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3 Útgjöld 2011 
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4 Almennt um Fjölskyldudeild 

Á Fjölskyldudeild var hefðbundin starfsemi á árinu 2011 sem þó einkenndist af vaxandi eftirspurn 
eftir aðstoð í félagsþjónustunni og þungum málum í barnavernd. Í félagsþjónustunni voru fleiri sem 
leituðu eftir aðstoð og áttu oft við alvarlega erfiðleika að glíma s.s. fíkni og geðsjúkdóma. Úrlausnir 
voru því oft flóknar og tímafrekar auk þess sem þær kröfðust samstarfs við utanaðkomandi aðila. 
Unnið var að virkni og atvinnuúrræðum fyrir einstaklinga í hópi þeirra sem leituðu eftir 
fjárhagsaðstoð í félagsþjónustunni. Sett var í gang þróunarverkefnið „Stuðningurinn heim“ sem er 
tímabundin aðstoð við barnafjölskyldur undir merkjum félagsþjónustu. 

Áfram var unnið að meðferð fyrir unglinga og á árinu var endurnýjaður samningur til tveggja ára 
við Barnaverndarstofu um þróunarverkefnið PMT – O eða meðferð fyrir unglinga. Þann 1. janúar 
varð breyting á þjónustusvæði í málaflokki fatlaðra með yfirfærslu málaflokksins frá ríki til 
sveitarfélaga. Þjónusta við fatlaða í Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð færðist frá Akureyrarbæ yfir til 
Norðurlands vestra. Þetta hefur áhrif á tölur um þjónustuna í málaflokknum. Áfram var unnið að 
bættri þjónustu við börn með ADHD og langveik börn með tilkomu styrkja frá Velferðarráðuneyti. 
Haldin voru námskeið fyrir börn með ADHD greiningu og foreldra þeirra og stuðningsfjölskyldur 
voru í boði fyrir langveik börn og börn með ADHD. 

Brugðist var við vaxandi þunga í félagsþjónustunni og bætt við mannafla þar um 60% starf frá 1. 
september. Í árslok voru starfsmenn því alls 24 í 22.2 stöðugildum. Sólveig Fríða Kærnested var 
ráðin í 80% starf sem ráðgjafi í félagsþjónustu frá 1. september. Björg Norðfjörð sálfræðingur hætti 
um mitt ár en Helga Vilhjálmsdóttir sálfræðingur var ráðinn til starfa frá haustinu. Ingibjörg Ösp 
Sigurjónsdóttir félagsráðgjafi kom til starfa úr fæðingarorlofi og Katrín Árnadóttir félagsráðgjafi 
sem leysti hana af hætti. 
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4.1 Starfsfólk  

Í árslok 2011 voru stöðugildi á Fjölskyldudeild eftirfarandi: 
 

Barnavernd       Stöðugildi 31.12.2010  Stöðugildi 31.12.2011 

Áskell Örn Kárason sálfræðingur, forstöðumaður barnaverndar   1,0    1,0 

Dalrós Jóhanna Halldórsdóttir félagsráðgjafi     0,5    0,5 

Harpa Ágústsdóttir uppeldisráðgjafi      1,0    1,0 

Jóhanna Hjartardóttir félagsráðgjafi      0,3    0,3 

Ottó Karl Tuliníus félagsráðgjafi      1,0    1,0 

Þorleifur Kristinn Níelsson félagsráðgjafi     1,0    1,0 

         Samtals 4,8   Samtals 4,8 

Félagsþjónusta 

Ester Lára Magnúsdóttir félagsráðgjafi, verkefnastj. félagsþjónustu    1,0    1,0 

Helga Alfreðsdóttir ráðgjafi í málefnum fatlaðra     0,8    0,8 

Ingibjörg Ösp Sigurjónsdóttir félagsráðgjafi     í barnsb.leyfi   0,8 

Katrín Árnadóttir félagsráðgjafi       1,0    hætt 

Kristín Óladóttir starfsmaður í AMS      1,0    1,0 

Sigrún Hulda Steingrímsdóttir náms- og starfsráðgjafi í AMS   1,0    1,0 

Sólveig Fríða Kærnested ráðgjafi í félagsþjónustu        1,0 

Snjólaug Jóhannesdóttir félagsráðgjafi      1,0    0,8 

Þóra Elín Arnardóttir ráðgjafi í málefnum fatlaðra    1,0    1,0 

         Samtals 6,8   Samtals 7,4 

Skólateymi 

Björg Norðfjörð sálfræðingur       1,0    hætt 

Elva Haraldsdóttir sérkennsluráðgjafi í leikskólum     1,0    1,0 

Elín Sigurbjörg Jónsdóttir sérkennsluráðgjafi í grunnskólum   1,0    1,0 

Guðrún Kristófersdóttir yfirsálfræðingur      1,0    1,0 

Helga Vilhjálmsdóttir sálfræðingur         1,0 

Líney Helgadóttir sérkennsluráðgjafi í grunnskólum, verkefnastj. skólateymis 1,0    1,0 

Tryggvi Guðjón Ingason sálfræðingur       1,0    1,0 

        Samtals 6,0   Samtals 6,0 

Stjórnun og stoðþjónusta 

Anna Bryndís Sigurðardóttir deildarfulltrúi     1,0    1,0 

Bryndís Dagbjartsdóttir skrifstofustjóri      1,0    1,0 

Guðrún Ólafía Sigurðardóttir framkvæmdastjóri     1,0    1,0 

Karólína Gunnarsdóttir þjónustustjóri      1,0    1,0 

         Samtals 4,0   Samtals 4,0 

 

                Samtals stöðugildi 21,6    Samtals stöðugildi 22,2 
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4.2 Barnavernd 

 
Sex starfsmenn Fjölskyldudeildar í 4.8 stöðugildum skipa barnaverndarteymi og sinna störfum í 
umboði barnaverndarnefndar Eyjafjarðar. 

Helstu verkefni barnaverndarstarfsmanna eru að taka á móti tilkynningum er varða bresti í 
aðbúnaði og aðstæðum barna á starfssvæði nefndarinnar, kanna þau mál sem tilkynnt er um og beita 
viðeigandi stuðningi þar sem þess er þörf. Hefðbundin stuðningsúrræði skv. barnaverndarlögum eru 
uppeldisráðgjöf til foreldra, tilsjón á heimili og útvegun stuðningsfjölskyldu fyrir barn. Einnig er 
foreldrum liðsinnt til að fá aðstoð vegna eigin vanda og börnum vísað í greiningu og meðferð. Þá 
ráðstafar barnaverndin börnum í fóstur þegar það er nauðsynlegt.  

Þá hefur barnaverndarnefnd einnig það hlutverk að gefa öðrum stjórnvöldum umsagnir vegna 
umsókna um leyfi til ættleiðingar og til þess að taka börn í fóstur, svo og vegna umgengnismála. 
Nefndin veitir einnig leyfi til stuðningsfjölskyldna og þeirra sem taka börn í sumardvöl.  

Tilkynningum til barnaverndar hefur fjölgað mikið á undanförnum árum og náðu hámarki árið 
2009. Síðan hefur tilkynningum fækkað nokkuð, en fjöldi þeirra barna komið hafa við sögu hjá 
barnavernd er áfram svipaður. Eins og sjá má á mynd 2 voru tilkynningar á árinu 2011 alls 336 en 
fjöldi barna sem barnverndin hafði afskipti af var 341 barn. 

Þá hefur erfiðum eða „þungum“ barnaverndarmálum farið fjölgandi, sé horft til mála sem koma 
til umfjöllunar á fundum barnaverndarnefndar og mála þar sem nefndin þarf að úrskurða í eða þar 
sem börn eru vistuð utan heimilis í skemmri eða lengri tíma.  

Fjöldi tilkynninga til barnaverndar og fjöldi barna sem 

höfð voru afskipti af 2009-2011

413 391
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Mynd 2 

Alls hafði barnaverndin mál barna úr 250 fjölskyldum til athugunar, könnunar og meðferðar á 
árinu 2011.  
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Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur
0 - 5 ára 53 40 63 39 63 47

6 - 10 ára 46 38 64 51 57 54

11 - 14 ára 39 35 38 40 30 38

15 - 18 ára 20 30 27 22 25 20

18 - 20 ára 1 2 3 3 1 0
Samtals 159 145 195 155 176 159

Aldur og kyn barna sem fjallað var um á grundvelli barnaverndarlaga 
árin 2009-2011

2009 2010 2011

 
Tafla 2 

Aldur og kyn barna sem fjallað var um á 
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Mynd 3 

Á mynd 3 og töflu 2 hér að ofan vantar tölur um ófædd börn en á mynd 4 hér fyrir neðan eru þau 
hins vegar með í talningu. 

Aldur barna sem fjallað var um á grundvelli barnaverndarlaga 
2009 - 2011
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Mynd 4 

Heldur fleiri drengir en stúlkur eru í hópi skjólstæðinga barnaverndar sjá töflu 2 og mynd 3, og 
hefur svo verið um árabil. Þessi munur á kynjum kemur einkum fram í í yngsta aldurshópnum. 
Meðalaldur í hópi þeirra barna sem koma við sögu hjá barnavernd hefur heldur farið lækkandi 
síðustu ár og er nú sem næst 8 ár og 9 mánuðir. Til samanburðar má nefna að árið 2008 voru börn í 
þessum hópi að meðaltali heilu ári eldri, tæplega 10 ára.  

Ástæður tilkynninga voru sem hér segir: Vanræksla í 106 tilvikum, ofbeldi 71 tilvik og 
áhættuhegðun barns í 139 tilvikum. Alls bárust 20 tilkynningar um að heilsa eða líf ófædds barns 
kynni að vera í hættu. Í 26 tilkynningum kom fram grunur um áfengis- eða vímuefnaneyslu foreldra.  
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Í samanburði við fyrri ár má sjá mikla fækkun tilkynninga um áhættuhegðun barns, en slíkar 
tilkynningar berast flestar frá lögreglu. Að sama skapi hafa tilkynningar margfaldast þar sem grunur 
leikur á að líf eða heilsa ófædd barns sé í hættu. Oftast varðar þetta grunsemdir um að þunguð kona 
neyti fíkniefna eða búi við heimilisofbeldi.  

Tafla 3 og mynd 5 sýna samanburð á ástæðum tilkynninga til barnaverndar á árunum 2009 til 
2011. 

2009 2010 2011
Vanræksla 147 114 106

Ofbeldi 80 74 71
Áhættuhegðun barns 184 199 139

Heilsa eða líf ófædds barns í hættu 2 4 20

Samtals 413 391 336

Ástæður barnaverndartilkynninga 2009-2011

 
Tafla 3 

Ástæður barnaverndartilkynninga 2009 - 2011
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Mynd 5 

Tilkynningar til barnaverndar berast úr ýmsum áttum, frá opinberum aðilum og almenningi sjá 
töflu 4 og mynd 6. Að jafnaði berast flestar tilkynningar frá lögreglu og varða afskipti af börnum 
eða forsjáraðilum þeirra. Tilkynningum lögreglu fækkaði þó mikið frá fyrra ári, án þess að kunnugt 
sé um ástæðu þess. Tilkynningum fjölgaði frá öðrum aðilum og ber það hæst hærra hlutfall 
tilkynninga frá grunnskólum og sérfræðiþjónustu skóla, sem eru nú 60% fleiri en á síðasta ári. 

 

2009 2010 2011
Ba rnið sjálft 2 3 2
Ættingjar barns 32 23 2 6
Nágr annar 7 3 18
Önnur barnaverndarnefnd 9 17 4
Féla gsþjónusta 5 4 1
Lögregla 191 176 10 7
Skóli, sérfræði þj. sk óla 38 48 7 9

Le ikskóli/gæsl uforeldri 11 4 5

Læknir/heilsug./s júkr ahús 4 3 41 2 9

Foreldri m eð for sjá barns 29 29 28

Foreldri á n fors jár 8 6 5

Aðrir 38 37 32

Sa mtals 413 391 336

Hver tilkynnir?
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Stuðningsúrræði. 

