
1 
 

 

 

 

 

 

 

Verkefni í starfsáætlun árið 2016-2017 

Heiti Markmið Árangur Ábyrgð 

Heilsueflandi 
Breiðholt 

 Aðgerðaáætlun forvarna, samstarf 
borgar- og ríkisstofnanna og 3ja geirans. 

 Allir starfsmenn ÞB þekki markmið, 
grunn og áhersluþætti HB og vinni 
markvisst með verkefnið í starfi sínu þar 
sem því er viðkomið. 

 Starfsmenn upplýsi notendur um HB og 
leiðir til að nýta úrræði/möguleika í ÞB 
og í hverfinu. 

 Starfsmenn ÞB vinni eftir 
aðgerðaáætlun ÞB um Heilsueflandi 
vinnustað.  

 

 R&G: Dregur úr neyslu 
(X%). 

 Skólapúlsinn: Líðan 
betri (X%). 

 90% aðila taka þátt í 
HB. 

 SFS: Nýting á 
frístundakortinu (X%). 

 Fara yfir 
aðgerðaáætlun og 
meta hvaða þættir eru 
komnir í ferli. 

ÓDÓ/ 
ÞLG 

Menntun núna  Boðið uppá íslensku og 
fjölskyldunámskeið á vettvangi 
fjölskyldumiðstöðvar 

 Jákvætt viðhorf 
þátttakenda á 
íslenskunámskeiði 
mælist yfir 80%?? 

ÓDÓ 

Félagsauður fyrir 
fólk 

 Sjálfboðaliðar veiti aðstoð til íbúa sem 
þurfa á því að halda, unnið í samstarfi 
við félagasamtök. 

 Fjöldi sjálfboðaliða og 
félagasamtaka í 
tengslum við starfsemi 
ÞB fjölgi um 50%.   

ASJ 

Læsi, allra mál  Mótun lærdómssamfélags um mál og 
læsi í fjölmenningarlegu skólastarfi 
innan allra leik- og grunnskóla 
Breiðholts með áherslu á snemmtæka 
íhlutun. 

 Gagnreyndar aðferðir nýttar í 
lestrarkennslu í Breiðholti. 

 Að virkja foreldra til að sinna 
heimalestri  (þverfaglegt samstarf innan 
ÞB). 

 

 Aukning verði á 
lestrarfærni  í 3., 6. og 
8. bekk (X%), 

 Málþroski 3-4 ára 
leikskólabarna aukist 
(X%). 

 Að 90% barna í 
Breiðholti nái 
viðmiðum sem sett 
eru fyrir þeirra 
aldurshóp í 
lestrarskimunum. 
 

HÁS 

Hlutverk  
Þjónustumiðstöð Breiðholts er miðstöð hverfisins sem veitir þverfaglega 
þjónustu.   Markmið hennar er að efla velferð,vellíðan, heilbrigði og 
menntun einstaklinga, fjölskyldna og samfélagsins alls.  Starfað er eftir 
einkunnarorðunum: valdefling, samþætting og framþróun. 
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Skimað fyrir ofbeldi  Að vinna gegn ofbeldi. 

 Markviss skimun fyrir ofbeldi. 

 Upplýsingar á veggspjaldi um að það sé 
liður í vinnu starfsmanna ÞB að skima 
fyrir og vinna gegn ofbeldi. 

 Skráning skimana, 
talning fengin úr 
málaskrá. (80% 
skráning). 

HS 

Valdefling  Auka notkun matstækisins „Eigið mat á 
starfsgetu“. 

 20% notenda 
þjónustunnar hafi nýtt 
sér EMS. 

HS 

Þróa þjónustu fyrir 
fatlað fólk í 
Breiðholti  
 

 Samþætta frekari liðveislu við aðra 
stuðnings- og heimaþjónustu og gera 
þjónustuna heildstæðari. Auka samstarf 
með notendum við skipulagningu 
þjónustunnar. 

 Skilgreina styrkleika og veikleika í 
þjónustu við fatlað fólk í Breiðholti 
(rýnihópar). 

 Spurningakönnun fyrir 
notendur. 

