSTOFU-
REKSTUR 
SKÁTAFÉLAGA
Markmið SSR er að hvert 
skátafélag hafi aðgang 
að hæfu starfsfólki sem 
hefur yfirsýn yfir störf 
félagsins, sinnir almennum 
skrifstofustörfum og rekstri 
og styður við bakið á 
sveitarforingjum.

Mælikvarðar:
• Að fyrir lok árs 2024 sé 

faglega ráðinn, hæfur 
starfsmaður í fullu starfi í 
hverju skátafélagi.

• Að fyrir lok árs 2024 
sé búið að samræma 
ársskýrslur, ársreikninga og 
bókhaldslykla  félaga til að 
auðvelda samanburð og 
fagleika.
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