Að lokinni könnun í barnaverndarmáli er tekin ákvörðun um það hvort þörf eða ástæða sé til úrræða 
gagnvart barninu og/eða foreldrum þess. Úrræðum skv. barnaverndarlögum má skipta í þrjá flokka; 
a) stuðningsúrræði inni á heimili, b) stuðningsúrræði utan heimilis með samþykki foreldra og barns, 
og c) þvingunarúrræði. Árið 2011 var eftirfarandi stuðningsúrræðum beitt inni á heimili barns. 

Tafla 5 sýnir hvaða úrræðum var beitt inná heimilum barna á árunum 2009 til 2011. 

2009 2010 2011
Foreldrum leiðbeint um uppeldi og aðbúnað 82 99 64

Stuðlað að úrræðum skv. öðrum leiðum 13 10 7

Barni útvegaður stuðningur/meðferð 27 44 35
Barni eða fjölskyldu útveguð tilsjón, pers.l ráðgjöf eða stuðningsfjölskylda 48 32 44

Foreldri aðstoðað við að leita sér meðferðar 4 7 8

Annað 6 3 5
Samtals 180 195 163

Stuðningsúrræði inni á heimili

 
Tafla 5 

Á árinu 2011 fóru sex unglingar á vegum barnaverndarnefndar til greiningar og meðferðar á 
Stuðla og þrír í framhaldi af því á meðferðarheimili til lengri tíma. Allir komu þessir unglingar 
einnig við sögu í skammtímavistun á Stuðlum. Þrátt fyrir að unglingamálum hafi heldur farið 
fækkandi voru þessar vistanir nú mun fleiri en á síðasta ári þ.e. 2010. 

Á árinu voru 24 börn í fóstri eða vistun á einkaheimili á vegum barnaverndarnefndar, þar af 7 í 
varanlegu fóstri. Í þremur tilvikum þurfti barnaverndarnefnd að kveða upp úrskurð um fóstur barns 
og í tveimur málum var lögð fram krafa fyrir dómi um að foreldrar yrðu sviptir forsjá barns. 

Önnur verkefni. 

Á árinu var framlengdur til tveggja ára samningur við Barnaverndarstofu um PMT-meðferð fyrir 
unglinga með hegðunarerfiðleika og fjölskyldur þeirra. Í ágúst rann út tími tveggja ára 
tilraunaverkefnis. Þrátt fyrir ýmsa minniháttar byrjunarerfiðleika var það mat samstarfsnefndar um 
verkefnið, (m.a. byggt á árangursmati sálfræðinema við Háskólann á Akureyri), að þetta úrræði 
skyldi áfram vera í boði hér á Norðurlandi. Gildir núverandi samningur til ágústloka 2013. Tveir 
félagsráðgjafar með PMT-þjálfun hafa sinnt meðferðinni í hálfu starfi hvort undir stjórn PMT-
verkefnisstjóra á Skóladeild, en tilvísanir í meðferðina koma frá barnaverndarnefndum í Eyjafirði og 
næsta nágrenni. Hafa að jafnaði verið 5-6 fjölskyldur í meðferð hverju sinni.  
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4.3 Sérfræðiþjónusta við leik- og grunnskóla 

 
Sérfræðiþjónusta við leik- og grunnskóla sinnir 14 grunnskólum og 18 leikskólum. 10 grunnskólar 
eru á Akureyri og fjórir á þjónustusvæðinu utan Akureyrar en 14 leikskólar eru á Akureyri og fjórir 
utan bæjarins.  

Alls voru 2980 nemendur í grunnskólum og 1174 í leikskólum. Allar tölur í kaflanum um 
sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum miðast við skólaárið 2010 – 2011. 

Starfmenn sérfræðiþjónustu skóla voru sex í fullu starfi. Hálfri stöðu sálfræðings var bætt við á 
þessu skólaári en sú staða er nýtt í sálfræðiþjónustu við leikskólana. 
Tilvísanir koma úr skólum en einnig geta foreldrar leitað beint eftir þjónustu fyrir börnin sín. 
Starfsmenn sérfræðiþjónustu skipta skólum á milli sín og sinna nær eingöngu málum nemenda í 
þeim skólum ásamt því að sitja nemendaverndarráðsfundi.  

Tafla 6 og mynd 7 sýna fjölda nemenda í grunnskólum skólaárið 2010 – 2011 og fjölda tilvísana 
frá hverjum skóla. Einnig er sýndur fjöldi mála sem unnið var með og hlutfall tilvísana og mála frá 
hverjum skóla. Athuga þarf að í fámennum skólum vegur hver tilvísun hlutfallslega þyngra. (Tölur um 
fjölda nemenda í skólum eru frá Hagstofu Íslands). 

 

Brekkuskóli 459 60 39 21 13% 71 15%

Giljaskóli 398 29 21 8 7% 38 10%

Glerárskóli 366 36 23 13 10% 80 22%

Grsk. Grímsey 10 0 0 0 0% 1 10%

Grsk. Hrísey 22 0 0 0 0% 1 5%

Hlíðarskóli 19 5 3 2 26% 12 63%

Lundarskóli 489 68 43 25 14% 94 19%

Naustaskóli 198 26 18 8 13% 34 17%

Oddeyrarskóli 204 37 17 20 18% 65 32%

Síðuskóli 409 43 27 16 11% 66 16%

Grenivíkurskóli 56 7 3 4 13% 9 16%

Hrafnagilsskóli 210 12 7 5 6% 17 8%

Valsárskóli 51 6 5 1 12% 7 14%

Þelamerkurskóli 89 11 9 2 12% 15 17%

Alls á Akureyri 2574 304 191 113 12% 462 18%

Alls utan Ak. 406 36 24 12 6% 48 12%

Samtals 2980 340 215 125 11% 510 17%

Grunnskólar 
Skólaárið       

2010 - 2011

Fjöldi nemenda Fjöldi nýrra 
tilvísana

Drengir Stúlkur Hlutfall 
nýrra 

tilvísana

Heildar 
fjöldi mála

Hlutfall 
mála 

miðað við 
fjölda 

nemenda
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Hlutfall mála miðað við fjölda nemenda í grunnskólum skólaárið 
2010-2011
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Tafla 7 og mynd 8 sýna fjölda nemenda í leikskólum skólaárið 2010 – 2011 og fjölda tilvísana 
frá hverjum skóla. Einnig er sýndur fjöldi mála sem unnið var með og hlutfall tilvísana og mála frá 
hverjum skóla. Athuga þarf að í fámennum skólum vegur hver tilvísun hlutfallslega þyngra. (Tölur um 
fjölda nemenda í skólum eru frá Hagstofu Íslands). 

 

Flúðir 82 5 4 1 6% 8 10%

Hlíðarból 44 3 3 0 7% 5 11%

Holtakot 34 5 4 1 15% 6 18%

Hólmasól 147 11 7 4 7% 13 9%

Iðavöllur 82 12 7 5 15% 19 23%

Kiðagil 99 21 16 5 21% 21 21%

Krógaból 82 16 10 6 20% 26 32%

Lundarsel 65 5 3 2 8% 9 14%

Naustatjörn 123 13 8 5 11% 18 15%

Pálmholt 62 7 2 5 11% 7 11%

Síðusel 62 2 0 2 3% 2 3%

Smábær 15 2 1 1 13% 3 20%

Sunnuból 61 9 7 2 15% 7 11%

Tröllaborgir 91 7 4 3 8% 9 10%

Álfaborg 18 0 0 0 0% 0 0%

Álfasteinn 33 5 2 3 15% 6 18%

Krummafótur 23 0 0 0 0% 1 4%

Krummakot 48 5 2 3 10% 7 15%

Alls á Ak. 1049 118 76 42 11% 153 14%
Alls utan Ak. 122 10 4 6 8% 14 11%
Samtals 1171 128 80 48 11% 167 14%

Leikskólar 
Skólaárið       

2010 - 2011

Heildar 
fjöldi mála

Hlutfall 
mála 

miðað við 

fjölda 
nemenda

Fjöldi nemenda Fjöldi nýrra 
tilvísana

Drengir Stúlkur Hlutfall 
nýrra 

tilvísana

 
 Tafla 7 
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Hlutfall mála miðað við fjölda nemenda í leikskólum skólaárið 
2010-2011
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Kynjaskipting vegna nýrra tilvísana frá 
grunnskólum skólaárið 2010-2011

63%

37%

Drengir Stúlkur

 

Kynjaskipting vegna nýrra tilvísana frá 
leikskólum skólaárið 2010-2011

62%

38%

Drengir Stúlkur
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Tilvísanir til sérfræðiþjónustu skóla 

Skólar senda beiðni um þjónustu á sérstökum tilvísanablöðum. Merkt er við á blaðinu ástæða 
tilvísunar og hvaða þjónustu er óskað eftir. Í flestum tilfellum eru fleiri en ein ástæða fyrir tilvísun 
og oft óskað eftir þjónustu sem fleiri en einn sérfræðingur sinnir. 

Samtals var unnið í 676 máli, þ.e. 510 málum grunnskólabarna og 166 málum leikskólabarna 
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Aðstoð sem óskað var eftir frá grunnskólum  2010 – 2011 
(fjöldi barna)
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Aðstoð sem óskað var eftir frá leikskólum  2010 – 2011 
(fjöldi barna)
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Sálfræðileg ráðgjöf og greining  

Skólasálfræðingar sinna fyrst og fremst greiningu og ráðgjöf í leik- og grunnskólum. Þeir skipta 
skólunum á milli sín og sitja reglulega nemendaverndarráðsfundi í þeim grunnskólum sem þeir 
sinna, á móti sérkennsluráðgjöfum og starfsmönnum í barnavernd. Mikil eftirspurn er eftir 
sálfræðiþjónustu og myndast því biðlistar af og til. 

Sálfræðilegar greiningar fela í sér mismunandi nálgun eftir eðli hvers máls, þ.e. hvort um er að 
ræða t.d. vanlíðan, hegðunarfrávik eða frávik í þroska. Við greiningar notast sálfræðingar við 
klínískt mat og hin ýmsu matstæki s.s. hegðunarmatslista og próf til mats á aðlögunar- og 
samskiptafærni ásamt ýmsum greindar- og þroskaprófum. Þegar niðurstaða er fengin er tekin 
ákvörðun um framhald málsins, þ.e. íhlutun og /eða hvort og þá hvert málinu skal vísað áfram til 
frekari greiningar. Skilafundir eru haldnir með foreldrum og í skólum viðkomandi barns þar sem 
þeir sem að máli barnsins koma sitja fund með sálfræðingnum. Tillögur eru gerðar um úrbætur í 
samvinnu við fjölskyldu og skóla.  

Einn sálfræðingur sinnir PMT (Parent Management Training) meðferð, sem reynst hefur vel fyrir 
foreldra barna með hegðunarvanda og/eða ADHD. 
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Sérkennsluráðgjöf 

Sérkennsluráðgjafar sinna ýmsum námslegum greiningum og veita ráðgjöf til kennara og 
foreldra auk setu í nemendaverndarráðum, teymisvinnu vegna fatlaðra barna o.fl. 
Leikskólar 

Sérkennsluráðgjafi heldur utan um málefni fatlaðra barna á leikskólaaldri, fundar reglulega með 
foreldrum á teymisfundum og er tengiliður fjölskyldu við aðra sérfræðinga. Sérkennsluráðgjafi 
sinnir frumgreiningu 2-6 ára barna, gerir athuganir og skráningar, leggur fyrir PEP-R þroskamat og 
fyllir út Kuno Beller þroskalista með foreldrum til að staðsetja þroska barnsins. Hann sér einnig um 
að vísa börnum áfram í frekari greiningar. Sérkennsluráðgjafi er aðal tengiliður við foreldra og 
leikskóla í öllu greiningarferlinu. Þegar fötlun eða annarkonar sérþarfir hafa verið staðfestar fer 
hann í reglulegar heimsóknir í leikskólana og veitir ráðgjöf og situr teymisfundi. 