 Framkvæmd rýnihópa. 

 Upplifun fólks sem 
tekur þátt í 
rýnihópum. 

ÞÞ 

Geðvaktin  Styðja unglinga og ungt fólk til 
jákvæðrar geðræktar, gert með skimun 
og fræðslu.  Samstarf Fjölbrautaskólans, 
Heilsugæslu, Geðheilsustöðvar, 
grunnskólanna og ÞB. 

Samstarfi verði komið 
á árið 2016. 

HÁS 

Stuðningsþjónusta  Fagleg þróun stuðningsþjónustu inn á 
heimili. 

 Fræðsla og stuðningur til 
tímavinnustarfsmanna. 

Aðgerðaráætlun sett fram og 
árangur metinn. 

 
LSB 

Fjölskyldu-
miðstöðin 

 Efla fjölskylduvinnu og ráðgjöf með 
þróunarverkefninu Tinna. 

 Samstarf við stofnanir í hverfinu: 
Geðheilsustöð, Heilsugæslan, kirkjan, 
skólar, Miðberg. 

 Upplýsingamiðlun og kynning á 
fjölskyldumiðstöðinni. 

 Markviss fræðsla fyrir íbúa sem er þörf 
fyrir. 

 Ráðgjöf og úrræði í boði, föst viðvera 
fagfólks. 

 Námskeið og hópavinna í ríku mæli 
starfrækt í Gerðubergi. 

 Mælikvarðar og 
árangur skilgreindir í 
Tinnu samkvæmt 
kröfulýsingu 

 Aukning á 
námskeiðum haldin í 
Gerðubergi um 20%. 

 Kynningar berast 
íbúum 4* í mánuði. 

 Rafræn síða opnuð, 
t.d. Face book. 

ÓDÓ 

Þverfagleg vinna  
ÞB 
 

 Skilgreina hlutverk málastjóra . 

 Meðferðaráætlun sé til staðar í öllum 
málum sem unnið hefur verið að í 3-4 
mánuði. 

 Koma á handleiðsluteymi fyrir 
stuðningsþjónustuaðila. 

 Vinnureglur settar fram um skráningu í 
málskrá. 

 Fræðsla um skráningu í málaskrá. 

Talning  
og huglægt mat. 

HÁS; HS; 
LSB; ÞÞ 

Úrræðatré fyrir 
notendur og 
starfsmenn 

 Nota forritið Mind Map. 

 Regluleg uppfærsla og utanumhald. 

Könnun um notkun trésins. HS 
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Góðar upplýsingar 
til notenda 

 Upplýsingar á netinu  um alla þjónustu 
ÞB. 

 Svarbréf til umsækjenda þjónustu. 

 Upplýsingar á skjá í skála. 

Aðgerðaráætlun sett fram og 
árangur metinn. 

ASJ 

Græna Breiðholt  Græn skref starfsstaða ÞB. 
 

 Fjöldi starfsstaða ÞB 
sem hafa tekið upp 
græn skref. 

 Allir starfsstaðir ÞB 
taki eitt skref áfram á 
tímabilinu. 

ASJ 

Vellíðan og 
liðsheild meðal 
starfsmanna ÞB 
Álfabakka 

 Vinnuaðstaða: Áframhald á umbótum 
vinnuaðstöðu starfsmanna. 

 Húsráð starfi. 

 Móttaka nýrra starfsmanna: 
Starfsmannahandbók og gátlisti. 

 Stjórnun:  Hóphandleiðsla stjórnenda; 
Fastir starfsdagar 2* á ári. 

 Upplýsingaflæði: Fréttabréf 
mánaðarlega; Starfsmannafundir 
markvissir. 

 Áreiti og einelti: Samstarf 
trúnaðarmanna eflt og formgert. 

 Unnið með margvíslegum hætti að 
jákvæðri menningu: Mannauðsteymið; 
Hreyfing starfsmanna. 

 Breiðholtsbylgjan liður í því að efla 
samheldni og liðheild. 
 

 Mæling í 
viðhorfskönnun 
Reykjavíkurborgar skili 
niðurstöðu á grænu í 
80% tilvika. 

LSB 

 


