
 

   Skógarlundur, miðstöð virkni og hæfingar. 

 Margrét I Ríkarðsdóttir, forstöðumaður 

  

 

 

 

 
 

 

 

Kynning og saga Skógarlundar, miðstöðvar virkni og hæfingar. 

 

 

Saga starfsseminnar hófst í byrjun ágúst 1992, þegar vinnustofur Sólborgar og svokallaðs 

skóladagheimilis tilheyrandi Sólborg sameinuðust.  Sólborg var altæk stofnun fyrir fólk með 

þroskahömlun. Þessi nýja eining heyrði beint undir Svæðisskrifstofu NE en ekki Sólborg. 

 

Til að byrja með fór starfsemin fram á einni hæð á Sólborg, en þó á tveimur deildum.  Hæfingardeild 

og deild fjölfatlaðra einstaklinga.  Notendur voru fáir sem og starfsmenn.  

 Í ársbyrjun 1996 þegar síðustu íbúar Sólborgar fluttu út stækkaði stofnunin úr 2ja deilda einingu í 

3ja deilda.  Notendum fjölgaði og stöðugildin urðu 16. 

 

Starfsemin fór þá fram á tveimur hæðum á Sólborg auk þess sem hæfingarstöðin hafði afnot af 

sjúkraþjálfunarherbergi og sundlaug.  Síðustu mánuði starfseminnar á Sólborg var hæfingarstöðin 

í góðu sambýli við Háskólann á Akureyri. 

 

Í desemberbyrjun 1996 fluttist starfsemin í Skógarlundinn í 500 m2 hús.  Þá þegar var hafin 

viðbygging við húsið en grunnflötur þess var stækkaður um 50m2.  Húsið er í dag 550m2 með 

50m2 stórum kjallara.  Þar er geymsla og rými sem nýtt er sem vinnuaðstaða starfsmanna.  

Í september 2007 hóf hæfingarstöðin að leigja húsnæði í Birkilundi 10, af Brynju hússjóði ÖBÍ og 

fór starfsemi einnar deildarinnar þar fram. Leigan var há og vísitölutryggð. 

 

Notendur eru um 50 og eru allflestir í 50% þjónustu. Þeir notendur sem búa í foreldrahúsum höfðu 

rétt á 100% þjónustu og nýttu nokkrir þeirra sér það að staðaldri. Það tilboð var aflagt á haustdögum 

2016.   

Fram til vorsins 2014 voru ungmenni sem voru nemendur í VMA í þjónustu hálfan daginn á móti 

skóla og allan daginn þegar voru jóla- páska, sumar- og prófafrí. Eins þegar starfsdagar voru í 

skólanum. Ekki var gert ráð fyrir auka starfskrafti vegna ungmennana nema yfir sumartímann. 
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Í ársbyrjun 1999 var Iðjulundur sem var verndaður vinnustaður lagður af og fóru þá fatlaðir 

starfsmenn þaðan annars vegar í hæfingarstöðina og hins vegar á Plastiðjuna Bjarg sem er 

starfsþjálfunarstaður og vinnustaður fyrir fatlað fólk.  Notendur sem komu í hæfingarstöðina við 

þessa breytingu voru getuminni en þeir sem fóru á PBI. Einnig komu þeir einstaklingar sem voru 

með minnkandi starfsgetu í hæfingarstöðina,  því þar er mun rólegra umhverfi en á PBI, fleira 

starfsfólk og umhverfið ekki eins vinnumiðað. 

 

Í ársbyrjun 1997 varð hæfingarstöðin ein af stofnunum Akureyrarbæjar og heyrði undir Félagssvið. 

Nú heyrir stofnunin undir Fjölskyldusvið. Áður en Akureyrarbær tók yfir heyrði hún undir 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á NE sem var lögð niður þegar málefni fatlaðra voru tekinn yfir 

í heild sinni sem reynslusveitarfélagsverkefni Akureyrarbæjar.   

 

Í október 2013 varð gerð nafnabreyting á hæfingarstöðinni. Hét áður Hæfingarstöðin við 

Skógarlund og Birkilund og breyttist í Skógarlundur, miðstöð virkni og hæfingar. 

 

Skógarlundur er fyrir fullorðið fatlað fólk sbr. 26.gr. laga um málefni fatlaðs fólks sem hefur þann 

tilgang að draga úr áhrifum fötlunar og auka færni hins fatlaða til þátttöku í daglegu lífi. 

 

 

Hlutverk: 

Skógarlundur veitir fólki, (létta vinnu, þjálfun, umönnun og afþreyingu) sem fötlunar sinnar vegna 

þarf sérhæfða og einstaklingsmiðaða þjónustu. 

 

Markhópur: 

Fatlað fólk á aldrinum 20 til 70 ára og hefur ekki getu til að starfa á vinnumarkaði. Þessi aldursmörk 

breyttust haustið 2014. Voru áður frá 16 ára til 70 ára. 

 

Markmið Skógarlundar eru m.a. eftirfarandi: 

 

 Að einstaklingur upplifi vellíðan og öryggi. 