Sérkennsluráðgjafi vinnur náið með sérkennslustjórum leikskóla, veitir þeim ráðgjöf um einstaka 
börn og kennsluaðferðir. Sérkennslustjórar sjá um skimun og skráningar og vísa börnum í samvinnu 
við foreldra til Fjölskyldudeildar. Sérkennslustjórarnir hittast mánaðarlega undir handleiðslu 
sérkennsluráðgjafa. Þeir vinna lausnamiðað að hinum ýmsu málum og veita hver öðrum fræðslu og 
stuðning. Ráðgjafar grunnskóla koma inn í mál við skólaskipti barna. 
Grunnskólar 

Námslegar greiningar í grunnskólum eru aðallega lestrar- og stærðfræðigreiningar. Sérkennarar í 
skólunum leggja í flestum tilfellum fyrir skimanir og eru ákveðnar reglur um það í hverjum skóla í 
hvaða bekkjum er skimað. Einnig eru samræmd próf notuð sem viðmið um getu og kunnáttu 
nemenda. Ef barn sýnir merki um erfiðleika í námi er því vísað til Sérfræðiþjónustu skóla annað 
hvort af viðkomandi skóla eða foreldrum.  

Ýmis stöðluð greiningarpróf eru notuð í lestri og það nýjasta er Logos sem er tölvukeyrt próf 
fyrir börn og fullorðna. Stærðfræðigreiningarpróf sem mest er notað er Talnalykill. 
Sérkennsluráðgjafar leggja líka fyrir málþroskapróf en flóknari greiningum á málþroska og beiðnum 
um talkennslu er vísað til sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga sem Akureyrarbær kaupir þjónustu 
af.  

Auk greininga skoða ráðgjafar námsumhverfi og meta kennsluaðferðir. Þeir halda skilafundi 
vegna greininga og veita ráðgjöf. Teymisvinna vegna fatlaðra barna og barna með frávik í hegðun 
og námi er stór hluti vinnu sérkennsluráðgjafa.  

Fundir og viðtöl vegna leik- og grunnskólabarna 

Sálfræðingar og sérkennsluráðgjafar taka viðtöl og sitja fundi vegna ýmissa mála er varða 
skólabörn. Má þá nefna nemendaverndarráðsfundi, skilafundi vegna greininga, teymisfundi vegna 
einstakra nemenda, fundi með Greiningarstöð, barna- og unglingageðdeildum, barnadeild FSA o.fl. 

Auk þess geta foreldrar og kennarar beðið um viðtöl við sérfræðinga. 

Undirbúningur að flutningi fatlaðra barna milli skólastiga 

Frá leikskóla í grunnskóla 
Ráðgjafi leikskóla byrjar að undirbúa grunnskóla undir móttöku fatlaðs barns 1 – 2 árum áður en 
barnið hefur skólagöngu. Svo langur fyrirvari getur verið nauðsynlegur ef gera þarf stórvægilegar 
breytingar t.d. vegna húsnæðis. Einnig er boðað til funda með sérfræðingum sem hugsanlega 
tengjast barninu. LeikskólaSérkennsluráðgjaf og foreldrar fara í heimsóknir í þá skóla sem til greina 
koma á haustönn, ári áður en barnið hefur skólagöngu. .  

Vorinu áður en barnið byrjar í grunnskóla heldur leikskólaráðgjafi fund með foreldrum, fulltrúum 
leikskóla og tilvonandi grunnskóla, ásamt grunnskólaráðgjafa. 

Eftir að skólaganga er hafin fylgir ráðgjafi grunnskóla barninu eftir með reglulegum fundum svo 
lengi sem þörf er á. 
Frá grunnskóla í framhaldsskóla 
Yfirleitt hefst undirbúningur ári áður en nemandi flyst milli skólastiga en þó í nokkrum tilfellum 
fyrr ef um mikla fötlun er að ræða. Foreldrum nemenda í 10. bekk eru kynnt hvaða námstilboð eru í 
framhaldsskólum Akureyrar 1. mánudag í október. Ráðgjafar félagsþjónustu og fulltrúi 
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Þroskahjálpar eru einnig boðaðir á kynningarfundinn. Námsráðgjafar eru til ráðgjafar um hvaða 
skólaúrræði hentar best. 

Foreldrum gefst kostur á að heimsækja skólana til að auðvelda valið og nemendur fara í nokkrar 
heimsóknir með foreldrum eða kennurum sínum. Mikilvægt er að nemandinn kynnist tilvonandi 
kennslustofum og sameiginlegur rými í framhaldsskólanum áður en hann hefur skólagöngu. 

Nemendaverndarráðsfundir 

Í öllum grunnskólum eru haldnir nemendaverndarráðsfundir, misoft eftir stærð skólanna. 
Stjórnendur skólanna ákveða fyrirkomulag á fundunum og hversu oft þeir eru haldnir. Fundina sitja 
skólastjórar, deildarstjórar og fagstjórar, ásamt námsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðingi og fulltrúa frá 
sérfræðiþjónustu skóla eða starfsmanni barnaverndar. Dagskrá fundar liggur fyrir áður en fundur 
hefst. Teknar eru ákvarðanir um áframhaldandi vinnu með nemendur sem einhverra hluta vegna 
sýna frávik í skólaumhverfinu.  

Mat á þörf fyrir sérkennslu og stuðning í grunnskóla 

Sérfræðiþjónustan kemur að mati á þörf fyrir sérkennslu. Metin er fötlun barna eftir greiningum sem 
liggja fyrir og einnig er stuðst við umsögn frá leikskólaráðgjafa um þörf á stuðningi. Tillaga um þörf 
á tímum fyrir börn með sérþarfir er send skóladeild sem tekur endanlega ákvörðun um tímafjölda til 
hvers skóla. Skólarnir skipuleggja síðan sérúrræði fyrir einstaklinga eða litla hópa eftir því hvernig 
best hentar hverju sinni.  

Teymisvinna vegna fatlaðra barna í leik- og grunnskóla 

Á þjónustusvæðinu (áramót 2011) voru samtals 16 börn í leikskólum og 100 börn í grunnskólum 
sem falla undir viðmið Greiningarstöðvar um fötlun. Auk þess eru mörg börn sem falla undir 
greiningar um annan vanda sem krefst sérúrlausna. 

Börn með sérþarfir þurfa mismikla eftirfylgni eftir eðli vandans. 
Sérfræðiþjónusta skóla á Fjölskyldudeild hefur á síðustu árum þróað mjög gott utanum hald um 

þessi börn svo að þjónusta og fjármunir nýtist sem best. Haldnir eru teymisfundir reglulega með 
öllum sem koma að málum barnsins, s.s. foreldrum, kennurum, stuðningsaðilum, sérkennurum, 
skólastjórnendum, iðju-, sjúkra- eða talmeinafræðingum og einnig þeim sem koma að félagslegum 
stuðningi. 

Þessir fundir geta verið allt frá einu sinni í mánuði til tvisvar sinnum á vetri eftir eðli málsins. 
Það hefur sýnt sig að þessir fundir skila góðum árangri. Reglulega var fundað út af 187 börnum á 
skólaárinu, þ.e. 46 í leikskóla og 141 í grunnskóla.  

Teymisvinna vegna fatlaðra barna og barna 

með hegðunarfrávik 2010 - 2011

Leikskóli
25%

Grunnskóli
75%
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SMT skólafærni 

SMT skólafærni er innleidd til að fyrirbyggja, draga úr og stöðva hegðunarfrávik og þar með að 
skapa jákvætt andrúmsloft.  

Átta leikskólar hafa innleitt SMT skólafærni og handleiðir leikskólaráðgjafi tvo þeirra. Jafnframt 
sækir hann handleiðslu í Hafnarfirði í SMT fræðum. Þrír grunnskólar á Akureyri hafa einnig innleitt 
SMT skólafærni, tveir hafa innleitt uppbyggingarstefnu og tveir nota jákvæðan aga. 
Sérkennsluráðgjafar leik- og grunnskóla hafa lokið grunnnámskeiði PMT og einn skólasálfræðingur 
hefur lokið meðferðarnámi.  
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4.4 Félagsþjónusta 

Félagsþjónusta Fjölskyldudeildar er fyrir íbúa Akureyrarbæjar og nærsveita skv. samningum, óháð 
aldri, fötlun, eða hverju því sem mismunar fólki.  

Þjónustan er í formi almennrar eða sérhæfðrar ráðgjafar og félagslegra úrræða. Unnið er eftir 
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni fatlaðs fólks.  

 

Ráðgjöfin sem stendur til boða er: 
 Félagsleg ráðgjöf s.s. vegna uppeldis- og samskiptavanda, skilnaðar, forsjár- og 

umgengnismála.  
 Ráðgjöf vegna fjármála og fjárhagsaðstoð 
 Ráðgjöf vegna húsnæðismála og/eða þjónustu í búsetu 
 Ráðgjöf er tengist atvinnu og endurhæfingu 
 Sérhæð ráðgjöf /þjónusta vegna fötlunar 

 

Félagsþjónustan hefur eftirtalin úrræði upp á að bjóða; fjárhagsaðstoð, félagslega ráðgjöf, 
stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og aðstoð við atvinnuleit fatlaðra. Á árinu 2011 var lögð mikil 
áhersla á að koma fólki í atvinnutengd úrræði auk endurhæfingarúrræða. Haustið 2011 fór af stað 
undirbúningsvinna fyrir úrræðið „Stuðningurinn heim” sem er úrræði innan félagsþjónustunnar fyrir 
barnafjölskyldur.  
 

4.4.1 Almenn félagsþjónusta 

Félagsleg ráðgjöf 

Ráðgjafar á Fjölskyldudeild veita einstaklingum og fjölskyldum félagslega ráðgjöf. Félagsleg 
ráðgjöf getur varðað réttindi fólks almennt, hvert það á að leita eftir réttindum sínum og/eða hvaða 
úrræði standa þeim til boða. Ráðgjöf vegna barnauppeldis getur fallið undir félagslega ráðgjöf og 
ýmis önnur mál er börn varða. Sambúðarmál koma einnig inn á borð ráðgjafa á Fjölskyldudeild s.s. 
vegna vandamála tengdum sambúð, vegna sambúðarslita og hjónabandsráðgjöf. Ráðgjöf vegna 
forsjár – og umgengnismála koma einnig inn á borð ráðgjafa þó að sýslumaður fari með 
úrskurðarvald í þeim málum. Að auki koma einnig við sögu ofbeldismál og vandamál vegna neyslu.  

Ráðgjafar leitast við að koma bótaréttarlausu fólki og fólki sem hefur dottið út af vinnumarkaði í 
einhverja virkni, hvort sem það er atvinna, nám eða endurhæfingarúrræði.  

Ráðgjafar Fjölskyldudeildar eru í reglulegu samstarfi við heilsugæsluna á Akureyri, geðdeild 
FSA, Starfsendurhæfingu Norðurlands, Vinnumálastofnun, Búsetudeild, Virk, Lautina og við SÁÁ. 
Einnig er samstarf á milli Fjölskyldudeildar og Fjölsmiðjunnar og við Virkið í Rósenborg.  

Ráðgjöf vegna fjármála  

Ráðgjöf varðandi fjármál er stór hluti félagslegrar ráðgjafar. Ráðgjöfin miðar að því að viðkomandi 
fái upplýsingar og aðstoð til að skoða fjármál sín í heild. Reynt er að benda fólki á leiðir til 
sparnaðar, áherslur í fjármálum og leiðir til að fullnýta tekjumöguleika sína.  

