
Fundargerð fagráðsfundar 24. janúar 2007 

3. fundur fagráðs 
 

Dagskrá fundarins: 

1. Áframhaldandi vinna að starfsáætlun starfsársins  

Fræðsla – útfærsla hugmynda frá síðasta fundi og ákvörðun um framkvæmd 

fræðslunnar á starfsárinu  

2.   Hvernig gengur að fá fleiri inn í fagráðið 

3. Önnur mál (stefnumótun í málefnum heilaskaðaðra) 

 

 

Athugasemd kom fram við síðustu fundargerð um kostnað á fræðslu inn í hagsmunafélag. 

Fagráðsmeðlimir munu vera með kynningar inn á fundi félagsins að kostnaðarlausu en ef að um 

námskeið er að ræða þar sem greiddur er aðgangur fá fyrirlesarar úr fagráði greitt fyrir sína vinnu 

eins og aðrir fyrirlesarar á námskeiðinu. 

 

1. Áframhaldandi vinna að starfsáætlun næsta starfsárs: 

Ákveðið að vinna starfsáætlun fyrir næstu 4 mán og starfsárið 2007-2008. Ákveðið að sama stjórn 

sitji starfsárið 2007-2008. Ólöf formaður og Klara ritari.  

Ákveðið að vinna fyrst og fremst að fræðsluáætlun. a) almenn fræðsla  

    b) sértæk fræðsla til fagfólks 

Umræður um almenna fræðslu, trúlega yrði sú fræðsla að mestu leyti í gegnum hagsmunafélagið. 

Umræður um hvernig standa beri að fræðslu til fagfólks. Hvernig sækja skuli í fjármagn, 

skipulagningu og utanumhald fræðslunnar osfrv. Rætt um Mími, Framvegis o fl. 

símenntunarstofnanir. Anna Soffía kannar málið. Þórunn bendir á einkafyrirtæki sem taka að sér 

alla skipulagningu námskeiða og ætlar að kanna verð o fl. Olga bendir á að hagsmunafélagið geti 

sótt í Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Olga segir að mikill velvilji og áhugi sé á verkefninu hjá 

sínum vinnustað og ætlar Olga ásamt Önnu Soffíu að kanna hvernig nýta megi loforð 

Velferðarsviðs Rvk. frá því s.l. haust í tengslum við málþingið um fjárstuðning. 

 

Umræður um innihald fræðslunnar. Hvernig námskeið viljum við halda? Talað um breið námskeið 

sem höfða til breiðs hóps fagfólks. Þetta væri rúllandi námskeið sem haldin væru með jöfnu 

millibili. Smári bendir á að það þurfi að vera í ódýrari kantinum og meiri fjöldi í einu. Jónas bendir 

á að það sé ekki alltaf nauðsynlegt að hafa námskeið sem ódýrust. Vinnustaðir borgi oftast fyrir 

fagfólk á svona námskeið. Ekki var ákveðin niðurstaða í kostnaðarhliðinni. 

Hvenær ætlum við að fara af stað með fræðslu?  

Ákveðið var að halda grunnnámskeið í október – hálfsdagsfræðslu. Olga og Anna Soffía kynna sér 

fræðsluátak hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og hvort tengja megi námskeið fagráðs þar inn í. 

Áfram unnið að niðurstöðu og áætlun í fræðslumálunum á næsta fundi 

 

2. Hvernig gengur að fá fleiri inn í fagráðið? 

Ákveðið var á síðasta fundi að gera átak í að fá fleiri frá þjónustukerfunum inn í fagráðið. Klara 

hafði samband við Svæðisskrifstofur Rvk og Reykjaness og upp komu spurningar hvort hægt væri 

að vera á hliðarlínunni og fá að sækja fundi og fylgjast með án þess að vera virkur í faglegri 

ákvarðanatöku inni í fagráði. Almennt var fólk áhugasamt en var ekki alveg með á hreinu hvaða 

kröfur yrðu gerðar til þeirra í fagráði hvað varðaði faglega þekkingu og vinnuframlag og því varkárt 

með að sækja um þátttöku. Vildi fá að fylgjast með og koma kannski inn á seinni stigum þegar 



fagráð væri orðið fastara í sessi. Olga ætlaði að kanna félagsþjónustugeirann  á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Niðurstaða fagráðsfundarins var að við viljum ekki óvirka meðlimi inn í fagráð. Tekið á móti 

umsóknum eins og verið og að allir sitji í fagráði á sömu forsendum. Hins vegar komi til greina að 

vera með póstlista fyrir þá sem óska eftir að fá fréttir af störfum fagráðs og sé sá listi yfirfarinn 1x 

ári. 

Tvær nýjar umsóknir hafa  borist og báðar verið samþykktar. Verða nýir meðlimir kynntir á næsta 

fundi.  

 

3. Önnur mál:  

Dagsetning er komin á formlega stofnun hagsmunafélags 21. febrúar n.k. Drög að lögum er komið 

og tillaga að nafni á félagið; Hugarfar, félag heilaskaðaðra og aðstandenda þeirra. Fræðsla verður á 

stofnfundi. Athugað verður með kynningarátak í fjölmiðlum í tengslum við stofnfund. 

Undirbúningshópur hittist 5. feb. 

 

Fleiri hugmyndir inn í starfsáætlun fagráðsins: Klara og Jónas kynna sér stefnumótunarskýrslu 

Félagsmálaráðuneytisins í málefnum fatlaðra 2007-2016 og skoðum hvernig okkar hópur passar þar 

inn. Jónas athugar með stefnu heilbrigðisráðuneytis í endurhæfingu barna með heilaskaða. Guðrún 

og Ólöf athuga heilbrigðisáætlun Heilbrigðisráðuneytisins. Einnig umræða um fræðslu inn á deildir 

Lsp. Hvernig útfærum við það? Þessi atriði verða áfram þróuð og rædd á næsta fagráðsfundi. 

 

Næsti fundur í fagráði ákveðinn miðvikudaginn 7. mars 2007 kl. 14:00. Athugið breyttan 

fundartíma. Fleira ekki gert, fundi slitið. 

 

Klara Bragadóttir, ritari fagráðs um heilaskaða. 

     


