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Skemmtun

Forvörn

Sköpun

Markmið & 
áherslur• ÞEKKING Á LÝÐRÆÐI

• JÁKVÆÐUR ÞROSKI

BARNA OG UNGLINGA

• AUKIN FÉLAGSHÆFNI

• AUKIÐ SJÁLFSTÆÐI

• HEILBRIGÐUR 

LÍFSSTÍLL
Frítíminn nýttur á 

uppbyggilegan hátt





Listaklúbbur

Sk8roots

Spjöllum saman



Menntun ForvörnAfþreying

Eiga góðar stundir með 

jafnöldrum

Fjölbreytt og 

skapandi

verkefni í frítíma

Öruggt 

umhverfi í 

skjóli fagfólks



• Reka félagsmiðstöðina 

með aðstoð starfsmanna

• Skipulag klúbbastarfs

• Skipuleggja og undirbúa 

böll

• Skipuleggja og undirbúa 

bekkjarkvöld 5.-7.bekkjar

• Kynnast krökkum úr 

öðrum skólum

• Ungmennaskipti erlendis

Hlutverk



Auðveldar aðgengi 

að Fjörheimum

Örugg leið að komast

til og frá 

frístundastarfi



Samtök 

félagsmiðstöðva og 

ungmennahúsa á 

Íslandi

Samfés



Markhópur

• allir hópar og teymi á aldrinum 12-16 ára sem vinna 

saman að sameiginlegu markmiði

Markmið

• þétta hópinn, efla liðsheild og leysa ágreininga með 

heilbrigðum samskiptum

Útkoma

• sterkari liðsheild sem þekkir betur styrkleika hvers og 

eins. Liðsheild sem notar heilbrigð samskipti sem 

verkfæri til að efla samstöðu og félagsskap

Lifandi
liðsheild

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



Samstarf við skóla, 

barnavernd og fleira
• Fjörheimaval í skólum

• Sameiginleg diskótek

• Bekkjarkvöld

• Íþróttafélög - hópefli

• Barnavernd og skólastjórnendur

⚬ Einstaklingar sem eru ekki

félagslega sterkir

• Samtaka hópurinn

• Ungmennaráð Reykjanesbæjar



Öspin - Björkin -

Myllubakkaskóli -

Akurskóli

Verkefni

Leikur



Sk8roots

Hjólabretta námskeið fyrir alla



Bæjarhátíð & 
skemmtilegar 
hefðir

• Ljósanótt

• 17.júní

• Öskudagur

• Hrekkjavaka

• Heilsu-og 

forvarnarvika

• Listahátíð Barna



Afmæli í 
Fjörheimum
• Hægt að panta Fjörheima 

fyrir afmæli

• Hefur reynst mjög 

vinsælt



Önnur þjónusta við 

bæjarbúa



88 húsið
Ungmennahús

16 ára og eldri



Opnunartímar



• Ýmsir viburðir í boði

⚬ Körfuboltakvöld

⚬ Leikir í 

meistaradeildinni

• Fastir viðburðir í hverri viku

⚬ Spunaspilaklúbbur

⚬ Social House

⚬ Hinsegin Plútó

⚬ Sk8roots hjólabretti

⚬ Prjónakvöld

• Samstörf

⚬ Rauði krossinn fyrir 

hælisleitendur

⚬ MSS Stökkpallurinn

Viðburðir





Húsráð

88 hússins

• Þrír starfsmenn 88 hússins

• Tveir forsvarsmenn Plútó

• Tveir forsvarsmenn

spunaspilaklúbbsins Ýmis

• Formaður NFS

• Formaður skemmtinefndar

NFS

• Formaður ungmennaráðs



Samstarf við NFS



Stúdíó í 88 húsinu

• Frábær aðstaða til að taka upp 

tónlist eða podcöst

• Æfingasvæði fyrir hljómsveitir



• Upprennandi listamenn

geta komið og fengið

aðstoð við að koma sér á 

framfæri

• Það getur verið erfitt að

byrja og er Taktu skrefið

hugsað sem stökkpallur

fyrir þá sem langar að

byrja

Markmið

• Vera með öruggan vettvang 

þar sem ungt fólk getur 

stundað list sína og fikrað sig 

áfram

• Halda viðburði tengda listinni, 

t.d. tónleika eða 

myndlistarsýningu

Verkefnið



Forvarnardagur ungra 

ökumanna
• Haldinn í samstarfi við Reykjanesbæ, Lögregluna á Suðurnesjum, Brunavarnir 

Suðurnesja, Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Tryggingarmiðstöðina

• Nemendur fá fræðslu um afleiðingar umferðarlagabrota, ölvunarakstur, sektir, 

tjónaskyldu og brot gegn þriðja aðila

• Nemendur fá að heyra reynslusögu ungrar stúlku sem lenti í alvarlegu umferðarslysi



Frístund



• Fer fram eftir að skóladegi lýkur, til kl. 16:00

• Áhersla á unglingalýðræði

• Markmið

⚬ Minnka félagslega einangrun og styrkja 

félagshæfni

⚬ Vinna með styrkleika hvers og eins

⚬ Að ungmennum líði vel hjá okkur

• Vettvangsferð einu sinni í viku

• Skjólið og vinnuskólinn

Markmið &

áherslur