Samstarf er á milli Fjölskyldudeildar og Vinnumálastofnunar Norðurlands, Tryggingastofnunar 
ríkisins, Starfsendurhæfingar Norðurlands og við bankastofnanir 

Vinnumarkaðsúrræði 

Á árinu 2011 var lögð enn ríkari áhersla en áður að koma skjólstæðingum Fjölskyldudeildar í 
viðeigandi úrræði og ný úrræði hafa litið dagsins ljós. Má þar nefna virknisamninga sem gerðir eru 
til eins árs. Þeir eru hliðstæðir örorkuvinnusamningum en þá fer framfærsla viðkomandi 
einstaklings til greiðslu launa í ákveðinn tíma. Smátt og smátt tekur atvinnurekandinn meiri þátt í 
launakostnaði starfsmannsins.  
Góð samvinna var við starfsmannastjóra og aðrar stofnanir Akureyrarbæjar um atvinnu fyrir 
bótaréttarlaust fólk sem þegið hefur fjárhagsaðstoð Reynt hefur verið að finna vinnu við hæfi hvers 
og eins byggt á áhuga þeirra og fyrri störfum.  
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Ungu bótaréttarlausu fólki gátu ráðgjafar vísað í virkni í Virkinu í Rósenborg gegn því að það 
fengi fjárhagsaðstoð frá Fjölskyldudeild. Auk þess fengu 13 ungmenni við nám í framhaldsskóla 
skólastyrk að fullu eða að hluta árið 2011. Auk þess var ungu fólki vísað í Fjölsmiðjuna og situr 
félagsráðgjafi frá Fjölskyldudeild reglulega fundi með forstöðumanni Fjölsmiðjunnar og 
starfsmanni frá Vinnumálastofnun.  

Ráðgjafar félagsþjónustunnar voru einnig vakandi fyrir að vísa fólki á þjónustu Atvinnu með 
stuðningi, Plastiðjuna Bjarg – Iðjulund og í önnur þau endurhæfingarúrræði sem til eru á Akureyri.  

Stuðningurinn heim 

Haustið 2011 fékk Fjölskyldeild fjármuni til ráðstöfunar sem var millifærsla milli ára en deildin 
hafði skilað rekstrarafgangi árið 2010. Ákveðið var að nota 2 milljónir af þeim peningum til að gera 
tilraun með verkefnið „Stuðningurinn heim”. Um er að ræða þjónustu fyrir barnafjölskyldur, veitt 
undir merkjum félagsþjónustunnar, inn á heimili skjólstæðings í þeim tilvikum sem hefðbundin 
ráðgjöf á skrifstofu skilar ekki nægilegum árangri og metin er tímabundið í þörf á miklum stuðingi. 
Litið var til Reykjavíkurborgar við undirbúing en Reykjavíkurborg hefur um árabil rekið þjónustu 
við barnafjölskyldur af þessum toga.  

Segja má að árið 2011 hafi að mestu farið í að undirbúa og skilgreina verkefnið og stíga fyrstu 
skrefin. Reynslan af verkefninu mun svo skila sér á árinu 2012.  

Fjárhagsaðstoð 

Annað árið í röð varð mikil hækkun á útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar bæði hlutfallslega og í 
krónum talið, en hækkunin nam 31,4% milli áranna 2010 og 2011. Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar 
árið 2011 voru kr. 111.854.477 að teknu tilliti til endurgreiddra lána. Alls nemur hækkunin því 
26.740.344 kr. frá árinu 2010. 

Styrkþegum í fjárhagsaðstoð fjölgaði um 7,1% milli áranna 2010 og 2011 þeir fóru úr 352 í 377 
manns. Ungmenni sem unnu í Fjölsmiðjunni eru 23 manns af þessum hóp sem er nánast sami fjöldi 
og árið 2010, þau eru nú 6,1% af heildarfjölda styrkþega í fjárhagsaðstoð sem er örlítið minna 
hlutfall en árið áður. Greiðslur til Fjölsmiðjunnar námu alls kr. 15.538.162 sem er 12,8% af 
útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar 2011. 

Þegar horft er til þess að íbúafjöldi Akureyrar var 17.869 manns þann 1. desember 2011 kemur í 
ljós að 2,11% íbúa sveitarfélagsins fengu fjárhagsaðstoð af einhverju tagi ári 2011. 

Umsóknir um fjárhagsaðstoð frá íbúum nágrannasveitarfélaga voru alls 22 frá 15 einstaklingum, 
það skal tekið fram að allar tölur er varða fjárhagsaðstoð bæði fjöldatölur og upphæðir eiga einungis 
við um þá styrkþega sem áttu lögheimili á Akureyri.  

Fjárhagsaðstoð skiptist í tvo hluta annars vegar framfærslu og hins vegar greiðslur skv. 
heimildakafla, þáttur grunnfamfærslu í fjárhagsaðstoð heldur áfram að aukast hlutfallslega eins og 
undanfarin ár og er 54% árið 2011 en var 47% árið áður.  

Fjárhagsaðstoð – fjölskyldugerð  

Á töflu 8 og mynd 14 sést samanburður á fjölskyldugerð þeirra er fengu fjárhagsaðstoð á árunum 
2009 – 2011, taflan og myndin sýna töluverðar breytingar milli ára. Einstæðum foreldrum heldur 
áfram að fækka þeir fara úr 139 í 130 og eru 34% af styrkþegum í stað 39% árið 2010. Einhleypu 
barnlausu fólki fjölgar úr 179 í 197, auk þess fjölgar í hópi hjóna. Fjölgunin í hópi hjóna með börn 
er nokkurn veginn í takt við heildarfjölgun styrkþega en barnlausum hjónum fjölgar hlutfallslega 
meira sá hópur var 2% árið 2010 en fer í 4% árið 2011. Fjöldi barna innan þeirra fjölskyldna sem 
fengu fjárhagsaðstoð árið 2011 var 298 börn. 



Ársskýrsla 2011 

 

 21 

Fjölskyldugerð 2009 2010 2011
Einstæðar mæður 157 134 125

Einstæðir feður 10 5 5

Einhleypar konur 49 57 67

Einhleypir karlar 113 122 130

Hjón með börn 27 27 34

Barnlaus hjón 9 7 16

Samtals 365 352 377    
Tafla 8 

Skipting fjárhagsaðstoðar eftir fjölskyldugerð 2009 - 2011
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Skipting fjárhagsaðstoðar eftir fjölskyldugerð 2011

Barnlaus hjón
4%

Hjón með börn
9%Einhleypir 

karlar
35%

Einhleypar 
konur
18%

Einstæðir feður
1%

Einstæðar 
mæður

33%

 
Mynd 15  

Mynd 15 sýnir skiptinguna árið 2011, þar má sjá að einhleypir karlar eru orðnir hlutfallslega stærsti 
hópurinn innan styrkþegahópsins, næst stærsti hópurinn eru einstæðar mæður en einhleypar konur 
eru eins og árið 2010 alls 18% af styrkþegum í fjárhagsaðstoð.  

Fjárhagsaðstoð – atvinnustaða 

Þó nokkur breyting er á atvinnustöðu meðal styrkþega í fjárhagsaðstoð árið 2011 frá árinu 2010 og 
eins og sjá má í töflu 9 og myndum 16 og 17 fækkar þeim styrkþegum sem eru með atvinnustöðuna 
„í fullu starfi“ um 5% af heild þ.e. fara úr 57 í 40, þess ber að geta að ungmennin 23 í Fjölsmiðjunni 
teljast með í þessum hóp. Atvinnulausir styrkþegar eru nú taldir í tvo hópa þ.e. þeir sem hafa 
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bótarétt og þeir sem eru án bótaréttar, alls eru þetta 121 aðili sem er svipuð tala hlutfallslega og árið 
2010, og eru því áfram fjölmennasti hópurinn eða samanlagt 32%. Sjúklingum fjölgar um 10 milli 
áranna 2010 og 2011 sá hópur fer úr 10% í 13% af styrkþegum. Heimavinnandi og öryrkjar eru álíka 
margir og árið 2010 það á einnig við um ellilífeyrisþega sem og fólk í hlutastarfi. Styrkþegar með 
atvinnustöðuna „Annað“ eru nú taldir í fyrsta sinn sérstaklega þetta eru 11 aðilar eða 3% af fjölda 
styrkþega, í þessum hóp er fólk í fæðingarorlofi og foreldrar langveikra barna. Fjölgun er í hópi 
nema þeir voru átta eða 2% árið 2010 en eru 16 árið 2011 sem er 4% af heildarfjölda styrkþega, hér 
er í flestum tilfellum um að ræða ungmenni á námsstyrk skv. 24. gr. reglna félagsmálaráðs 
Akureyrar um fjárhagsaðstoð. 
 

Atvinnustaða 2009 2010 2011
Í fullu starfi 138 57 40

Í hlutastarfi 18 22 24

Atvinnulausir með bótarétt 79 117 62

Atvinnul. án bótarettar 59

Ellilífeyrisþegar 10 8 10

Sjúklingar 17 34 48

Heimavinnandi 4 9 11

Nemar 9 8 16

Öryrkjar 90 97 96
Annað t.d. fólk í fæðingarorlofi 11

Samtals 365 352 377    
Tafla 9 

Fjárhagsaðstoð - atvinnustaða 2011
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Fjárhagsaðstoð - atvinnustaða 2009 - 2011
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Þróun fjárhagsaðstoðar 

Samþykktum umsóknum í fjárhagsaðstoð fjölgaði um 126 á milli áranna 2010 og 2011, þær fóru úr 
1323 í 1449 (sjá mynd 18). Alls voru afgreiddar 1615 umsóknir árið 2011 af þeim var 166 
umsóknum synjað. Á sama tíma fjölgaði skjólstæðingum úr 352 í 377 eða um 7%, ungmennin 23 í 
Fjölsmiðjunni eru þar meðtalin. Flestar umsóknir eru í desember eða 167 og fæstar í ágúst þegar þær 
eru 79 talsins.  

Fjöldi samþykktra umsókna um fjárhagsaðstoð á ári
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Töluverð aukning varð á útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar milli áranna 2010 og 2011 eða 31,4% 
hækkun, heildarútgjöld vegna fjárhagsaðstoðar fóru úr 85.114.143 kr. árið 2010 í 111.854.477 kr. 
árið 2011, meðalfjárhæð á hverja samþykkta umsókn hækkaði úr kr. 64.334 árið 2010 í kr. 77.194 
árið 2011 Meðalupphæð á styrkþega hækkaði úr kr. 241.802 á árinu 2010 í kr. 296.696 árið 2011. 

Myndir 19 og 20 hér á eftir sýna þróun fjárhagsaðstoðar, skjólstæðingafjölda og þróun 
meðalgreiðslu á skjólstæðing á ári í fjárhagsaðstoð frá 2002-2011 ásamt fjölda samþykkra umsókna 
um fjárhagsaðstoð frá 2002–2011 
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Þróun fjárhagsaðstoðar 2002 - 2011
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Þróun meðalgreiðslu fjárhagsaðstoðar á hvern 
skjólstæðing á ári  2002 - 2011
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Aldursskipting styrkþega 

Aldursskipting styrkþega í fjárhagsaðstoð árið 2011 breytist töluvert frá árinu 2010 þannig fækkar í 
yngsta hópnum þ.e. 20 ára og yngri og þeir eru nú 12% af heildarfjölda styrkþega en voru 15% árið 
áður. Í aldurshópnum 21-25 ára er hinsvegar þónokkur fjölgun en sá hópur fer úr 16% af 
heildarfjölda í 21%. Eldri hóparnir breytast minna. Einstaklingar á aldrinum 26 – 67 ára eru eftir 
sem áður stærsti hluti styrkþega eða 65% en hefur fækkað hlutfallslega frá því þeir voru 68% árið 
2009. Þessa skiptingu má sjá í töflu 10 og mynd 22. 
 