 Að efla  alhliða þroska og sjálfstæði einstaklingsins. 

 Að viðhalda og auka þá færni sem einstaklingur hefur náð. 

 Að efla frumkvæði einstaklings. 

 Að einstaklingur sé í virkni meginhluta þjónustutíma hvers dags. 

 Að einstaklingar nái það mikilli færni, vinnulegri og félagslegri að þeir geti útskrifist í 

starfsþjálfun. 

 Að á hvorri deild/einingu starfi a.m.k. fjórir þroskaþjálfar og/eða háskólamenntaðir 

starfsmenn með menntun sem nýtist í starfi. 

 

 

Starfsemi: 

Starfsemi Skógarlundar fer fram í tveimur álmum. Í vesturálmu eru einstaklingar sem búa við 

fjölþættar skerðingar eins og þroskahömlun, ákominn heilaskaða, einhverfu og eldra fatlað fólk 

með minnkandi starfsgetu. Í vesturálmunni er lögð áhersla á: starf með fullorðnu fólki sem farið 

er að tapa starfsgetu og mikilvægi afþreyingar í lífi fólks. Þar fer einnig fram skyn og hreyfiþjálfun 

og lögð er áhersla félagslega færni. Í vesturálmunni er líka lögð áhersla á að fólk læri nýja færni og 

viðhaldi þeirri sem það hefur þegar vald á. 

 

Í suðurálmu eru líka einstaklingar með fjölþættar skerðingar eins og fólk með þroskahömlun, 

miklar líkamlegar skerðingar, fólk með alvarlega sjónskerðingu og fólk með einhverfu. Í 



 

   Skógarlundur, miðstöð virkni og hæfingar. 

 Margrét I Ríkarðsdóttir, forstöðumaður 

  

suðurálmunni er mikil áhersla lögð á skapandi starf.  Þar er unnið á þremur svæðum. Á þessum 

svæðum er unnið með leir og gler, pappír og  textil. Unnið er líka lítils háttar með tré. Auk þess er 

unnið með vinnuverkefni ýmiskonar. Markmiðið með skapandi starfi er m.a: Að auka 

sköpunarkraft.  Virkja ímyndunaraflið.  Þjálfa fín og grófhreyfingar. Efla fegurðarskyn og 

sköpunargleði, skapa söluhæfa hluti, svo e-ð sé nefnt. 

Í báðum álmum er unnið með plastverkefni frá PBI, þegar þau gefast. 

 

Í Skógarlundi er unnið skv. TEACCH hugmyndafræðinni. Einnig er unnið með aðrar óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir eins og tákn með tali. Unnið er eftir hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar í 

Skógarlundi. 

 

Utanaðkomandi verkefni sem unnin eru í Skógarlundi. 

 Ýmis verkefni frá Plastiðjunni Bjargi Iðjulundi.  Er þar um að ræða  plastvörur sem 

framleiddar eru á PBI. 

 

Staðan í dag. 

 

Haustið 2013 var starfsemin sameinuð í húsi Skógarlundar.  

 

Árið 2014 voru stöðugildi Skógarlundar 17,5,  árið 2015 voru þau 16,62. Í ársbyrjun 2017 eru 

stöðugildin 14,92. Í ársbyrjun 2018 eru stöðugildin rétt um 15. Í ársbyrjun 2019 eru þau enn rétt 

um 15. 

 

 

Horft til nánustu framtíðar:  

Sameining starfsemi Skógarlundar var lokið í september 2013 og er það mat manna að vel hafi 

tekist til. Á árinu 2014 komst skynörvunarherbergi í notkun sem nú er í enduskipulagningu. 

Verkefnið var stutt af Lionsklúbbum á Akureyri og dánarbúi Heiðu Rósu Sigurðardóttur sem var 

lengi í þjónustu í Skógarlundi en hún lést í apríl 2013. Skólasystkin Rebekku Sifjar Karlsdóttur 

gáfu peninga til styrktar verkefninu. Rebekka var í þjónustu frá því á haustdögum 2015 þar til hún 

lést 18. apríl 2016.  

  

Þegar horft er til framtíðar og síðasta árs, er fyrirsjáanleg áframhaldandi skemmtileg og áhugaverð  

þróun á starfsseminni. Frá því um mitt ár 2018 hefur þróunarverkefni á milli Skógarlundar, 

Öldrunarheimila Akureyrar og Velferðarrráðuneytisins verið í gangi. Markmið þess er m.a. það 

fólk með víðtækar skerðingar eigi þess kost að vinna á hinum „hefðbundna vinnumarkaði“ með 

þeim stuðnigi sem til þarf. 

 Rétt er að taka það fram að starf með fötluðu fólki er starf sem aldrei verður kyrrstaða í. Slíkt starf 

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.  

 

Uppfært og yfirfarið í ársbyrjun 2019. 

 

Margrét Ríkarðsdóttir 

Forstöðumaður 

Þroskaþjálfi M. Ed 

 

 


