
 

 
 
 

 

 

 

         Samtakahópurinn 21. janúar 2020 kl 14.00 

Fundurinn var haldinn á bæjarskrifstofu Reykjanesbæjar, 

Tjarnargötu 12. 

Mætt: Guðrún Magnúsdóttur, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Hólmfríður Karlsdóttir, Guðmunda María, 

Kolbrún Þorgilsdóttir, Sigríður Bílddal,  Kristján Freyr Geirsson,Guðfinna Eðvarðsdóttir, Heiða 

Ingimundardóttir, Svava Ósk Stefánsdóttir, Sigrún Björgvinsdóttir, Kolbrún Sigurðardóttir, Aron Freyr 

Kristjánsson og Hafþór Birgisson sem jafnframt ritaði fundargerð. 

*** 

Fundargerð 

1. Kynning á áherslum Guðrúnar Magnúsdóttur lýðheilsufulltrúa 

Reykjanesbæjar  

Samtakahópurinn þakkar fyrir góða kynningu og býður Guðrúnu velkomna í 

hópinn. 

Fulltrúar Samtakahópsins eru afar ánægð með að vera búin að fá 

lýðheilsufulltrúa til starfa í Reykjanesbæ og hlakkar til samstarfsins á komandi 

misserum. 

2. ,,Vertu memm“ 

Íþrótta- og tómstundafulltrúi sagði 

frá verkefninu ,,Vertu memm“ 

sem er  verkefni sem miðar að því 

að fjölga börnum af erlendum 

uppruna í íþróttum og 

tómstundum. 13. janúar sl. voru 

nemendur í Myllubakkaskóla og 

Háaleitisskóla heimsóttir og kynntu þau Maciek Baginski og Filoreta Osmani 

hvað íþróttir hafa gert fyrir þau. Vísbendingar eru um að verkefnið sem hefur 



 
 

staðið yfir í á annað ár sé að skila árangri. Meðal þess sem boðið hefur verið 

upp á var fræðsla fyrir þjálfara um mikilvægi þess að bjóða alla velkomna á 

æfingar, þýðingar á ensku og pólsku um hvaða íþróttir eru í boði og hvernig 

hvatagreiðslur fyrir foreldra virka svo eitthvað sé nefnt.Verkefnið er 

samstarfsverkefni velferðarsviðs og fræðslusviðs og nú er ljóst að 

Reykjanesbær hefur fengið vilyrði fyrir styrk frá félagsmálaráðuneytinu þannig 

að ljóst er að verkefnið mun halda áfram. 

https://www.vf.is/sjonvarp/maciej-flutti-fimm-ara-fra-pollandi-og-hefur-leikid-med-ollum-landslidum-

islands-i-korfuknattleik 

3. Lífshlaupið & frítt í sund fyrir 18 ára og yngri 

Samtakahópurinn minnir á Lífshlaupið sem hefst 

5. febrúar. Skráning er hafin á lifshlaupid.is – að 

auki er bæjarstjórn þakkað fyrir að gera börnum 

yngri en 18 ára kleift að sækja sundmiðstöðina 

okkar án endurgjalds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bréf til foreldra um koffíndrykki og veip 

Anna Sigríður fulltrúi FFGÍR sagði frá mikilvægum upplýsingum frá 

forvarnarfulltrúum framhaldsskólanna um skaðsemi koffíndrykkja og notkun á 

veipi. 

https://www.vf.is/sjonvarp/maciej-flutti-fimm-ara-fra-pollandi-og-hefur-leikid-med-ollum-landslidum-islands-i-korfuknattleik
https://www.vf.is/sjonvarp/maciej-flutti-fimm-ara-fra-pollandi-og-hefur-leikid-med-ollum-landslidum-islands-i-korfuknattleik


 
 

 

    5. Fréttir frá FFGÍR 

       Anna Sigríður fulltrúi FFGÍR sagði frá því að Bjarni Fritzon hefði heimsótt   

       grunnskólana með fyrirlestur um sjálfstraust. Að auki hafi verið boðið upp á  

       fyrirlestur fyrir foreldra í Akademíunni sem var afar vel sóttur.      

       FFGÍR mun á næstunni fara í vinnu með foreldrum í Reykjanesbæ við að  

       yfirfara niðurstöður Pisa prófa með það að leiðarljósi að rýna til gagns. 

6. Bætt heilsa barna og fullorðinna 

       Anna Sigríður ræddi um niðurstöður Lýðheilsuvísa og leiðir til að bæta  

      niðurstöður þeirra og ræddi um mikilvægi forvarna á sem víðustum grunni.  

7. Veipfræðsla í grunnskólunum 

Kristján Freyr varðstjóri forvarna sagði frá að 

fræðslan hefði gengið vel. Hann vildi 

jafnframt minna á fíkniefnið Spice og nýja 

gúmmíbangsa sem innihalda THC efnið. 

       Fleira ekki gert og fundi slitið kl 15.00 – næsti fundur fer fram 3.mars kl. 14.00 

 

 



 
 

 