2009 2010 2011
20 ára og yngri 47 54 44
21 - 25 ára 61 55 79
26 - 67 ára 248 237 244
68 ára og eldri 9 6 10

Alls 365 352 377

Fjárhagsaðstoð 2009 - 2011 skipting eftir aldri

 
Tafla 10 



Ársskýrsla 2011 

 

 25 

Aldursskipting skjólstæðinga sem fengu 
fjárhagsaðstoð árin 2009 - 2011
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Atvinnustaða yngri styrkþega 

Tafla 11 og myndir 22 og 23 sýna atvinnustöðu yngri styrkþega í fjárhagsaðstoð, um er að ræða fólk 
á aldrinum 20 ára og yngra og 21 – 25 ára. Þar má sjá að í yngri hópnum fækkar þeim sem eru 
atvinnulausir en einstaklingum í fullri vinnu fjölgar, munar þar miklu um hópinn í Fjölsmiðjunni en 
þar voru á árinu 2011 alls 24 aðilar þar af 16 sem voru 20 ára og yngri en sjö voru á aldrinum 21 – 
25 ára. Í báðum aldurshópum fækkar þeim atvinnulausu einstaklingum sem hafa rétt á 
atvinnuleysisbótum en hinum fjölgar sem engan bótarétt hafa. 
 

Atvinnustaða
20 ára og 

yngri
21 - 25 

ára
20 ára og 

yngri
21 - 25 

ára
20 ára og 

yngri 21 - 25 ára

Í fullu starfi 24 18 17 10 16 10

Í hlutastarfi 0 1 1 4 3 5

Atvinnulausir með bótarrétt 15 28 22 29 7 19

Atvinnulausir án bótaréttar 9 17

Sjúklingar 0 3 6 5 2 13

Heimavinnandi 2 1 2 2 2 3

Nemar 5 4 4 3 4 6

Öryrkjar 1 6 2 2 1 3

Annað t.d. fólk í fæðingarorlofi 0 4
Samtals 47 61 54 55 44 80

20112009 2010
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Atvinnustaða styrkþega 20 ára og yngri  
2009-2011
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Atvinnustaða styrkþega 21-25 ára  
2009-2011
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Fjölskyldugerð yngri styrkþega 

Breytingar á fjölskyldugerð í hópi styrkþega fjárhagsaðstoðar 20 ára og yngri eru helst þær að 
einhleypum konum fjölgar og eru nú 34% en voru áður 30% á móti er 3% fækkun milli ára í hópi 
einstæðra mæðra., aðrir hópar breytast minna frá árinu 2010 (sjá töflu 12 og myndir 24 og 25). Í 
hópnum 21 – 25 ára er svipuð þróun og sést hjá heilt yfir hjá stærstum hluta styrkþega þ.e. að 
fjölgun er í hópi einhleypra karla, í þessum aldurshópi er einnig fjölgun á einhleypum konum en 
einstæðum mæðrum fækkar sem og hjónum með börn.  
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F jö ls k yl d u g er ð
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Fjölskyldugerð styrkþega 20 ára og yngri  
2009-2011

0%0%0%

30%

2%

51%

4%

13%

0%

52%

2%

30%

17%

0%

34%

52%

14%

0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ein
hleypir k

arla
r

Ein
hleypar k

onur

Ein
stæ

ðir f
eður

Ein
stæ

ðar m
æður

Barn
laus h

jó
n

Hjó
n m

eð börn

2009 2010 2011
 

Mynd 24 

Fjölskyldugerð styrkþega 21-25 ára  

2009-2011
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Grunnframfærsla og aðstoð skv. heimildakafla 
Fjárhagsaðstoð skiptist að langmestu leyti í tvo hluta annars vegar beina framfærslu og hins vegar 
svokallaðan heimildakafla. Heimildakafla tilheyra greiðslur vegna ýmis konar útgjalda styrkþega 
t.a.m. tannlæknakostnaður, lán vegna tryggingargjalds leiguíbúða, læknis- og lyfjakostnaður, 
útfarakostnaður o.fl.. Að auki fellur margs konar kostnaður foreldra vegna barna á þeirra framfæri 
undir heimildakafla og er stærsti hluti þess kostnaðar tilkominn vegna daggæslu barna, skólafæðis 
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og skólavistunar. Útgjöld vegna Fjölsmiðju og námsstyrkir falla aukinheldur undir heimildakafla. 
Aðrir hluta fjárhagsaðstoðar s.s. viðbótarframfærsla og „annað“ hafa nánast alveg horfið.  

Á mynd 26 sést að hlutur framfærslu hefur aukist um 7% milli áranna 2010 og 2011 og er nú 
54% af heildarfjárhagsaðstoð á meðan greiðslur úr heimildakafla halda áfram að minnka og fara úr 
51% í 43% milli ára.  

Fjárhagsaðstoð eftir greinum 2009 - 2011
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Fjárhagsaðstoð um lengri eða skemmri tíma  

Fjöldi styrkþega sem fengu fjárhagsaðstoð árin 2009 -2011 og 

sem einnig fengu aðstoð árið áður 
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Líkt og sjá má á mynd 27 hefur töluverður hluti styrkþega í fjárhagsaðstoð árið 2011 einnig þegið 
aðstoð árið áður eða 198 af 377 sem er 53%, þetta er þó lægra hlutfall en árin 2007 og 2010 þegar 
hlutfallið var 55%-58%. Í ljósi þessa hlutfalls má leiða líkum af því að árið 2011 hafi töluvert 
margir „nýjir“ styrkþegar fengið fjárhagsaðstoð. 

Samfelld fjárhagsaðstoð í 3-6 mánuði 
Sífellt fjölgar þeim sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda um lengri tíma, árið 2011 fengu 29 aðilar 
fjárhagsaðstoð í 6 mánuði samfellt fyrri helming ársins og 22 seinni helminginn, mun fleiri voru 
með aðstoð í 3 mánuði samfellt fyrri helming ársins 2011 en 2010. Minni sveiflur voru seinni hluta 
ársins nema þegar horft er til samfelldrar aðstoðar í 6 mánuði eins og áður sagði. Auk þess býr 
hópur fólks við þær aðstæður að þurfa að leita eftir aðstoð reglulega yfir langan tíma, jafnvel svo 
áratugum skipti. Stundum árlega eða oftar en svo geta líka liðið eitt til tvö ár á milli koma. 
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Alls 10 einstaklingar fengu aðstoð alla 12 mánuði ársins (sjá myndir 28, 29 og 30). Þó nokkrir 
þessarra aðila fengu aðstoð oftar en einu sinni í mánuði. 
Fjöldi barna innan þeirra fjölskyldna sem fengu fjárhagsaðstoð alla mánuðina fyrri hluta ársins 2011 
var alls 30 börn en seinni sex mánuðina voru þau 18, barnafjöldi hópsins sem fékk aðstoð alla 12 
mánuðina var 7 börn. 

Fjöldi aðila með samfellda fjárhagsaðstoð í 3, 4, 5 eða 6 
mánuði fyrri helming ársins 2011 borið saman við sama 
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Fjöldi aðila með samfellda fjárhagsaðstoð í 3, 4, 5 eða 6 
mánuði á seinni helming ársins 2011 samanborið við sama 

tíma 2009 - 2010
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Fjöldi aðila sem hefur fengið samfellda 

fjárhagsaðstoð í 12 mánuði á ári frá 2009 - 2011
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Húsnæðismál 
Á Fjölskyldudeild er veitt ráðgjöf vegna húsnæðismála og fellur sú ráðgjöf undir félagslega ráðgjöf. 
Ráðgjöfin felur m.a. í sér upplýsingar um möguleika fólks á að sækja um leiguíbúðir á vegum 
Akureyrarbæjar og/eða Öryrkjabandalags Íslands. Umsóknareyðublöð um leiguíbúðir 
sveitarfélagsins er hægt að nálgast á heimasíðu Akureyrarbæjar en einnig er hægt að sækja um á 
skrifstofu Akureyrarbæjar í Geislagötu 9. 

Í úthlutnunar og matsnefnd leiguíbúða Akureyrar sitja félagsráðgjafar frá Fjölskyldudeild og 
starfsmaður Húsnæðisdeildar. Meðal verkefna þeirra er að leggja mat á forgangsbeiðnir vegna 
leiguíbúða og úthlutun þeirra. Starfsmenn félagsþjónustunnar sjá um úthlutun íbúða 
Öryrkjabandalagsins, fyrir þeirra hönd. Einnig sitja starfsmenn félagsþjónustunar í ýmsum teymum 
er varða búsetu fatlaðs fólks.  

4.4.2 Sérhæfð félagsþjónusta 

Þjónusta við fatlað fólk 
Auk almennrar ráðgjafar sinnir félagsþjónustan sérstakri ráðgjöf vegna fatlaðra barna og 
fullorðinna. Um er að ræða einstaklinga þar sem almenn úrræði hafa ekki reynst nægjanleg og leita 
hefur þurft eftir úrræðum er sérstaklega eru ætluð fötluðu fólki skv. lögum. Breytingar á milli ára 
voru aðallega þær að hætt var að sinna þjónustu við Dalvíkurbyggð og Ólafsfjörð. Því er um að 
ræða fækkun á milli ára í hópi þjónustunotenda. Um það bil 470 einstaklingar, börn og fullorðnir 
eru á skrá yfir þá sem einhverja þjónustu hafa fengið vegna fötlunar. 

Samþætting þjónustu/teymisvinna 

Samvinna fagaðila sem koma að þjónustu við fatlað fólk er mikilvæg og samþættingu þjónustu er 
beitt í auknum mæli. Fjölskyldur og þjónustukerfi sveitafélagsins vinna saman að því að útbúa 
heppilega lausn á þjónustu. Eitt af verkefnum Fjölskyldudeildar er að vinna að því að samþætta 
þjónustu fagaðila sem koma að þjónustu við fatlað fólk. Samvinna er milli fagteyma 
Fjölskyldudeildar í sameiginlegum málum og er verkum markvisst skipt þannig að hlutverk hvers 
og eins sé skýrt.  

Fjölskyldur og þjónustukerfi sveitafélaganna vinna við að útbúa heppilega lausn á þjónustunni í 
hverju máli fyrir sig. Þegar þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra er komin á er unnið í 
teymisvinnu sem er veigamikill þáttur í starfi Fjölskyldudeildar. Hún felur í sér að allir þjónustu- og 
meðferðaraðilar sem koma að hverju barni vinna saman. Fundað er reglulega og fer fjöldi 
teymisfunda eftir þörfum barnsins, fjölskyldu þess og meðferðaraðilum. Um getur verið að ræða 
fundi sem eru tvisvar til þrisvar á ári til þess að aðilar hittist einu sinni í mánuði. Í þessari 
teymisvinnu eru ráðgjafar fjölskyldudeildar í hlutverki tengla sem hafa yfirumsjón. Teymisvinna 
gefur öllum aðilum betri yfirsýn yfir þarfir barnsins og þá þjónustu sem barnið og fjölskylda þess 
þarf á að halda. Mikil samvinna er milli sérfræðinga í skólaþjónustu og ráðgjafa í málefnum 
fatlaðra. Í einhverjum tilfellum heldur teymisvinnan áfram þegar ungmenni fara í framhaldsskóla og 
í auknum mæli er nú teymisvinna í kring um þau og aðra fullorðna sem eru í flókinni þjónustu og 
talin þörf á mikilli samhæfingu milli kerfa. 

Ráðgjafar í málefnum fatlaðs fólks veita öðrum deildum og stofnunum bæjarins ráðgjöf varðandi 
þjónustu og aðstoð við fatlaða einstaklinga sem þangað sækja. Auk þess er mikil samvinna við aðrar 
stofnanir sem veita sameiginlegum skjólstæðingum þjónustu, bæði á Akureyri og á landsvísu.  

Þjónustusamningar – notendastýrð aðstoð 

Mikið hefur verið rætt um notendastýrða persónulega aðstoð – NPA síðastliðin ár sem það 
þjónustuform sem verði í meira mæli boðið upp á í framtíðinni. Engin lagastoð hefur verið til fyrir 
þessari tegund þjónustu en vinnuhópur á vegum Velferðarráðuneytisins var starfandi á árinu 2011 og 
á hann á að leggja framtíðarlínur um fyrirkomulag slíkrar þjónustu. 

