
Fundur í Fagráði um heilaskaða 10. Febrúar 2010 

 
Staðsetning: Reykjalundur 

Mættir: Vin, Maggý, Ólöf, Þórunn, Margrét T., Smári, og Anna Soffía.    

 

Afboðað: Sigrún G.,  Linda S., Valerie H., Sighvatur B.,  Guðrún K. 

 

Dagskrá fundarins: 

1.  Fræðsla hjá Framvegis  

2.  Mál frá Hugarfari 

3.  Önnur mál 

 

1. Þriðja fræðslunámskeið fagráðsins verður haldið 18/3 2010. Dagskrá er tilbúin og búið 

að auglýsa það hjá Framvegis. 

 

2. Maggý skýrir frá starfi Hugarfars. Stjórn Hugarfars hitti Ólaf Thorarensen og Jónas G. 

Halldórsson til að ræða um börn með heilaskaða og möguleika á málþingi um efnið. 

Engar ákvarðanir voru teknar. Á næsta fræðslufundi Hugarfars verður augum beint að 

ungu fólki. Hugur stjórnarinnar beinist að því að auka áhuga og virkni ungs fólks í 

félaginu. Stjórnin vill gjarnan fá minnisnámskeið í framhaldi af fræðslufund Claudiu 

taugasálfræðings sl. haust. Búið er að ákveða mánaðarleg fræðslukvöld fram á sumar. 

Maggý hefur nú verið fulltrúi fagráðsins í Hugarfari í 2 ár og Sighvatur varamaður. Á 

næsta fundi Fagráðs þarf að taka afstöðu til þess hver verði fulltrúi Fagráðs í Hugarfari 

næsta vetur.  

 

3. Óskað var eftir umræðu um tilgang og starfsemi fagráðsins. Svo virðist sem áhugi 

innan fagráðsins hafi dofnað, mæting á fundi er slök og lítið gert. Tími allra er 

mikilvægur og því þurfi að spyrja sig hvert markmið fagráðsins sé og hvort það sé 

kannski rétt að leggja starfsemina niður. Miklar umræður spunnust út frá þessu sbr. 

eftirfarandi punkta 

 

a. Fagráð hefur staðið fyrir nokkrum málum, m.a. komið Hugarfari í gang. þar er 

gott starf og neisti til staðar. Einnig hefur fagráðið staðið í bréfaskriftum, boðið 

fram fræðslu og vakið athygli á heilasköðuðum hjá Heilbrigðisráðuneytinu.  

b. Við erum bakhjarl Hugarfars og styðjum þau í mikilvægum málum sbr. 

málþing sem rætt var á síðasta fundi. Mikilvægt að í fagráði sé breiður 

fagstuðningur, frá heilbrigðis-, mennta- og félagssviði til að hægt sé að sinna 

því hlutverki. 

c. Spurning hvort það þurfi fleira fólk í fagráðið, kannski fagfólk sem tengist 

barnageiranum, t.d. úr Rjóðrinu, GRR eða BUGL.  

 

Ákveðið var að á næsta fundi yrði lögð áhersla á að allir myndu mæta og þar yrði 

tekin afstaða til framtíðar fagráðsins. Hvert er hlutverk þess? Hvert eigum við að 

stefna? Er þörf fyrir okkur? Á að leggja fagráðið niður? 

 

 

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

miðvikudaginn 19. maí 2010 kl. 14:30.  
 

 


