
Tillögur og greinargerðir vegna fundar ungmenna  

með borgarstjórn Reykjavíkur  

10. mars 2020  

 

 

1) Embla María Möller Atladóttir, fulltrúi ungmennaráðs Grafarvogs 

 

Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs um kennslu í fjármálalæsi í grunnskólum  

Reykjavíkur: 

Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasviði að hefja vinnu við 

innleiðingu skyldunáms í fjármálalæsi í samstarfi við grunnskóla Reykjavíkurborgar.  Miða 

skal við að kennsla hefjist í öllum grunnskólum eigi síðar en á haustmisseri 2021. 

 

Greinargerð: 

Vegna aukinnar vitundar um mikilvægi þess að ungmenni læri um fjármál, atvinnumarkaðinn 

og réttindi á vinnumarkaði telur ungmennaráð Grafarvogs að tryggja þurfi kennslu um þessi 

viðfangsefni. Innleiðing á kennslu í fjármálalæsi myndi styðja við þessa áhersluþætti sem 

finna má í nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar. Útfærsla af þessari tillögu gæti til dæmis 

verið í formi skylduáfanga fyrir ákveðna árganga en gætu einnig fallið undir kennslu í öðrum 

námsgreinum, s.s. samfélagsfræði.  

 

 

2) Saga María Sæþórsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða 

 

Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða um fríar tíðarvörur í alla 

grunnskóla og félagsmiðstöðvar: 

Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasviði að veita auknu fjármagni 

til grunnskóla og félagsmiðstöðva til þess að hægt sé að auðvelda aðgengi barna og ungmenna 

að fríum tíðarvörum frá og með hausti 2020.  

 

Greinargerð: 

Kynþroskaskeiðið er viðkvæmt tímabil í lífi einstaklings og því er gott að vita að tíðarvörur 

verði aðgengilegri en þær eru í dag. Það minnkar stress og hefur í för með sér mun meiri 

þægindi. Þessi kaup ættu að vera í líkingu við kaup á klósettpappír. Samkvæmt grófum 

útreikningum eru tíðarvörur ekki kostnaðarsamar vörur og þá sérstaklega ekki eftir að bleiki 

skatturinn var afnuminn.  

 

 

3) Nadía Lóa Atladóttir, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða 

 

Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða um aukna fræðslu um fólk á 

flótta: 

Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasviði að bjóða nemendum í 

grunnskólum Reykjavíkur aukna fræðslu um fólk á flótta og stöðu þeirra í íslensku samfélagi, 

eigi síðar en haustið 2020. 

 

Greinargerð: 

Eins og staðan er í dag er lítil sem engin þekking á málefnum og aðstæðum fólks á flótta hjá 

ungmennum og samfélaginu í heild. Það er mikilvægt að vita hvernig er tekið á móti fólki á 

flótta og hvernig það ferli gengur fyrir sig. Það er gagnlegt fyrir ungmenni að þekkja 



mismunandi menningarheima. Ungmennaráð Laugardals, Háaleitis og Bústaða leggur til að 

aukin fræðsla um fólk á flótta verði sett í námskrá grunnskóla sem mun þá sporna gegn 

fordómum og óréttlæti ásamt því að leyfa nemendum að heyra reynslusögur frá fólki á flótta.  

 

 

4) Aldís Lóa Benediktsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Breiðholts 

 

Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts um að ungmennahús verði starfrækt í öllum 

hverfum Reykjavíkur fyrir ungmenni á aldrinum 16-20 ára: 

Lagt er til að borgarstjórn samþykki að tryggja fjármagn til skóla- og frístundasviðs til að allar 

frístundamiðstöðvar í Reykjavík geti haft að lágmarki eitt ungmennahús í hverju hverfi fyrir 

ungmenni á aldrinum 16-20 ára eigi síðar en á fjárhagsárinu 2021. 

 

Greinargerð: 

Í nágrannasveitarfélögum okkar eru ungmennahús starfrækt við góðan orðstír. Mörg þessara 

sveitarfélaga eru svipuð að stærð eða jafnvel minni þegar kemur að íbúafjölda en eitt 

meðalstórt hverfi í Reykjavík. Af hverju er þjónusta við þennan hóp minni í Reykjavík en í 

nágrannasveitarfélögum okkar? Í stefnu Reykjavíkurborgar um frístundaþjónustu til 2025 

kemur fram að koma þurfi til móts við þarfir 16+ hópsins um frístundaþjónustu í hverfum 

borgarinnar. Ungmennaráð Breiðholts leggur því til að fjármagn verði tryggt til þess að 

frístundamiðstöðvar geti veitt þessa þjónustu. 