Tilraunir hafa verið gerðar hér á svæðinu síðan 2006 en þá var gerður samningur við foreldra 
fatlaðs barns. Skv. þeim samningi fengu foreldrar greitt frá stofnunum Akureyrarbæjar upphæð sem 
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samsvaraði þeirri opinberu þjónustu sem barnið og fjölskyldan hefði annars fengið. Um var að ræða 
tilraun til að mæta óskum fólks sem taldi hefðbundna þjónustu ekki henta. 2011 var þessi fjölskylda 
enn með slíkan samning og að auki var búið að gera fjóra aðra samninga vegna fimm einstaklinga, 
tveggja barna og þriggja fullorðinna. Þjónustumagn er ákvarðað út frá fötlun viðkomandi, aldri 
barnsins (þegar um barn er að ræða) og mati á þjónustuþörf. Aðild að samningnum, auk foreldra, 
eiga Búsetudeild (skammtímavistun, heimaþjónusta, lengd viðvera fyrir fötluð börn eldri en 10 ára 
og félagsleg liðveisla) og Fjölskyldudeild (stuðningsfjölskylda, hæfingarstöð). 
Foreldrar/einstaklingar fá greiðslu einu sinni í mánuði og sjá sjálf um að útfæra þá þjónustu sem 
mætir best þörfum þeirra. 

Börn og fjölskyldur þeirra 
Starfsmenn Fjölskyldudeildar bjóða upp á ráðgjöf til fjölskyldna þeirra fötluðu barna sem á svæðinu 
búa. Ráðgjöfin snýr að því að upplýsa og leiðbeina foreldrum um þá þjónustu sem er í boði. Einnig 
er um að ræða snemmtæka íhlutun fyrir foreldra yngstu barnanna, stuðningsfjölskyldur, mat á 
umönnunarþörf og samþættingu á þjónustu.  

Þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra er oft flókin og mikilvægt að verkaskipting milli 
aðila sé skýr. Horft er til þess að þjónusta sé sveigjanleg og taki mið af þörfum barnsins og foreldra 
þess á hverjum tíma. Þjónustan getur því verið breytileg frá einum tíma til annars.  

Snemmtæk íhlutun. 
Á Fjölskyldudeild er unnið eftir hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar. Veitt er þroska- og 
leikþjálfun, tekið er þroskamat á börnum og uppeldisleg ráðgjöf veitt til foreldra og annarra, svo 
sem leikskóla og stuðningsfjölskyldna. Leikfangasafn, sem búið er sérhæfðum þjálfunargögnum til 
útláns, er starfrækt. Auk yngstu barnanna hafa öll börn með sérkennslu á leikskólum á svæðinu 
aðgang að safninu. 

Athuganir á börnum geta farið fram á leikfangasafni, á heimili, leikskóla eða í gegn um 
myndbandsupptökur. Einnig eru unnar upplýsingar út frá ýmsum matslistum. Þessar athuganir eru 
unnar í samvinnu við sérkennsluráðgjafa leikskóla. Flestar athuganir leiddu til frekari athugana eða 
tilvísunar á Greiningarstöð. Tvö börn á öðru ári fengu þjálfun í heimahúsi á árinu. 

Til að ná sem best til allra barna og auka möguleika á að finna börn með sérþarfir og þjónusta 
þau eru reglulegir samráðsfundir við barnadeild og barnageðdeild Sjúkrahússins á Akureyri og 
Heilsugæslustöðina á Akureyri. 

Umönnunarmat. 

Framfærendur fatlaðra og langveikra barna eiga rétt á aðstoð frá Tryggingastofnun ríkisins, ef 
sjúkdómur, andleg og/eða líkamleg hömlun hefur í för með sér sannanleg tilfinnanleg útgjöld og/eða 
sérstaka umönnun/gæslu. Einnig er heimilt að veita aðstoð til framfærenda barna með alvarleg 
þroskafrávik og barna með hegðunarvandamál. Fjölskyldudeild gerir tillögur til Tryggingastofnunar 
varðandi umönnunarmat fyrir börn með fötlun. Einnig aðstoðar deildin foreldra barna með vægari 
hegðunar- og þroskaraskanir við útfyllingu gagna er varða umönnunarmat.  

Í desember 2011 voru á skrá hjá Fjölskyldudeild rúmlega 152 fjölskyldur með 
umönnunargreiðslur vegna fötlunar og nokkrir foreldrar voru aðstoðaðir vegna vægari erfiðleika, sjá 
mynd 31. Alls 56 umsóknir um umönnunargreiðslur voru afgreiddar á Fjölskyldudeild á árinu. 
Breytt verklag Greiningar og ráðgjafastöðvar ríkisins leiðir nú til þess að við staðfesta 
frumgreiningu öðlast foreldrar strax rétt til umönnunarmats og frekari þjónustu en þurfa ekki að 
bíða eftir niðurstöðu greiningar hjá Greiningarstöðinni.  

Fötluð börn raðast í þrjá umönnunarflokka fyrsta, annan og þriðja flokk þar sem mest fötluðu 
börnin eru í flokki eitt. Flokkun þessara 152 barna er þannig að níu börn eru í 1. flokki, 70 í 2. 
flokki og 73 í 3. flokki.  

Umönnunarmat var afgreitt vegna 5 barna í 4. flokki og biðu þau börn eftir frekari greiningu á 
Greiningarstöð. 
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Fjöldi barna með fötlun, sem hafa fengið þjónustu  
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Stuðningsfjölskyldur 
Stuðningsfjölskyldur eru tilboð fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra skv. lögum um málefni fatlaðs 
fólks. Markmið þjónustunnar er að létta álagi á fjölskyldur barna með fötlun og gefa börnunum 
möguleika á aukinni félagslegri þátttöku.  

Fötluð börn geta oft á tíðum síður en önnur börn nýtt sér almenn tilboð á sviði íþrótta og 
tómstunda. Með því að veita börnum og fjölskyldum þeirra stuðningsfjölskyldu er reynt að rjúfa þá 
félagslegu einangrun sem fötlun barns í fjölskyldu getur haft í för með sér. Einnig gefur 
stuðningsfjölskylda börnum með fötlun tækifæri til að upplifa það að gista hjá vinum eins og börn 
almennt upplifa í sínu nærumhverfi.  

Þörf fyrir þjónustu er metin í hverju tilfelli fyrir sig út frá fötlun barns og aðstæðum fjölskyldu. 
Við matið er horft til aldurs barns, umönnunarþunga, stigi fötlunar og félagslegra aðstæðna 
fjölskyldunnar. Við val á stuðningsfjölskyldu er tekið mið af þörfum fatlaða barnsins. Gerður er 
verktakasamningur við stuðningsfjölskyldur. 

Á árinu 2011 voru 28 börn með stuðningsfjölskyldu frá einum upp í fimm sólahringa á mánuði. 
Alls voru veittir 799 sólahringar í þessa þjónustu, sjá mynd 32. Af þessum 28 börnum fengu tvö 
þjónustu í gegn um samninga við foreldra þeirra um notendastýrða þjónustu. Á biðlista í lok árs 
voru átta börn, sjá mynd 33. Þörfin fyrir stuðningsfjölskyldur fer vaxandi.  

 Stuðningsfjölskyldur - þjónustusólarhringar Fjöldi barna með stuðningsfjölskyldu

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Þjónustuflokkur I 330 338 344 Þjónustuflokkur I 10 10 12

Þjónustuflokkur II 556 568 426 Þjónustuflokkur II 23 23 15

Þjónustuflokkkur III 32 29 Þjónustuflokkkur III 2 1

Alls 886 938 799 Alls 33 35 28  
Mynd 32     Mynd 33 

Fullorðnir og fjölskyldur þeirra 
Einstaklingar með fötlun sem búa hjá foreldrum eða í sjálfstæðri búsetu hafa aðgang að sérhæfðri 
ráðgjöf hjá félagsþjónustunni. Ráðgjöfin snýr að ýmsu því sem varðar búsetu, fjármál, atvinnumál 
og öðrum persónulegum málum. 

Lögð hefur verið á það áhersla að fólk með fötlun sem býr í sjálfstæðri búsetu (íbúðir, 
þjónustukjarnar, áfangaheimili, sambýli) eigi tengilið á Fjölskyldudeild þar sem viðkomandi getur 
komið sínum óskum um þjónustu og annað í daglegu lífi á framfæri við aðila sem er í beinum 
tengslum og í mikilli samvinnu við veitendur þjónustunnar á Búsetudeild. Síðari ár hefur samvinna 
við trúnaðarmann fatlaðra aukist jafnt og þétt. Á árinu tóku gildi lög um réttindagæslu fyrir fatlað 
fólk og í kjölfarið var ráðinn réttindagæslumaður sem hefur mun víðtækara hlutverk en 
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trúnaðarmaður áður og gert er ráð fyrir mikilli samvinnu við hann við að gæta hagsmuna 
þjónustuþega. 
Fulltrúar Fjölskyldudeildar sitja í teymum sem mynduð hafa verið um búsetuþjónustu og ýmis önnur 
samstarfsverkefni. 

Eins og áður hafa starfsmenn Fjölskyldudeildar tekið þátt í verkefni á landsvísu sem snýr að 
samskiptum kynjanna. Niðurstaðan af því samvinnuverkefni er námskeið undir heitinu „Að vera 
örugg“ sem Fjölmennt býður uppá. 

Um það bil 100 einstaklingar og fjölskyldur þeirra voru í tengslum við ráðgjafa á árinu og fengu 
ráðgjöf. 

Atvinna með stuðningi 
Á árinu bárust 22 umsóknir um atvinnu með stuðningi. Í vinnu á almennan vinnumarkað fóru 28, 
þar af þrír án vinnusamnings öryrkja . Af þessum 28 voru tveir áður í starfsþjálfun á PBI. 

Vinnuþátttaka öryrkja 1996 - 2011
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Í lok árs voru 17 manns á biðlista eftir atvinnu. Árið 2011 voru gerðir 25 vinnusamningar 
öryrkja. Í heildina voru 79 samningar í gildi á árinu, sjá mynd 34.  

Á mynd 35 hér á eftir sést að á árinu 2011 voru um það bil 100 einstaklingar, sem notið hafa 
aðstoðar atvinnu með stuðningi og/eða eftir starfsendurhæfingu á PBI í störfum á almennum 
vinnumarkaði. Af þessum 100 einstaklingum fengu 83 einstaklingar aðstoð á vinnumarkaði vegna 
varanlegrar vinnu árið 2011. Aðstoð vegna sumarvinnu fengu 68 einstaklingar á Akureyri 20 ára og 
eldri og auk þess fimm einstaklingar utan Akureyrar eða alls 73. Af þessum 73 hafa 18 einstaklingar 
fengið varanlega vinnu í kjölfar sumarvinnunar. 
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Á almennum vinnumarkaði 1996-2011
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Styrkir til náms og verkfæra og tækjakaupa  
Styrkir til náms- og tækjakaupa eru veittir skv. 27. gr. laga um málefni fatlaðra. Styrkir til greiðslu 
námskeiðs- og skólagjalda voru látnir ganga fyrir styrkjum til tækjakaupa. Alls bárust 40 gildar 
umsóknir á árinu ( 2010 bárust 27 umsóknir).  

Alls 23 einstaklingar fengu styrk vegna náms, sex vegna tækjakaupa og einn vegna náms- og 
tækjakaupa. Heildarupphæð sem sótt var um var kr. 3.935.794- en úthlutað var kr. 1.974.000. 



Ársskýrsla 2011 

 

 35 

4.5 Ýmis verkefni 

4.5.1 ADHD verkefnið 

Á árinu 2010 var fyrst auglýst eftir styrkumsóknum frá Félags- og tryggingamálaráðuneytinu sem 
ætlað í verkefni sem áttu að auka þjónustu við börn með ADHD og þjónustu við langveik börn og 
fjölskyldur þeirra. Akureyrarbær sendi sameiginlega umsókn frá Búsetudeild, Fjölskyldudeild og 
Skóladeild og fékk þá styrk vegna þriggja verkefna, stuðningsfjölskyldur, félagselg liðveisla og ýmis 
fræðsla. 

