
Fræðslur í grunnskólum Akureyrar vor 2019 
 
2. bekkur 

Krakkarnir í hverfinu (feb) 
Fræðslusýningunni Krakkarnir í hverfinu er ætlað að auðvelda börnum að segja frá 
kynferðislegu ofbeldi sem þau verða fyrir. Boðskapur sýningarinnar er: Þú færð hjálp 
ef þú segir frá. Fræðslan er í formi brúðuleikhúss og yfirleitt eru starfsmenn 
barnaverndar fengnir til þess að fylgjast með viðbrögðum barnanna.  

 

6. bekkur 
 Ég, þú og við (jan/feb) 

Þríþætt fræðsla frá starfsfólki Félak. Fyrirlestur um þær breytingar sem fylgja því að 
verða unglingur, bæði líkamlegar og andlegar. Auk þess er rætt um mismunandi 
líðan, s.s gleði, leiða og kvíða.  
Í öðrum hluta fræðslunnar sjá börnin myndband er tekur á einelti og mögulegum 
afleiðingum þess, í kjölfarið eru umræður um það sem fram kom í myndbandinu.  
Í þriðja hluta fara nemendur í klípusögur sem fjalla um hegðun, bæði í félagslegum 
aðstæðum og á samfélagsmiðlum. 

.  
7. bekkur 
 

Hinsegin fræðsla (mars) 
Fræðsla um mismunandi fjölskyldumynstur, mismunandi kynhegðun fólks, hvað þýðir 
hinsegin, hvenær kemur það í ljós hvort maður er hinsegin eða ekki og hvað er þá 
gott að gera. Fræðslan er frekar almenn og fer lítið í skilgreiningar á mismunandi 
flokkum hinsegin fólks.  

 
8. bekkur 

Vís (maí) 
Starfsmenn Vís koma með fræðslu um hjálmanotkun, rafvespur og umferðina. Einnig 
er farið yfir höggþunga eftir hraða og öryggi almennt. Fræðslan fer inn í hvern bekk 
fyrir sig og tekur um 40 mínútur eða eina kennslustund.  

 
Kynfræðsla (jan/feb) 
Sigga Dögg kemur til Akureyrar og ætlar að fræða nemendur í 8. bekk um kynlíf. 
Kynfræðsla hefur ekki þróast í takt við tæknina og enn skortir grundvallarskilning á því 
hvað felst í kynlífi og hvernig kynfærin starfa. Börn og unglingar hafa þörf fyrir opnar 
samræður um kynferðisleg málefni. Það styrkir kynvitund þeirra og býr þau undir að 
stunda kynlíf á sínum eigin forsendum þegar þau eru tilbúin til þess.  

 
Nethegðun (mismunandi hvenær er) 
Farið yfir eðlileg og óheilbrigð samskipti á netinu. Einnig er fjallað um hvernig og 
afhverju nethegðun okkar sem samfélag er eins og hún er.  

 
9. bekkur 

Geðheilbrigði (feb) 
Geðfræðslu ,Grófarinnar“ stuðlar að aukinni þekkingu hjá ungmennum  í grunn- og 
framhaldsskólum.  Þá fara tveir einstaklingar í Grófinni og fræða ungmenni um 
reynslu sína, batann, bjargráð og hvað sé  mikilvægt að gera ef andleg veikindi eða 
vanlíðan eiga sér stað og hvar megi leita stuðnings í umhverfinu. Fái mikilvæg svör 
sem aldrei hefur verið þor til að leita skýringa á og geta þannig unnið í eigin vanda 
eða annarra, sem oft hefur ekki komið uppá yfirborðið áður. 



 
10. bekkur 

Þorgrímur Þráinsson (feb) 
Þorgrímur fer inn á markmiðasetningu fyrir ungt fólk, hversu mikilvægt það er að setja 
sér markmið og skrefin í átt að því markmiði. Allir þurfa á “auka æfingunni” að halda til 
þess að verða betri, í hverju sem er. Fer í mikilvægi þess að velja nám og starf út frá 
áhugasviði hvers og eins og kostum þess að skipuleggja sig vel. Eins og Óli Stef kom 
inn á, það klífur enginn toppinn í einu stökki, þangað þarf mörg minni skref. Og þegar 
á toppinn er komið er alltaf hægt að finna annan topp til að klífa, önnur markmið í 
lífinu.  

 
Vímuefnafræðsla (feb og maí) 
Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, geðlæknir ræðir við nemendur um áhrif og afleiðingar 
vímuefnaneyslu með áherslu á kannabis og lyfseðilsskyld lyf.  

 
Eining-Iðja (maí) 
Starfsfólk Einingu-Iðju fer yfir mikilvægar upplýsingar fyrir ungt fólk á vinnumarkaði. 
Hver eru réttindi þeirra, hvernig virkar skattkortið og launaseðill og fleiri upplýsingar er 
tengjast því að fara á atvinnumarkaðinn í fyrsta sinn.   

 
Vímuefnafræðsla (apríl/maí) 
Vímuefnafræðsla í formi leiks þar sem komið er inn á mismunandi vímugjafa og 
skaðsemi þeirra. Leikurinn býður upp á miklar umræður. Skipt í stelpur og stráka 

 
 Tilfinningar - strákar (jan/feb) 

Jónas Björgvin Sigurbergsson ræðir við drengi í 10. bekk um líðan og velferð, svefn, 
kvíða, þunglyndi og leiðir til að takast á við erfiðar tilfinningar og mikilvægi 
markmiðasetningar og almenns heilbrigðis.  

 


