
 

 
 
 

 

 

 

         

                          Samtakahópurinn 26.nóvember  2020 kl. 10.00 

fjarfundur. 

*** 

Fundargerð 

Mætt: Mætt: Anna Karlsdóttir Taylor, Guðfinna Eðvarðsdóttir, Guðrún María Þorgeirsdóttir, Guðrún 

Magnúsdóttir, Heiða Ingimundardóttir, Kristján Freyr Geirsson, Sigrún Björgvinsdóttir, Svava Ósk 

Stefánsdóttir, Kolbrún N. Þorgilsdóttir, Kolbrún Skagfjörð, Sigríður Bílddal, María Guðmunda, Aníta 

Engley, Hildur Björg Vilhjálmsdóttir, Gunnhildur Gunnarsdóttir, og Hafþór Birgisson sem jafnframt 

ritaði fundargerð. 

 

1. Kynning frá Rannsóknum og Greiningu á líðan barna á Covid tímum 

 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir frá Rannsóknum og Greiningu kynnti niðurstöðu á líðan nemenda í 8. – 10. 

bekk á Covid tímum í Reykjanesbæ. Í máli Margrétar kom m.a. fram að 25,3 % nemenda hafa verið úti einu 

sinni eða oftar undanfarna viku, 13.3 % nemenda líður 

illa í skólanum. Gleðilegu tölurnar eru þær að einungis 

1 % nemenda í 10. bekk höfðu neytt áfengis s.l. 30 

daga og að allar vímuefnatölur hafa lækkað.  

Ljóst er að íslenska forvarnarmódelið hefur skilað 

frábærum árangri á undanförnum árum og áratugum er 

mikilvægt að minna á að hvergi má slaka á. Mikilvægt 

er að fagfólk Reykjanesbæjar, Samtakahópurinn, 

foreldrar og nemendur vinni saman áfram að því að 

bæta niðurstöður þannig að líðan barna okkar verði 

sem best til framtíðar litið. Skýrsluna má kynna sér hér að neðan. Grunnskólafulltrúi Reykjanesbæjar mun 

kynna niðurbrotnar skýrslur skólastjórum hverjum skóla fyrir sig. 

https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Fraedslusvid/reykjanesbaer-2-.pdf 

https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Fraedslusvid/reykjanesbaer-2-.pdf


 
 

 

 

2.  Eineltismál – kynning á hvernig unnið er innan Akurskóla í eineltismálum.  

           Sigrún Helga Björgvinsdóttir námsráðgjafi í Akurskóla kynnti hvernig unnið er að eineltismálum innan 

Akurskóla. Sjá glærukynningu sem fylgir með sem fylgiskjal. 

 

3. FFGÍR – fréttir af starfi  

FFGÍR hefur verið í sambandi við Ernu Kristínu sem heldur 

úti á samfélagsmiðlum síðunni 

Ernuland með góðum árangri. Hún skrifaði og gaf út bókina 

,,Ég vel mig" sem er bók um jákvæða  

sjálfsímynd og líkamsvirðingu barna.   

 Hugmyndin er að fá hana inn í alla skóla á nýju ári með 

fyrirlestur og kynningu um jákvæða sjálfsmynd og 

líkamsvirðingu. FFGÍR stefnir á að gefa tvær bækur til 

bókasafna skólanna í kjölfarið.  

Að auki mun FFGÍR halda utan um fyrirlestur til foreldra 

barna í Reykjanesbæ sem eiga börn á yngsta stigi en það hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvort sú 

fræðsla verði rafræn eða í raunheimum. Kannaður verður sá möguleiki að bókin verði boðin foreldrum á 

sérstöku tilboði til foreldra í Reykjanesbæ á þeim tíma sem að fræðslan fer fram.  

Verkefnið verður alfarið kostað af FFGÍR. 

Bestu kveðjur Anita Engley og Guðrún María Verkefnastjórar FFGÍR. 

 

4. Neysla ungmenna á orkudrykkjum 

  Gunnhildur Gunnarsdóttir forstöðumaður menningarmiðstöð unga fólksins við Hafnargötu 88 fylgdi úr hlaði 

markaðsherferð sem stíluð verður inn á börn og ungmenni í Reykjanesbæ. Um er að ræða myndband og 

veggspjald. Sjá fylgiskjal. 

5. Nikótínpúðar – aukning meðal ungmenna 

Hafsteinn Viðar Jensson verkefnisstjóri tóbaksvarna hefur miklar áhyggjur af nikótínpúðanotkun meðal 

unglinga en fimmtán prósent nemenda í 10. bekk hafa notað slíka púða. Hann segir brýnt að setja lög um 

aldurstakmörk og innihaldslýsingar. Samtakahópurinn skorar á þingmenn Suðurkjördæmis að styðja við 

hugmyndir Hafsteins Viðars Jenssonar og beita sér fyrir lagasetningu til verndar börnum og ungmennum. 

https://www.visir.is/g/20202040068d 
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6. Aukin notkun lyfja meðal barna og ungmenna. 

 Mikil notkun íslenskra unglinga á geð- og taugalyfjum án þess að hafa fengið þau ávísuð af lækni er 

sérstakt áhyggjuefni kemur fram í grein Ársæls Arnarsonar. Sjá fylgiskjal fundarins. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sjálfsvíg fjöldi sjálfsvíga á Íslandi 

 

Samtakahópurinn tekur undir áhyggjur forsvarsfólks Píeta samtakanna og Geðhjálpar um aukin tíðni 

sjálfsvíga er mjög alvarlegt og huga þurfi vel að andlegri líðan ekki síst á Covid tímum. 39 hafa látist vegna 

sjálfsvíga á árinu. 

https://www.visir.is/g/20202005433d 

 

https://gedhjalp.is/blad-gedhjalpar.pdf 

 

 

8. Íþrótta-og tómstundastyrkir til lágtekjuheimila vegna Covid-19 (2020090340) 

Ríkisstjórn Íslands samþykkti nýverið nýjan íþrótta- og tómstundastyrk til lágtekjuheimila. Íþrótta- og 

tómstundaráð Reykjanesbæjar skorar á íbúa sveitarfélagsins að kanna rétt sinn til styrksins. Á þitt barn rétt 

á 45.000 kr. sérstökum íþrótta- og tómstundastyrk?  

Kannaðu málið hér: https://bit.ly/3kJaFfH 

 

 

  

https://www.visir.is/g/20202005433d
https://gedhjalp.is/blad-gedhjalpar.pdf
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