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“Árangurinn var mun meiri og betri en 

ég bjóst við og hjálpaði mér að finna 

aftur sjálfsöryggi mitt sem móðir”   

(tveggja barna  móðir í sambúð) 

 

“Fékk aðstoð við að fá skipulag á  

heimilinu og koma rútínu á svefn 

barnsins” 

(einstæð móðir með eitt barn) 

 

 

“Starfsmaðurinn gaf sér tíma til að hlusta 

og hjálpaði mér að koma hlutum í verk 

sem kvíði hafði áður hamlað” 

(einstæði móðir með eitt barn) 

 

“Fékk góðar leiðbeiningar við að koma 

á skipulagi og  umbunarkerfi -                       

það nýttist mér vel” 

(tveggja barna faðir í sambúð) 

 

__________________________ 



Fyrir hverja er Askjan? 

Markhópurinn er foreldri/foreldrar sem   

eiga í erfiðleikum með  

uppeldishlutverkið, ýmist vegna aðstæðna 

foreldranna sjálfra,  

erfiðleika hjá barninu eða  

umhverfisþátta.  

Börnin geta verið á ýmsum aldri og         

uppeldisverkefnin því breytileg.  

_________________________ 

 

Skipulag þjónustunnar 

Askjan er markvisst inngrip í  

afmarkaðan tíma. 

Þjónustan er fyrst og fremst í formi 

heimsókna inn á heimili, oftast  

einu sinni í viku. Einnig er ráðgjafi  

Öskjunnar í samvinnu við lykilaðila í 

nærumhverfi barnsins, s.s. heilsugæslu, leik-

skólakennara, grunnskólakennara og 

nákomna ættingja barnsins. 

 

Matslistar eru fylltir út með foreldrum 

í upphafi og við lok þjónustu 

Hvað er Askjan? 

Askjan er þjónusta sem veitt er inn á   

heimili barnafjölskyldna í þeim tilgangi 

að styrkja foreldra í 

uppeldishlutverkinu og umönnun      

barna sinna.  

Samhliða uppeldisráðgjöf er einnig 

boðið upp á fræðslu og ráðgjöf er 

varðar heimilishald.  

_________________________________ 

Markmið Öskjunnar 

Að veita markvissa ráðgjöf til  

barnafjölskyldna inn á heimili 

þeirra.  

 

Að hjálpa fjölskyldum að uppgötva sín 

eigin bjargráð. 

 

Veita stuðning svo auka megi  

foreldrahæfni sem stuðlar að betri 

líðan og samskiptum innan    

fjölskyldunnar. 

 

 

Hvernig er sótt um þjónustu 

Öskjunnar? 

Starfsfólk Fjölskyldusviðs í  

félagsþjónustu og barnavernd vísar      

málum í Öskjuna auk starfsmanna í 

skólaþjónustu leik-og grunnskóla og PMTO 

ráðgjafa á Fræðslusviði. 

_______________________ 

 

Dæmi um verkefni Öskjunnar 

 Koma reglu á morgun-og kvöld-

venjur 

 Skipulag við heimanám 

 Matarvenjur 

 Tölvunotkun 

 Samskipti systkina 

 Mætingar í skóla 

 Aðstoða foreldra við að setja 

börnum sínum mörk 

       


