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Upphafið 

 Við mæðginin, Rannveig Ernudóttir og Huginn Þór 
Jóhannsson 

 Gríðarlegur skortur á að efla tæknilæsi fullorðinna
 Fengum svo til liðs við okkur Francesco Barbaccia virkniþjálfa 

í Norðurbrún 1
 Úlf Atlason verkefnastjóri Skema, ásamt Gunnhildi Fríði 

Hallgrímsdóttur 
 Fyrsta tilrauna námskeiðið var haldið í febrúar 2020
 Hindranir: verkföll og covid. 
 Settum upp facebook síðu: Tæknilæsi fullorðinna
 Gerðum einhver myndbönd og fórum í viðtöl
 Svo kom stopp 



Átak stjórnvalda eftir fyrstu bylgju af 
covid-19   

 Einmannaleiki og einangrun fullorðinna í samkomubanni
 Efla hreyfingu, geðrækt, leiklist og tæknilæsi 
 8 vikna tímabil  
 TLF var umfangsmesta verkefnið 
 Byrjaði hratt og fljótt, með litlum fyrirvara 
 12 starfsmenn, 3 verkefnastjórar 
 Kennt í 7 vikur, 1 vika fór í undirbúning
 Kennsluefni
 Myndbönd  



Tæknilæsi sumarið 2020 

 Besti starfsmannahópurinn 

 Aðallega ungt fólk  

 Náðu vel til fólks og þóttu vera sérlega
þolinmóð og ekki síst fær

 Með alls konar bakgrunn 

 Áhersla á þolinmæði og 
endurtekningu, byggja upp sjálfstraust

 Ýmis konar samstarf við t.d. Samróm, 
LEB og Mixtúru

 Seldu bæklinga frá LEB

 Hvað kenndu þau? 



Kennsluefnið

 Ýmislegt var kennt á tímabilinu: 

 Grunnatriði á tækin

 Rafræn skilríki/auðkenni

 Nethegðun og netöryggi

 Notkun á netinu 

 Almenn stillingaratriði 

 Netverslun 

 Námskeið 

 Afþreying og smáforrit 

 Samskipti í gegnum netið 



Hvernig gekk?

 Almenn ánægja með námskeiðin og starfsmannahópinn

 Lögð var fyrir hópana könnun og þau spurð útí námskeiðin og 
leiðbeinendur

 Hefðum viljað meiri tíma til að komast yfir meira og gefa betra tækifæri fyrir 
fólkið að festa kennsluefnið í sessi 

 Kennt var í eina viku í hverri félagsmiðstöð, svo látin líða vika og þá var 
komið aftur og kennt framhaldsnámskeið

 Hefðum þurft meiri tíma fyrir myndböndin

 Fengum inni hjá Mixtúru til að útbúa myndböndin 



Umsagnir 

Við vorum ljómandi ánægð með þessi námskeið og vitum að 

þátttakendur voru það líka.

Við teljum að mikil þörf sé á verkefni sem þessu og teljum vafalaust að 

ef næst að halda fleiri námskeið í haust verði þau bæði þéttsetin og 

eftirsótt.

Vonandi næst byr undir báða vængi til að þetta geti haldið áfram.



Almenn ánægja hjá okkar fólki og vilja flest öll koma 
á framhaldsnámskeið. Þau voru nokkur sem fóru og 

keyptu sér spjald eftir fyrsta tímann sem er mjög 
jákvætt. Unga fólkið sem sá um kennsluna á hrós

skilið fyrir sitt starf, þau voru einstaklega þolinnmóð, 
jákvæð og hraðinn hentaði vel okkar aldurshóp.

Það komu nokkrar fyrirspurnir um námskeið fyrir pc
tölvur þar sem einhverjir eiga fartölvu.

Það er greinilega þörf á svona námskeiði fyrir þennan 
aldurshóp þar sem færri komust að en vildu og erum 
við meira enn til í að fá aftur svona námskeið til okkar.

Allir voru hæst ánægðir með námskeiðið og vildu 
fleiri komast að á næsta eftir að þau heyrðu hvernig 

hefði verið. Frábært framtak og þarft! 



Félagsstarf fullorðinna 

 Byggt á hugmyndinni um sjálfbært félagsstarf
 Virkar (mjög vel) upp að ákveðnu marki
 Annað þegar komið er inn í þjónustuíbúðir
 Skortur á þverfaglegri samvinnu og fjölbreyttum starfsmannahópi sem 

endurspegli betur þarfir íbúa og þátttakenda, t.d. karla- og kvennaklúbba
 Þá sést vel t.d. hversu mikið skortir að fá fleiri karlmenn í starfið 
 Kom vel í ljós yfir sumarið hversu mikilvæg þessi þverfaglega vinna er
 Tómstunda- og félagsmálafræðingurinn er frábær til að geta spottað hvað 

vantar og að halda utan um þá hópa og sérfræðinga sem komi í starfið 
 Fámenni og skortur á tíma núverandi starfsfólks til að hámarka afköst og 

hugmyndavinnu



Framtíðarsýnin 

 Hvernig viljum við hafa félagsstarf fullorðinna?

 Þverfaglegt og ríkt af starfsmannaflóru 

 Ekki ósvipað frístundastarfi barna og unglinga

 Hver og einn starfsmaður hefur sína styrkleika 

 Tæknilæsið, sjúkraþjálfun, dansleikfimi o.s.frv. á einfaldlega að vera hluti af 
starfseminni en ekki bara tímabundið verkefni að sumri eða sem tilraun í 
takmarkaðan tíma

 Fjölbreytt starfsmannaflóra býður upp á fjölbreytta starfsemi



Spurningar ? 
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