
Tillögur og greinargerðir vegna fundar með borgarstjórn 23. feb. 2016 

 

1) 

Sindri Smárason, fulltrúi í Ungmennaráði Árbæjar og Holta 

Tillaga 

Reykjavíkurborg myndi starfshóp til að skoða möguleika á afþreyingarmiðstöð við Rauðavatn 

fyrir íbúa í aðliggjandi hverfum. Starfshópurinn skili niðurstöðum til skóla- og frístundaráðs 

og Reykjavíkurráðs ungmenna fyrir árslok 2016. 

Greinargerð 

Þrátt fyrir að hverfi Árbæjar, Norðlingaholts og Grafarholts séu oft sett undir sama hatt innan 

stjórnsýslu borgarinnar líta íbúar ekki þannig á að þessi hverfi eigi mikið sameiginlegt.  

Ungmennaráð Árbæjar og Holta vilja efla tengingu á milli hverfanna með sameiginlegri 

afþreyingarmiðstöð við Rauðavatn. Fulltrúi úr ungmennaráði Árbæjar og Holta myndi vilja 

vera meðlimur í áðurnefndum starfshópi. 

 

2) 

Snorri Freyr Vigfússon, fulltrúi í Ungmennaráði Breiðholts 

Tillaga 

Skóla- og frístundasvið tryggi að í grunnskólum Reykjavíkur verði stuðningsnet jafnaldra, 

fyrir börn og unglinga af erlendum uppruna, hluti af móttökuteymi skólanna. 

Greinargerð: 

Það er mikilvægt að taka vel á móti börnum og unglingum innflytjenda og aðstoða þau við að 

komast inn í menningu okkar og tengja þau við félagslífið. Það er hægt að gera með því að 

nemendafélög og/eða sjálfboðaliðar vinni með móttökuteymum grunnskólanna í því að halda 

utan um þennan hóp. Þeir sem tækju þetta verkefni að sér þyrftu að fá fræðslu eða námskeið 

sem myndi nýtast þeim í að sinna þessu verkefni af alúð. 

 

3) 

Karitas Bjarkadóttir, fulltrúi í Ungmennaráði Grafarvogs 

Tillaga 

Að skóla- og frístundaráð sjái til þess að innan árs verði kynþroskafræðsla í grunnskólum 

betri og hún kennd fyrr en nú er, ásamt því að dömubindi, túrtappar og smokkar verði 

aðgengilegri fyrir ungmenni. 

Greinargerð 

Ungmennaráð Grafarvogs leggur til að kynþroskafræðsla sé tekin upp fyrr, t.a.m. í 5. bekk og 

jafnframt að kynþroskafræðsla sé ekki kynjaskipt. Einnig vill ungmennaráð Grafarvogs að 

hreinlætisvörur fyrir stúlkur á blæðingum séu aðgengilegar í grunnskólum, og er þá átt við 

dömubindi eða túrtappa. Telur ungmennaráðið að það væri einnig sniðugt ef bæði smokkar og 

túrvörur væru aðgengilegar í félagsmiðstöðvum. Stingur Ungmennaráð Grafarvogs upp á því 

að túrvörur séu keyptar eins og bréfþurrkur og salernispappír í grunnskólum og að það verði 

minnt á mikilvægi þess að gott aðgengi sé að svona vörum, sérstaklega fyrir stúlkur á 

miðstigi.  

 

4) 

Ágúst Beinteinn Árnason, fulltrúi í Ungmennaráði Vesturbæjar 

Tillaga 

Ungmennaráð Vesturbæjar leggur til að Reykjavíkurborg haldi regluleg málþing ungmenna 

um málefni sem snerta þau, þar sem fyrsta málþing verði haldið ekki síðar en að vori árið 

2017.  

Greinargerð 



Vorið 2016 ætlar ungmennaráð Vesturbæjar að halda málþing fyrir ungmenni um upplifun 

kvenna af mismunandi starfssviðum. Ungmennaráðið leggur til að þetta málþing gæti orðið 

einskonar fyrirmynd að framtíðar málþingum borgarinnar. Við í ungmennaráðinu teljum það 

mjög mikilvægt að unglingar á okkar aldri fái tækifæri til að ræða málefni sem þau snerta á 

opinberum og vel skipulögðum vettvangi.  

 

5) 

Eyrún Magnúsdóttir, fulltrúi í Ungmennaráði Laugardals og Háaleitis 

Tillaga 

Skóla- og frístundaráð beiti sér fyrir því að grunnskólar í Reykjavík bæti kynfræðslu (ekki 

kynhræðslu) frá því í 6. bekk og til loka grunnskólans og fjölgi kynfræðslutímum. 

