
 

 
 
 

 

 

 

         

 

 Samtakahópurinn 18.september 2020 kl. 10.00 

Fjölskyldusetrinu, Skólavegi 1 

Mætt: Fríða Guðlaugsdóttir,Hildur Björg Vilhjálmsdóttir, Kolbrún N. Þorgilsdóttir, Karen Elísabet 

Friðriksdóttir, Gunnhildur Gunnarsdóttir, Kolbrún Sigurðardóttir, Svava Ósk Stefánsdóttir, Aníta Engley, 

Guðmunda María Pálsdóttir, Kristján Freyr Geirsson, Guðrún Magnúsdóttir var í símasambandi og Hafþór 

Birgisson sem jafnframt ritaði fundargerð. 

*** 

Fundargerð 

1. Heilsu- og forvarnarvika Í Reykjanesbæ 5. – 11. október nk. 

Heilsu og forvarnarvikan verður haldin með breyttu sniði í ár og ekki í samstarfi við 

nágrannasveitarfélögin vegna Covid-19. Samtakahópurinn skorar á íbúa, fyrirtæki og stofnanir 

að taka þátt í vikunni með einum eða öðrum hætti. Þau sem eru að skipuleggja viðburð/tilboð er 

bent á að hægt er að senda tölvupóst á forvarnir@reykjanesbaer.is fyrir 25. september nk. 

         2. Stöndum saman forvarnardagur  

           Kristján Freyr Geirsson sagði frá forvarnardeginum stöndum saman sem fór fram í Fjörheimum/ 88   

          Húsinu í sumar þar sem að markmiðið var að fræða ungmenni um hættur er leynast í umferðinni á   

          vespum og rafhlaupahjólum. Um var að ræða samstarfsverkefni Reykjanesbæjar, lögreglunnar,   

         slysavarnardeildarinnar Dagbjargar og bifhjólaklúbbsins Arnanna. Gert er ráð fyrir að um árlegan   

         viðburð verði að ræða  

 

         3. Kynning á starfssemi Fjörheima, 88 Hússins og Skjólsins. 

         Gunnhildur Gunnarsdóttir forstöðumaður Fjörheima og 88 Hússins fór yfir fjölbreytta starfssemi 

hússins sem blómstrar sem aldrei fyrr. https://www.youtube.com/watch?v=V0MJnzBejtI&feature=youtu.be 
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         4. Lifandi liðsheild 

Gunnhildur Gunnarsdóttir forstöðumaður Fjörheima og 88 Hússins kynnti nýtt námskeið sem að 

starfsmenn Fjörheima og 88 Hússins hafa verið að bjóða upp á að undanförnu. Námskeiðið er 

sérhannað fyrir alla hópa á aldrinum 12-16 ára sem vinna saman að sameiginlegu markmiði. 

             Markmiðið með námskeiðinu er að þétta hópinn, efla liðsheild og leysa ágreininga með  

            samskiptum. Útkoman er sterkari liðsheild sem þekkir betur styrkleika hvers og eins. Nánar um    

           námskeiðið má lesa inn á neðangreindri vefslóð.            

          https://www.fjorheimar.is/h%C3%B3pefli - 

         5. Vetur í Reykjanesbæ 

          Íþrótta- og tómstundafulltrúi fór yfir margvísleg íþrótta- og tómstundatilboð sem auglýst eru á  

         vefslóðinni vetur.rnb.is 

       6. Væntanleg fræðsla í grunnskólana 

a) Allir nemendur í 8. – 10. bekk fá fræðslu sem heitir Veldu, þar sem rætt er almennt um 

skaðsemi vímuefna á líf og heilsu fólks. Fræðslan fer fram í samstarfi við hjúkrunarfræðinga sem 

starfa hjá heilsulausnum. Kolbrún Sigurðardóttir námsráðgjafi Myllubakkaskóla lagði áherslu á 

að auka mætti fræðslu um skaðsemi orkudrykkja í þessum fyrirlestrum. 

b) Sjúk ást. Fræðsla sem að starfsmenn Fjörheima og 88 Hússins munu fara með í eldri bekki 

grunnskólanna. 

https://drive.google.com/file/d/1Hmq_cH1TkJM4B7mFgzM9ZnpVvRgRy9TV/view 

 

C) Fræðsla frá KVAN um samskipti og virðingu m.a. mun Salka Sól fléttast inn í fræðsluna. 

 

         7.  Allir með 

            Samfélagsverkefni sem snertir um 6.000 manns í Reykjanesbæ. Það þarf heilt þorp til að ala    

            upp barn. Samstarfsverkefni Reykjanesbæjar, Keflavíkur, íþrótta- og ungmennafélags,  

           Ungmennafélag Njarðvíkur og KVAN. Verkefnið er styrkt af Félagsmálaráðuneytinu. 

           https://www.vf.is/sjonvarp/brudur-samfelagsatak-fyrir-born-og-hvitvinskonur-i-thaetti-vikunnar 

 

       8.  Önnur mál 

         Aníta Engley frá FFGÍR fagnaði því að fræðslan sem boðið verður upp á í Allir með sé unnin 

heildstætt, en vakti jafnframt athygli á að FFGÍR væri tilbúin að koma að og aðstoða með fræðsluna fyrir 

foreldra og telur að auka megi fræðslu um sjálfsmynd o.fl. fyrir yngri börn. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið 11.30 
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