
Hreyfingaleysi barna



• Alvarlega fréttin frá WHO var á þessa leið:

•
,,Heilsa milljóna barna og unglinga víðs vegar um heiminn er í hættu vegna þess að þau 
hreyfa sig ekki nóg. Of miklar kyrrsetur hafa áhrif á þroska heilans, ekki síður en 
líkamsburði, samkvæmt viðamikilli könnun sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin kynnti í dag. 
Könnunin náði til skólapilta og -stúlkna á aldrinum ellefu til sautján ára í 146 löndum á 
árunum 2001 til 2016. Hún leiðir í ljós að fjögur af hverjum fimm fá ekki næga daglega 
hreyfingu. Ástandið er verra meðal stúlkna en pilta í öllum nema fjórum löndum sem 
könnunin náði til.

• Með ónógri hreyfingu stofna börnin og unglingarnir heilsu sinni í hættu, jafnt til skamms sem 
langs tíma. Mælt er með því að þau hreyfi sig rösklega í eina klukkustund á dag. Með því 
styrki þau hjarta og lungu, vöðva og bein, bæti andlega og líkamlega líðan og haldi 
líkamsþyngdinni í skefjum.
Haft er eftir sérfræðingi hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni að stundi fólk næga hreyfingu á 
unga aldri auki það líkurnar á góðri líðan á fullorðinsárum. Til dæmis minnki líkurnar á 
hjartaáfalli, heilablæðingu og sykursýki tvö, svo dæmi séu tekin.

• Rannsóknin leiðir í ljós að hreyfingarleysi barna og unglinga stafar almennt ekki af leti, 
heldur vanrækja hinir fullorðnu að hvetja þau til að hreyfa sig meira. Sú staðreynd á við hvar 
sem er í heiminum, meðal ríkra þjóða jafnt sem fátækra.“









https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Fraedslus
vid/hbsc_skyrsla-2018_landssvaedi.pdf

https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Fraedslusvid/hbsc_skyrsla-2018_landssvaedi.pdf


Forvarnardagurinn í 9. bekk vinna verkefni í tengslum við netleik - Kristján Freyr Geirsson Ábyrgð í 
umferðinni, sakavottorð, sakhæfi, netið og einelti. Á leið í skólann 2.-3. bekkur. 

Vímuefni og ofbeldi - Blær bangsi - Þorgrímur Þráinsson ástfanginn af lífinu.

Lögreglan og Slökkviliðið með fræðslu. 

Hugarfrelsi

Heilsu- og forvarnarvikan - Lífshlaupið - Fyrirlestur um svefn

Hollt og gott mataræði fræðsla um hreyfingu - Jákvæð netnotkun

Fræðsla í FS um skaðsemi fíkniefna - FFGÍR lagði áhersla á læsi og gáfu bækur

Fræðsla um foreldrahlutverk - Eysteinn Hauksson besta víman - Samskipti stúlkna – námskeið fyrir 
starfsfólk - Áfanginn Hugur og heilsa - Krakkarnir í hverfinu brúðuleiksýning
Umferðarskólinn ungir vegfarendur

Fræðsla um umferðarmál, ofbeldi, sakhæfi
Forvarnadagur ungra ökumanna í 88 Húsinu
Forvarnadagurinn 9 bekkjar á landsvísu, samvera, að stunda viðurkennt tómstunda og æskulýðsstarf
Ábyrg Saman – samstarfsverkefni lögreglu og barnaverndar RNB
Foreldrafundir, staða mála á ungmennum, rafrettureykingar og afleiðingar, hvernig foreldri getur brugðist 
við eða haft í huga gruni það barn sitt um fikt eða neyslu, „Telegram“ stærsti samskiptasölumiðill fíkniefna.
Lúlli löggubangsi hittir börnin - Reiðhjólsskoðanir í leikskólum og grunnskólum.

Jafningjafræðsla á vegum samtakanna 78 - Áhættuhegðun ungmenna og staðan í dag

Félagsfærninámskeið - Hreyfivika UMFÍ -Vanda Sigurgeirsdóttir fyrirlestur um samskipti
Sandra hjúkrunarfræðingur um geðheilbrigði Aukin umhverfisvitund í Fjörheimum
Kynfræðsla og Trúnó kvöld



Samtakahópurinn tekur undir með UMFÍ og hvetur alla til að 
huga að hreyfingu á degi hverjum !

UMFÍ hvetur alla til að finna sína uppáhalds hreyfingu og 
stunda hana reglulega eða að minnsta kosti í 30 mínútur 
daglega.



 Erum að fara að heimsækja grunnskólana með kynningu um íþrótta- og 
tómstundastarf í Reykjanesbæ – fyrirlesarar verða Maciek Baginski og 
Filoretta Osmani. Í kjölfarið verður ókeypis að prufa íþrótt í einn 
mánuð. – Auglýsing með öllum íþróttum og tómstundum á ensku, 
íslensku og pólsku.

Ókeypis verður í sund fyrir 18 ára og yngri í Reykjanesbæ

Hvatagreiðslur verða hækkaðar úr 28.000 í 35. 000 kr.

Íþróttastjórar verða ráðnir hjá Keflavík íþrótta- og ungmennafélagi og  
Ungmennafélagi Njarðvíkur

Unnið verður að því að gera grunnskóla Reykjanesbæjar að 
heilsueflandi grunnskólum líkt og hefur tekist afar vel í leikskólunum.

Guðrún Magnúsdóttir nýi lýðheilsufræðingurinn er tekinn til starfa og 
mun leiða margvíslega vinnu sem tengist lýðheilsu og hefur tekið við 
verkefninu Heilsueflandi Samfélag í Reykjanesbæ og mun taka sæti í 
Samtakahópnum.

Næstu skref...


