
Heilsueflandi Breiðholt  

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti tekur þátt í Heilsueflandi Breiðholt sem stuðlar að heilsueflandi 

samfélagi í Breiðholti. Skólinn hefur unnið markvisst að undirbúningi og innleiðingu á 

nýlokinni haustönn.   

Sérstakt forvarna- og  heilsuteymi heldur utan um framkvæmdina í skólanum. 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er heilsueflandi framhaldsskóli og vinnur að áhersluatriðum 

Embættis landlæknis um næringu, hreyfingu, líðan og lífsstíl með nálgun Heilsueflandi 

Breiðholts.  

Heilsueflandi Breiðholt kynnt í skólanum 

Í byrjun skólaárs var blásið til heilsuviku í skólanum þar sem fersk byrjun á heilsueflingu í FB 

var kynnt fyrir nemendum.  Í heilsuvikunni gafst nemendum kostur á að kynna sér hollt 

mataræði og boðið var upp ávexti, lýsistöflur, trópí og kristal. Nemendur lýstu ánægju sinni 

með verkefnið og höfðu á orði að allar vikur ættu að vera heilsuvikur þar sem niðurskornir 

ávextir væru í boði alla daga.  

Áhersla á næringu 

Unnið er með alla áhersluþættina í skólanum; næringu, hreyfingu, líðan og lífsstíl samkvæmt 

aðgerðaráætlun Heilsueflandi Breiðholts. Einnig er valin einn áhersluþáttur árlega eins og 

getið er um í heilsueflandi framhaldsskóla og sérstök áhersla lögð á hann það árið. Í FB var 

valið að vinna með sérstaklega með næringu skólaárið 2015-2016.  

Hafragrautur og hollara mötuneyti 

Alla morgna vikunnar er boðið upp á hafragraut sem kennarar góðfúslega skenkja 

nemendum og skiptast deildir á að sjá um framkvæmdina með mikilli ánægju. 

Markvisst er unnið með mötuneyti skólans um að boðið sé upp á næringarríkan mat og 

dregið úr óhollustu eins og kostur er. Sýnileiki gosdrykkja og sælgæti í mötuneytinu er orðinn 

minni og stefnt er að því að lágmarka sölu á slíkri vöru í framtíðinni.  

 

 



Fjölbreytt hreyfing og heilsuefling 

Tilraun var gerð á haustönn með jógakennslu einu sinni í viku fyrir starfsfólk. Þetta mæltist 

mjög vel fyrir og því var ákveðið að halda tímunum áfram á vorönn og bjóða nemendum að 

taka þátt. Á vorönn gefst því bæði nemendum og starfsfólki tækifæri  á jógatímum einu sinni 

í viku. Þá byrjar dagurinn kl. 7:45 með hálftíma í jóga undir stjórn Halldóru Björnsdóttur 

íþróttafræðings. 

Eitt af markmiðum skólans í Heilsueflandi Breiðholti er að taka þátt í almenningsviðburðum 

um hreyfingu. Starfsfólk og nemendur taka því virkan þátt í lífshlaupinu núna í febrúar. 

Markvisst hvetja kennarar nemendur til að hjóla í skólann ásamt allri almennri hreyfingu. Þar 

eru hæg heimantökin því margir starfsmenn fjölbrautaskólans eru góðar fyrirmyndir í 

hreyfingu. Nokkrir þeirra hafa m.a. hjólað í skólann daglega í áratugi  og hvetja óspart 

samkennara sína að gera slíkt hið sama. 

Tilraun varð gerð á haustönn með að brjóta upp bóklega tíma með markvissum 

teygjuæfingum. Íþróttakennarar skólans útfærðu æfingarnar fyrir almenna kennara. Reynsla 

af þessu litla inngripi var góð.   

Góð íþróttakennsla er skólanum, leidd af fagmenntuðum íþróttafræðingum. Í skólanum eru 

skipulagðir íþróttatímar sem uppfylla viðmið aðalnámskrár framhaldsskóla.  Nemendum er 

kennt á góðar gönguleiðir í nærumhverfinu í íþróttatímum og íþróttaáfangar eru mjög  

fjölbreyttir t.d. blak, badminton, bandý og körfubolti auk þess  geta nemendur valið sér 

áfanga sem fela í sér almenna hreyfingu eins og göngu, skokk, sund, jóga, líkamsrækt og 

fjallgöngur. Því má segja að valið sé umtalsvert og faglega sé staðið að skipulagðri hreyfingu í 

skólanum. Þegar hreyfing verður megináhersla skólans í Heilsueflandi Breiðholti væri verðugt 

markmið að fjölga íþróttatímum í viku á nemendur og/eða bjóða upp á daglega hreyfingu.   

Gott íþróttahús og sundlaug eru við fjölbrautaskólann og nýta bæði nemendur og starfsfólk 

sér það.  Verið er að reisa líkamsræktarstöð við íþróttahúsið sem mun auka enn á möguleika 

til hreyfingar.  

Björt framtíð 

Á haustönn var forvarnadagur þar sem nemendur og starfsfólk skólans komu með hugmyndir 

að aðgerðum  varðandi heilsueflinguna. Á vorönninni sem nú er að hefjast verður unnið 

áfram með þessar hugmyndir í því skyni að koma til móts við alla hópa í skólanum.  

Nemendur munu fá markvissa fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, svefn, vímuefni, sjálfsmynd, 

kynheilbrigði o.fl. Með tilliti til svefntíma unglinga varð ákveðið að hefja skólann seinna á 

þessu skólaári en áður að ósk nemenda. Skólinn hefst nú kl. 8:30 í stað 8:15.  

Næstu fjögur ár verður stöðugt leitað leiða til að ná sem bestum árangri með hagsmuni 

nemanda og starfsfólk skólans að leiðarljósi. Heilsu- og forvarnateymi skólans ásamt 

skólastjórnendum mun fylgja verkefninu eftir af áhuga og festu. Það er óhætt að segja að hin 

kraftmikla byrjun á Heilsueflandi Breiðholti í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti gefi góð 

fyrirheit um bjarta framtíð verkefnisins í skólanum.  