Árið 2011 var sótt um og aftur fékkst styrkur til sömu verkefna og áður og að auki fyrir verkefnið 
ADHD ráðgjafinn heim. 

Þessi aukna þjónusta deildarinnar á árinu fólst í eftirfarandi: 

Stuðningsfjölskyldur fyrir börn með ADHD og langveik börn 

Markhópurinn er börn með ADHD og langveik börn á grunnskólaaldri og ákveðið var að aldurinn 
6-10 ára væri í forgangi. Haldið var áfram með samninga sem voru í gangi 2010 og nokkrir nýjir 
hafa bæst við. Í einhverjum tilfellum er um að ræða að stutt er við langveik börn þannig að sett er 
inn tímabundið meiri stuðningur þegar erfiðleikar eru miklir og álag aukið. Um áramót voru 11 
samningar í gildi, nokkrir greiddir að hluta til úr þessu verkefni og að hluta úr öðrum sjóðum 
(barnavernd,málefni fatlaðra, alm. félagsþjónusta).  

Snillinganámskeið  

Á árinu 2011 voru haldin tvö Snillinganámskeið, eitt á vorönn og eitt á haustönn. Á hvoru 
námskeiði voru sex börn. Á vorönn voru 2 stúlkur og 4 drengir fædd 2001 og 2002. Á haustönn 
voru 6 drengir fæddir 2002 og 2003. Færri komust að en vildu í bæði skiptin, svo ásókn í 
námskeiðið er góð. Þátttakendur komu frá öllum grunnskólum Akureyrarbæjar. Námskeiðshaldarar 
á þessum námskeiðum hafa sótt leiðbeinendanámskeið og eru því löggildir þjálfarar. Þjálfararnir eru 
starfsmenn Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar og fóru námskeiðin þar fram. Sýnt hefur verið fram á 
árangur á Snillinganámskeiðum sem haldin hafa verið á vegum Þroska- og hegðunarstöðvar. Ekki 
hafa verið gerðar mælingar á árangri á námskeiðum hér á Akureyri, en hins vegar hefur verið 
ánægja með námskeiðið, bæði frá foreldrum og börnunum sjálfum. Foreldrar segjast hafa upplifað 
mun á börnunum sínum eftir að námskeiðið byrjar og einnig hefur komið fyrir að foreldrar óski eftir 
að barn sem hefur tekið þátt í námskeiðinu fái að taka þátt aftur. Mjög sjaldgæft er að börn hætti á 
námskeiði þó svo stundum geti verið erfitt að fá börnin til að koma í upphafi. Yfirleitt líkar börnum 
vel við námskeiðið og vilja ekki missa úr tímum.  

PMT námskeið fyrir foreldra barna með ADHD 

Námskeiðið í PMT-O styðjandi foreldrafærni var haldið haustið 2011. Um var að ræða 
hópnámskeið fyrir foreldra barna á aldrinum 6 - 11 ára með athyglibrest/ofvirkni og stóð 
námskeiðið í 8 vikur, í tvær og hálfa klukkustund í senn. Meginmarkmið námskeiðsins var að kenna 
raunprófaðar og hagnýtar uppeldisaðferðir sem stuðla að jákvæðri hegðun barns og draga úr 
hegðunarvanda. Í hverjum tíma var fræðsluinnlegg, æfingar, hópavinna og umræður. Eftir hvern 
tíma fengu foreldrar heimaverkefni sem byggjast á þeim aðferðum sem fjallað var um á 
námskeiðinu og foreldrar æfðu þau heima. Leiðbeinendur voru PMT meðferðaraðilarnir Þuríður 
Sigurðardóttir félagsráðgjafi frá Skóladeild og Guðrún Kristófersdóttir sálfræðingur á 
Fjölskyldudeild. 15 foreldrar níu barna tóku þátt og luku alls 14 foreldrar átta barna námskeiðinu og 
lýstu þeir yfir mikilli ánægju í námskeiðslok. 

ADHD ráðgjafinn heim 

Síðast liðið haust var ráðinn til starfa sálfræðingur á Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar til að sinna 
ADHD ráðgjöfinni heim. Farið var rólega af stað og stefnt að þéttri handleiðslu frá þeim 
sérfræðingum sem að tilteknu máli komu hverju sinni á deildinni. Ráðgjafinn hefur að jafnaði farið 
tvisvar til þrisvar í viku á hvert heimili um eina til tvær klst. í senn. Í upphafi hvers máls gerir 
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ráðgjafinn athugun á hegðun barns og foreldra í samskiptum innan heimilis og er þar verið að horfa 
til álagstíma s.s. í kringum heimanám eða morgunrútínu. Í framhaldi af athugun ráðgjafans á sér stað 
handleiðsla þar sem lagður er grunnur að þeirri vinnu sem framundan er t.d. hversu nákvæm 
ráðgjöfin þarf að vera, alltaf er tekið mið af þörfum barnsins og fjölskyldunnar. Við upphaf 
ráðningar sótti ráðgjafinn PMT grunnnámskeið (foreldrafærniþjálfun) með það að markmiði að 
styrkja inngrip með atferlismótandi aðferðum. Litið er á ráðgjöfina sem vaxandi verkefni þar sem 
markmiðið er að mæta þörfum barnanna í raunaðstæðum innan heimilis. Hversu mikil ráðgjöf er 
veitt ræðst af eðli hvers verkefnis fyrir sig. Verið er að vinna í málefnum þriggja fjölskyldna. 

 
Þessi styrkur frá Velferðaráðuneytinu hefur skipt miklu máli varðandi framboð af þjónustu fyrir 

þennan hóp barna og gefið starfsfólki Fjölskyldudeildar og öðrum kost á að þróa nýja þjónustu. Á 
haustdögum fengum við tækifæri til að kynna verkefnin á málþingi ADHD samtakanna, „Athygli – 
já takk, nýjar lausnir – ný sýn“ þar sem kynnt voru sambærileg verkefni frá öðrum sveitarfélögum. 

4.5.2 Fræðsla um einhverfu 

Sl. ár hefur starfsfólk Fjölskyldudeildar boðið upp á námskeið um einhverfu og skynsamleg 
vinnubrögð í vinnu með með einhverf börn. Námskeiðsformið hefru verið þannig að um er að ræða 
4-6 skipti, 1-1½ klst. í einu. Námskeiðin hafa verið í boði fyrir foreldra og starfsfólk leik- og 
grunnskóla. Árið 2011 var boðið upp á námskeið fyrir foreldra, starfsfólk leikskóla og haustið 2011 
var ákveðið að blanda saman skólastigunum og boðið upp á námskeið fyrir allt starfsfólk leik- og 
grunnskóla.  

4.5.3 Samvinna við Þroskahjálp 

Reglulegir fundir eru haldnir með fulltrúum Þroskahjálpar. Fulltrúar Akureyrarbæjar koma frá 
Fjölskyldudeild og Búsetudeild og hefur þetta samráð verið virkt frá 1999. Einnig er samvinna milli 
Fjölskyldudeildar og fræðslunefndar Þroskahjálpar og helstu afrakstur ársins af þeirri samvinnu 
voru tveir fræðslufundir sem haldnir voru í september fyrir foreldra/forráðamenn fatlaðra ungmenna 
um samskipti kynjanna. Þar var fjallað um áhrif sjálfsmyndar (hver er ég), sjálfsvirðingar (hvers 
virði er ég) og sjálfstrausts (hvað get ég) á kynferðissambönd ungs fólks með fötlun. 
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5 Hæfingarstöðin 

 
 

Mynd : Hæfingarstöðin við Skógarlund   

Í Skógarlundi og Birkilundi 10 er fötluðu fólki frá 16 ára aldri veitt þjónusta í formi hæfingar og 
iðju, sbr. 26. gr. laga um málefni fatlaðs fólks frá 1992. Þar segir „Fatlað fólk skal njóta félagslegrar 
hæfingar og endurhæfingar í þeim tilgangi að draga úr áhrifum fötlunar og auka hæfni til starfa sem 
og þátttöku í daglegu lífi.  

Markhópur Skógarlundar/Birkilundar, hæfingarstöðvar er fatlað fólk sem ekki hefur getu til að 
starfa á vinnumarkaði.  

Opnunartími er frá kl. 8:30-16:30 virka daga. Forstöðumaður: Margrét I. Ríkarðsdóttir, 
þroskaþjálfi. 

 

 
Mynd : Hæfingarstöðin Birkilundi 10 

Markmið Skógarlundi/Birkilundi eru m.a. eftirfarandi 

 Einstaklingur upplifi vellíðan og öryggi. 
 Efla frumkvæði einstaklings. 
 Efla alhliða þroska og sjálfstæði einstaklingsins. 
 Viðhalda og auka þá færni sem einstaklingur hefur náð. 
 Einstaklingur útskrifist í starfsþjálfun. 

Tölulegar staðreyndir um þjónustu fyrir árið 2011  

Samtals fengu 55 einstaklingar þjónustu í Skógarlundi/Birkilundi á árinu 2011.  
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Flestir þjónustunotendur voru í þjónustu hálfan daginn en 2 einstaklingar fengu þjónustu allan 
daginn allt árið.  

Ungmenni sem eru í framhaldsskóla fengu þjónustu allan daginn þá daga sem kennsla fór ekki 
fram í VMA og yfir sumarið. Í jólalokun VMA var samstarf á milli Skógarlundar/Birkilundar og 
Skammtímavistunar í Skólastíg um það að veita þessum hópi þjónustu utan hefðbundins 
þjónustutíma. Í þjónustu fyrir hádegi voru 28 einstaklingar en eftir hádegi 28, þar með eru taldir þeir 
sem voru allan daginn. 

Þjónustuklukkustundir í Skógarlundi og Birkilundi voru 56.548 

Notendur í Skógarlundi/Birkilundi  

Þjónustunotendur hæfingarstöðvarinnar er breiður hópur og með mjög mismunandi þjónustuþarfir. 
Flestir eru með þroskahömlun, en einnig er verið að þjóna fólki með seinni tíma heilaskaða, 
einhverfu og fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Flestir búa á sambýlum, ýmist í 
herbergjasambýli, íbúðasambýli eða þjónustukjörnum. Nokkrir búa í foreldrahúsum og enn aðrir í 
sjálfstæðri búsetu 

Starfsmenn Skógarlundi/Birkilundi  

Alls störfuðu 20 starfsmenn auk sumarstarfsmanna, í Skógarlundi og Birkilundi í 18,10 
stöðugildum. í árslok 2011 störfuðu í Skógarlundi/Birkilundi 3 þroskaþjálfar í 3 stöðugildum, þ.m.t. 
forstöðumaður. Þar störfuðu einnig grunnskólakennari, sjúkraliði, myndlistakennari, iðjuþjálfi, 
félagsliði, þroskaþjálfanemi, almennir starfsmenn og ræstingafólk.  

Einn og hálfur starfsdagur starfsmanna voru haldnir á árinu. Hálfur dagur var notaður til 
funndarhalda og fræðslu. Heill dagur var notaður til náms og kynnisferðar í Iðjurnar á Sauðárkróki 
og á Siglufirði. 

Innra starf í Skógarlundi/Birkilundi árið 2011 

Starfsemi Skógarlundar og Birkilundar fór fram á 4 deildum. Deild fjölfatlaðra, 
afþreyingardeild/deild eldri borgara, deild skapandi starfs og ungmennadeild sem staðsett er í 
Birkilundi 10. Um er að ræða leiguhúsnæði í eigu Brynju hússjóðs. 

Deild fjölfatlaðra þjónar mikið fötluðu fólki. Þangað sóttu 12 einstaklingar þjónustu á árinu. 
Starfsemin á deildinni byggir á alhliða skynupplifun, líkamsþjálfun, umönnunn, boðskiptum, 
félagshæfni og tómstundum. Unnið er eftir kenningum Frölich og Haupt, Lille Nielsen, og Önnu 
Soffíu Óskarsdóttur og Guðrúnar Stefánsdóttur um kennslu og þjálfun á fyrstu þroskaþrepunum. 
Tvö ungmenni eru á DFF, annað þeirra er á ungmennadeild í Birkilundi þrjá daga vikunnar og hitt 
einn dag í viku.  