Greinargerð 

Of mikil áhersla er lögð á kynþroskafræðslu og svokallaðan hræðsluáróður í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar. Kynfræðsla á að leggja áherslu á heilbrigð samskipti kynjanna og því 

telur ungmennaráð Laugardals og Háaleitis að fjalla þurfi um allar hliðar kynlífs og að koma 

þurfi í veg fyrir ranghugmyndir um það. Ungmennaráðið óskar eftir því að SFS marki stefnu í 

kynfræðslumálum í félagsmiðstöðvum og skólum og hafi í huga að kynfræðsla ætti að vera 

sambærileg fyrir öll grunnskólabörn í Reykjavík. 

 

6) 

Jóhanna Líf Sigurþórsdóttir, fulltrúi í Ungmennaráði Kjalarnes 

Tillaga 

Tillaga til ÍTR um að lækka aðgangseyrir í sundlaugar Reykjavíkur og þá sérstaklega 

aðgangseyrir fyrir fullorðna svo að börn og foreldrar geti leyft sér að nota sínar 

samverustundir í sundlaugum borgarinnar. 

Greinargerð  

Ungmennaráðið á Kjalarnesi óskar eftir því að aðgangseyrir í sundlaugar Reykjavíkurborgar 

verði lækkaður og þá sérstaklega aðgangseyrir fyrir fullorðna og að frítt verði fyrir börn undir 

tíu ára. Það er hlutfallslega dýrt að fara í sund í stuttan tíma sem getur valdið því að fólk fer 

sjaldnar í sund. Þrátt fyrir að hægt sé að kaupa sér afsláttarkort þá henta þau ekki öllum því 

sumir fara sjaldnar í sund og kaup á kortum geta verið stór hluti af ráðstöfunartekjum 

heimilisins. Þetta myndi auðvelda fjölskyldum að fara saman í sund. Sund er góð útivera og 

frábær alhliða hreyfing fyrir alla fjölskylduna og stuðlar að bættri lýðheilsu, góðum 

samverustundum fjölskyldunnar og aukinni notkun á sundstöðum Reykjavíkur. 

 

7) 

Kári Arnarsson, fulltrúi í Ungmennaráði Laugardals og Háaleitis  

Tillaga 

Skóla- og frístundasvið fari í tilraunaverkefni á vorönn 2017 í sex grunnskólum í samstarfi við 

velferðarsvið um að bjóða unglingum upp á bætt aðgengi að sálfræðiaðstoð.  

Greinargerð  

Auðvelda þarf aðgengi að sálfræðiaðstoð fyrir ungmenni sem glíma við geðræn vandamál. Oft 

er það mikil fyrirstaða fyrir ungmenni að leita sér hjálpar og átta sig á því að þau þurfi hjálp. 

Með því að bjóða upp á tíma hjá sálfræðingum, endurgjaldslaust, í skólum hafa nemendur 

greiðan aðgang að aðstoð án þess að þurfa að borga fyrir það mikinn pening. Nemendur, bæði 

með geðræn vandamál og aðrir nemendur, ættu að hafa möguleikann á því að nýta sér þessa 

þjónustu. Við trúum að þetta myndi bæta líðan nemenda í grunnskólum borgarinnar og gæti 

reynst sem milliþrep ef meiri sálfræðiþjónusta er nauðsynleg. Við viljum að skóla- og 

frístundasvið setji af stað nefnd sem skoðar möguleikann á að setja af stað verkefni sem snýr 

að því að veita sálfræðiþjónustu í skólum borgarinnar. 



 

8) 

Embla Ýr Indriðadóttir, fulltrúi í Ungmennaráði Miðborgar og Hlíða 

Tillaga 

Að skóla- og frístundasvið tryggi framtíð Ungmennahúsa í Reykjavík. Fjármagn til reksturs 

þeirra verði tryggt í fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. 

Greinargerð 

Ungmennaráð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að framtíð Ungmennahúsa fyrir 16-25 ára 

ungmenni  í Reykjavíkurborg verði tryggð í fjárhagsáætlun borgarinnar á komandi árum. 

Mikilvægt er að ungu fólki standi til boða að taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi sem hefur 

forvarnar-, menntunar- og afþreyingargildi að leiðarljósi. Ungmennahús hafa verið starfandi í 

borginni síðustu ár  og hefur aðsóknin verið mikil. Hvers vegna er slíkt starf ekki sjálfsagt? 

 

 

 

 
 


