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Dagskrá fundarins: 

1.  Fræðsla hjá Framvegis  

2.  Mál frá Hugarfari 

3.  Önnur mál 

 

1. Stefna er tekin á, að taka saman reynslu okkar þegar haldin hafa verið námskeiðin þrjú 

um heilaskaða. Nú þegar hafa tvö farið fram. Þar sem ekki náðist að halda þriðja 

námskeiðið hjá Framvegis sl. haust hefur ný tímasetning verið sett á, sem er í vor 

2010. Ritari tekur að sér að safna saman fræðsluerindum, bréfum og fundagerðum frá 

stofnum Fagráðs í möppu sem geymd er hjá stjórn. Þórunn sendir póst til allra 

meðlima fagráðsins til að óska eftir þessu. 

 

2. Frá stjórn Hugafars komu tvö erindi. 

a) Endurskoða á félagsliðanám Borgarholtsskóla m.t.t. framhaldsnám. Aðildarfélög 

ÖBÍ (Hugarfar) fengu bréf frá Jóhannesi Levi formanni ísl. félagliða sem óskar eftir 

tillögum hver viðbótin gæti verið, þ.e. hugmyndir að efni. Hugarfar vísaði málinu til 

Fagráðsins. Málið rætt og við komumst að þeirri niðurstöðu að stjórn Fagráðsins (SP 

og ÞHH) sendi Jóhannesi póst þar sem fram kemur að við teljum mjög til bóta ef bætt 

sé við námið fræðslu um heilaskaða, bæði einkenni og birtingamyndir. Einnig kom 

fram sú skoðun að Hugarfar ætti jafnvel líka að senda svipað bréf til að undirstrika hve 

mikil þörf er á að félagsliðar séu fræddir um heilaskaða og afleiðingar hans.  

 

b) Áhugi er frá stjórn Hugafars að efna til málþings um börn með heilaskaða og kalla 

þau eftir viðbrögðum (og væntanlega samvinnu) Fagráðs við slíku. Málin rædd og 

niðurstaða umræðnanna er að Maggý fari til Hugarfars með þau boð að ætíð sé þarft 

að vekja athygli á málefnum heilaskaðaðra en finna þurfi skýrari fókus og tilgang með 

málþinginu (hvað erum við að leggja til að sé gert, hvernig á að bæta úr ráðaleysi 

kerfisins eins og það er í dag). Því er lagt til að Hugarfar boði fund með Jónasi 

Halldórssyni taugasálfræðingi, Ólafi Thorarensen sérfræðingi í heila- og 

taugasjúkdómum barna LSH og Ingibjörgu Georgsdóttur hjá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins til að ræða þetta efni frekar.  

 

Önnur mál 

Heimasíða Hugarfars hrósað enda hefur hún tekið breytingum eftir að fékkst 

fjárveiting til að fá fagmann til að vinna að henni. Ef við vitum um e-ð efni sem gæti 

nýst á síðu Hugarfars má senda það til þeirra. Einnig óska þau eftir bæklingi LSH um 

heilaskaða til að hafa á heimasíðu sinni. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. Næsti fundur verður haldinn á Reykjalundi 

miðvikudaginn 10. feb 2010 kl. 14:30.  
 

 