  
Ungmennadeild sem staðsett er í Birkilundi 10, þjónar ungu fólki sem er í framhaldsskóla. 

Einnig fá nokkrir eldri einstaklingar þjónustu þar. Í árslok 2011 voru 9-11 einstaklingar í þjónustu í 
húsinu. Þar er unnið eftir TEACCH- kerfinu um skipulögð vinnubrögð. Aðaláhersla er þó lögð á 
félagshæfingu og vinnuhæfingu en einnig er áhersla lögð á hreyfingu og líkamsrækt. Hefur hún m.a. 
verið í formi göngu og sundferða.  
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Deild eldri borgara/afþreyingardeild þjónar einstaklingum sem farnir eru að eldast og þeim sem 

eru með þverrandi starfsgetu og færni. Þangað sóttu, á árinu 13 einstaklingar þjónustu. Starfsemin 
þar byggir á léttum vinnuverkefnum, sköpun og félagsstarfi. Unnið er eftir hugmyndum um starf 
með fullorðnu fólki sem farið er að tapa starfsgetu og mikilvægi afþreyingar í lífi fólks. 

Deild skapandi starfs þjónar fólki sem er nokkuð virkt í starfi en þarf aðstoð við ýmsar athafnir. Í 
lok ársins voru þjónustunotendur 23. 

   
Starfið á deildinni skiptist í fjögur vinnusvæði sem hvert fyrir sig hefur ákveðna sérhæfingu. 

Þessi svæði eru; smíðaverkstæði, textilsvæði, svæði þar sem unnið er með leir og gler og svæði þar 
sem unnið er við kortagerð og myndmennt ýmiskonar. Á deild skapandi starfs eru framleiddir 
listmunir og nytjamunir sem notið hafa mikilla vinsælda. Framleiðslan á deildinni er í stöðugri og 
skemmtilegri þróun. Undanfarin ár hefur verið unnið við verkefni frá PBI en þeim hefur farið mjög 
fækkandi vegna ástandsins í samfélaginu.  
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Félagsstarf  
Á Hæfingarstöðinni hefur ætíð verið lögð áhersla á lifandi félagsstarf í innra starfi. Árið 2011 var 
svolítil breyting á því frá fyrri árum. Miklir tónlistarmenn voru starfandi í hæfingarstöðinni á árinu 
og var því oft spilað og sungið. 9. desember var árleg jólagleði haldin þar sem fram voru bornar 
veitingar að hætti hæfingarstöðvarinnar og slegið upp balli. Hljómsveit Kalla, Röggu, Hemma Ara 
ásamt tveimur öðrum sáu um að halda uppi fjörinu. 

Markaðir 
Einungis einn markaður var haldinn á árinu, jólamarkaður. Í þess stað var opið hús að vori í 
Skógarlundinum og samhliða því var markaðsdagur. Þetta fyrirkomulag tókst vel og það var gaman 
að fá fólk í heimsókn sem vildi kynnast starfseminni í „rauða” húsinu. Aðventu og jólamarkaður var 
haldinn síðustu helgina í nóvember og tókst mjög vel til. Eins og fyrri ár var til sölu varningur sem 
þjónustunotendur framleiddu á árinu. Auk þess var litla búðin alltaf opin en þangað getur fólk 
komið og gert góð kaup hvenær sem er á opnunartíma Hæfingarstöðvarinnar.  
 

    

Samstarf  
Skógarlundur/Birkilundur hafa verið í samstarfi við Plastiðjunna Bjarg/Iðjulund með verkefni og 
þjónustu við notendur. Auk þess er samstarf við heimili þjónustunotenda. Mikið samstarf er við 
sjúkraþjálfara frá Sjúkraþjálfun Bjargs og Sjúkraþjálfuninni Eflingu. Einnig eru samráðsfundir 
haldnir með jöfnu millibili vegna notenda sem jafnframt eru í námi í VMA.  

Horft til nánustu framtíðar:  
Þegar horft er til framtíðar eru ekki sjáanlega miklar breytingar frá því sem verið hefur. Það ber þó 
að taka það fram að starf með fötluðu fólki er starf sem aldrei verður kyrrstaða í. Starf með fötluðu 
fólki er í stöðugri þróun. Þróunin tekur mið af þörfum þeirra sem sækja þjónustuna. Eins tekur 
þróunin alltaf mið af hugmyndum í fötlunarfræðum. Fylgst er með þróun og nýjungum í þjónustu 
við fatlað fólk. 
 

Ef það á að heppnast að fylgja manneskju 
á ákveðinn stað, verður að mæta henni  
þar sem hún er á vegi stödd og samfylgdin 
þarf að hefjast þar. 
 (Kirkegaard, 1859) 
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6 Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur 

 
Mynd : Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur 

Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur (PBI) er starfsendurhæfingar- og starfsþjálfunarstaður auk þess að vera 
vinnustaður fyrir fatlað fólk í ótímabundinni ráðningu. Meginuppistaða verkefna er létt 
iðnaðarframleiðsla. Framleitt er m.a. raflagnaefni, mjólkursíur, kerti, búfjármerki, rúmfatnaður, 
skilti og vettlingar. Einnig eru unnin þjónustuverkefni fyrir aðra s.s. merkingar og pökkun. 

PBI er til húsa að Furuvöllum 1 og opnunartími er frá kl: 8-16 virka daga. 
Forstöðumaður er Ólöf Elfa Leifsdóttir iðjuþjálfi 

Starfsendurhæfing og starfsþjálfun 
Í starfsendurhæfingu og starfsþjálfun voru alls 54 í stað 46 árið áður, 41 karlmaður og 13 konur. Í 
lok desember 2011 eru 23 enn í starfsþjálfun. Af hinum 31 fóru þrír í vinnu á vegum AMS, átta fóru 
í skóla í lengri eða styttri tíma, einn lést, tveir fluttu af svæðinu og tveir fóru á ótímabundinn 
ráðningarsamning á PBI. Tveir voru ráðnir sem starfsmenn á PBI. Alls hættu 10 án þess að fá aðra 
úrlausn í atvinnumálum. Flestir þeirra eru ungir karlar, oft er um að ræða sambland fíkni- og 
geðsjúkdóma. Sex starfsmönnum var vísað í starfsþjálfun á PBI frá Vinnumálastofnun árið 2011, 
tveir komu frá Starfsendurhæfingu Norðurlands, einn frá VIRK og þrír frá Fjölskyldudeild.. 

Að auki voru fjórir nemar frá VMA í starfsþjálfun, þrír á vorönn og einn á haustönn. Þeir fá ekki 
laun á starfsþjálfunartímanum. 

Ótímabundin ráðning 
Í ótímabundinni ráðningu (áður kölluð vernduð vinna) voru alls 34 á árinu, 19 karlar og 15 konur. 
Hámarksstarfshlutfall er 50%. Einn starfsmaður hætti störfum vegna aldurs, annar lést. Einn fór í 
fast starf starfsmanns á PBI. Í ótímabundinni ráðningu fá starfsmenn laun skv. starfsmati. Í 
launaflokki 115 A (30%laun) voru átta, 115 B (50% laun) voru 16, 115 C (70% laun) voru átta og 
tveir einstaklingar voru með 90% laun (115 D). Starfsmenn eru allir félagar í Einingu - Iðju og nýta 
rétt sinn til stuðnings félagsins við nám og til orlofsbústaða og ferðalaga. 

Fast starfsfólk  

Stöðuhlutfall verkstjóra og annarra fastra starfsmanna er 13,5, sjö karlmenn og 10 konur. Einn 
starfsmaður sér um símsvörun, skráningu og skipulag ferliþjónustu í samsarfi við SVA sem greiðir 
laun fyrir ½ stöðuhlutfall. Það var hér iðjuþjálfanemi í fjórar vikur og tvisvar komu nemar í 
starfsþjálfun frá VMST sem leiðbeinendendur. 

Félagsstarf og fræðsla 
Hið árlega jólahlaðborð var haldið í húsi Náttúrulækningafélagsins í Kjarnalundi. Konur í 
Sóroptimistaklúbbi Akureyrar aðstoðuðu við það og var sú aðstoð vel þegin.  
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Fastir starfsmenn á PBI fóru í skoðunarferð til Skagafjarðar og Siglufjarðar í nóvember. Þar voru 
skoðaðar Iðjur á báðum stöðum auk Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra og fleiri staða. 

Í mars var starfsdagur fastra starfsmanna með fyrirlestrum um m.a. fíkn, fíknisjúkdóma og 
einhverfu. 

Auk þess voru haldnir styttri fyrirlestrar og fræðsla fyrir starfsmenn. Tveir starfsmenn sóttu alls 
fjögurra daga námskeið um einhverfu. 

Verkefni  
Áhrifa kreppunnar 2008 gætir enn varðandi framleiðslu á raflagnaefni en minna í öðrum 
framleiðslugreinum. Kertagerð hefur gengið vel og stöðug aukning hefur verið í sölu dýfðra kerta. 
2.888 kg af vaxi söfnuðust en árið 2010 söfnuðust 2.230 kg. Vaxi er safnað í sérstök box á 
grenndarstöðvum og gámasvæði. Þar söfnuðust 653 kg. Sorpa sendi okkur rúmt tonn. Reynt hefur 
verið að efna til frekar samvinnu við sorpflokkunarfyrirtæki á landsvísu en ennþá hefur það ekki 
skilað árangri. Því miður er eingöngu einn söluaðli sem skilar ósöluhæfum kertum til okkar; IKEA 
en sú verslun er með endurnýtingu í sinni stefnuskrá.  

Önnur endurvinnsla sem góður árangur er með er að bómullarfatnaður og efni ýmis konar eru 
klippt í hæfilegar stærðir og sett í „tuskubagga” sem seldir eru til verkstæða og útgerðarfélaga. 
Mikil eftirspurn hefur verið eftir þessari vöru og þó að Rauði krossinn hafi látið okkur hafa mikið af 
hráefni þá annar PBI ekki eftirspurn. Reynt er að hvetja almenning til að skila „tuskum” til PBI. 

Á árinu 2011 hófst samstarf við Blindravinnustofuna í Reykjavík. Starfsmaður frá PBI sér um 
dreifingu á vörum Blindravinnustofunnar í verslanir á Akureyri en Blindravinnustofan sér á móti um 
dreifingu á kertum á höfuðborgarsvæðinu. Áður voru kerti send beint í verslanirnar með ærnum 
flutningskostnaði en nú eru kertin send á lager Blindravinnustofunnar og dreift þaðan. Þetta 
söluform hefur skilað aukinni sölu og lægri flutningskostnaði. 

Prentari til að leiserprenta á búfjármerki er leigður af norska fyrirtækinu OS-ID. Hann var tekinn 
í notkun í mars 2010 og í honum er prentað á margs konar búfjármerki. Þetta gefur vinnu fyrir 2-3 
flesta daga frá október til febrúar og fleiri á mesta annatímanum, mars - maí. 

   

Afkoma 

Vörusala jókst, ekki síst vegna aukningar í búfjármerkjaprentun. Tekjur voru rúmar 73 milljónir kr. 
í stað 59.6 milljóna árið áður. Ýtrustu leiða var leitað til að gæta hagræðis í hvívetna en kostnaður 
við PBI nam rúmlega 97 milljónum í stað 82 árið áður. Launakostnaður alls nam 94,6 milljónum í 
stað 82,5 milljóna 2010. Þar af námu launatengd gjöld 18,9 milljónum í stað 15,7 árið áður. Bæði 
var um beinar launahækkanir að ræða á árinu 2011 vegna kjarasamninga og einnig voru fleiri við 
störf. Verkefni voru næg til þess að þetta væri hægt og munar þar um aukningu í kertagerð og 
merkjaprentun. 
 


