
Fundur í Fagráði um heilaskaða 2. september 2009 

 
Mættir: Smári, Þórunn, Ólöf, Margrét Th., Vin, Maggý, Anna Soffía, Valerie og Margrét S.. 

Afboðað: Jónas, Klara, Sigrún og Guðrún  

 

Dagskrá fundarins: 

1. Fara yfir dagskrá starfsárs 2009-2010 

2. Önnur mál 

 

1.  Dagskrá næsta starfsárs 

 Rætt um 3. Hluta námskeiðs um heilaskaða sem áætlað er að halda í október. Búið var 

að ræða við forsvarsmenn Framvegis í vor en ekki er þó komin föst dagsetning á 

námskeiðið (áætlað síðari hluta október-mán). Sighvatur, Anna Soffía og Þórunn hafa 

ákveðið að halda erindi. Anna Soffía ætlar að hafa samband við Klöru og kanna 

möguleika á erindi um reynsluna af starfi með heilaskaða þar. Hugarfar var fengið til 

að koma að dagskrá og fundið aðstandanda og þolanda sem eru tilbúin að segja sögu 

sína.  

 Rætt um markhóp námskeiða (fólk í fremstu línu í umönnun fólks með heilaskaða) og 

hvort sá markhópur geti komið á svona námskeið í ljósi ástands og samdráttar í 

símenntun starfsmanna. Ákveðið að stoppa námskeiðsröð eftir þetta námskeið og 

endurhugsa á vorönn hvernig best sé að koma þessum fróðleik til þeirra sem mest 

þurfa. Stungið upp á að færa námskeiðið inn á stofnanirnar (t.d. fræðsludaga)  og að þá 

um leið sé hægt að koma betur til móts við þarfir vinnustaðarins.  

 Ákveðið að safna saman öllum slæðum úr öllum fyrirlestrum námskeiðanna í 1 

möppu.  

3. Önnur mál 

 Maggý sagði frá stjórnarfundum Hugarfars. Stjórnin ánægð með námskeið fagráðsins. 

Hugarfar er orðinn hluti af ÖBÍ og fékk starfmann í sumar sem hefur komið ýmsum 

málum í verk. Félagið á nú tölvu og skjalaskáp og er búið að vinna heilmikið í 

heimasíðumálum. Meðlimir fagráðs eru hvattir til að kíkja á hana og jafnvel senda inn 

fréttir eða efni sem á þar heima. Rætt að kannski gæti verið flipi, Faglegar 

ráðleggingar, sem gæti innihaldið slíkt efni frá meðlimum fagráðs meðal annars.  

Hugarfar verður með 3 fræðslufundi fram að jólum. Innan Hugarfars er núna mikið 

rætt um búsetumál og menntun ungmenna.  

 Anna Soffía greindi frá námsferð til Överby í Noregi þar sem hún heimsækir 

þekkingarmiðstöð í menntunarmálum fólks með heilaskaða.  

 Ákveðið að ÞHH og síðar ritari muni taka saman og prenta út allar fundargerðir 

fagráðs og setja í möppu.  

 Rætt var um hvort fagráð ætti að senda fyrirspurn til félagsmálaráðuneytis um hvernig 

stefnumótunarstarf gangi eða hvort senda ætti fyrirspurn til ÖBÍ. Engin ákvörðun tekin 

um málið. 
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