 

 

5) Karin Guttesen, fulltrúi ungmennaráðs Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 

 

Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða um að tryggja aðgengi 

félagsmiðstöðva að íþróttahúsi í öllum hverfum Reykjavíkurborgar: 

Lagt er til að borgarstjórn samþykki að beina því til skóla- og frístundaráðs að tryggja aðgengi 

félagsmiðstöðva Reykjavíkurborgar að íþróttahúsi í hverfi þeirrar félagsmiðstöðvar sem um 

ræðir. Lagt er til að breytingin taki gildi í byrjun skólaárs 2020-2021. 
 

Greinargerð: 
Margar félagsmiðstöðvar í Reykjavík hafa ekki aðgengi að íþróttahúsi með viðeigandi 

íþróttasal. Við teljum það mikilvægt að Reykjavíkurborg tryggi að allar félagsmiðstöðvar 

Reykjavíkurborgar hafi aðgengi að íþróttahúsi í sínu hverfi í að minnsta kosti tvær og hálfa 

klukkustund á viku sem miðast við að jafnaði eina kvöldopnun í viku. Með því getur hver og 

ein félagsmiðstöð haft kost á því að auka til muna heilsueflingu í starfi sínu fyrir ungmenni 

síns hverfis. Ekki æfa öll ungmenni íþróttir en með því að bjóða upp á heilsueflandi dagskrá 

að minnsta kosti einu sinni í viku í hverri félagsmiðstöð er hægt að virkja mun fleiri ungmenni 

til hreyfingar.  
 

 

6) Brynjar Bragi Einarsson, fulltrúi ungmennaráðs Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 
 

Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða um fræðslu um loftlagsmál 

fyrir kennara í Reykjavík til að nýta í kennslu: 

Lagt er til að borgarstjórn samþykki að stofna starfshóp sem samanstendur af fagmönnum og 

ungmennum sem vinnur að því að fræða kennara í grunnskólum Reykjavíkur um loftlagsmál 

með það markmið að þeir muni nýta þá vitneskju í eigin kennslu. Í hópnum skulu m.a. eiga 



sæti fulltrúar skóla- og frístundasviðs og umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar en 

lagt er til að fræðsla verði hafin á skólaárinu 2020-2021. 
 

Greinargerð: 
Það hefur orðið mikil vitundarvakning í samfélaginu varðandi loftlagsbreytingar og þau áhrif 

sem þær hafa í för með sér. Við teljum það mikilvægt að börn og ungmenni fái fræðslu um 

málaflokkinn og að hann sé innleiddur inn í námsefni á öllum grunnskólastigum. Þá þykir okkur 

einnig mjög mikilvægt að kennarar séu fræddir um loftlagsbreytingar og geti þar af leiðandi 

nýtt vitneskju sína innan kennslustofunnar á fjölbreyttan máta. Þannig teljum við að hægt sé að 

tryggja frekari áhuga barna og ungmenna á sjálfbærari og umhverfisvænni framtíð.  
 

 

7) Bára Katrín Jóhannsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Árbæjar og Holta 

 

Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta um aukna jafnréttisfræðslu fyrir börn og 

ungmenni:  

Lagt er til að borgarstjórn feli skóla- og frístundaráði að sjá til þess að börn og ungmenni fái 

jafnréttisfræðslu við hæfi og að slík fræðsla fari fram í öllum skólum frá og með hausti 2020  

 

Greinargerð: 

Ísland er fjölmenningarsamfélag. Í slíku samfélagi er ekki rými fyrir mismunun, hvort sem er 

vegna trúar, menningar, þjóðernis, kyns, kynþáttar, kynhneigðar eða annarra þátta. 

Ungmennaráð Árbæjar og Holta fer fram á að Reykjavíkurborg sjái öllum ungmennum á 

aldrinum 12-16 ára fyrir viðeigandi jafnréttisfræðslu til að koma í veg fyrir það misrétti sem 

margir verða fyrir. Ýmis konar fræðsla er nú þegar til staðar en það þarf að sjá til þess að hún 

sé nýtt til að spyrna gegn þeim fordómum sem lifa í samfélagi okkar. 

 

 

8) Breki Snær Baldursson, fulltrúi ungmennaráðs Kjalarness 
 

Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Kjalarness um sjálfsvarnarkennslu í grunnskólum fyrir 

nemendur á unglingastigi: 

Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasviði að innleiða 

sjálfsvarnarkennslu í alla grunnskóla Reykjavíkur, annað hvort sem sér kennslugrein eða sem 

hluta af íþróttakennslu, eigi síðar en á haustönn 2021. 

 

Greinargerð: 

Undanfarin misseri hefur borið á aukinni ofbeldishegðun meðal ungmenna á Íslandi.  

Birtingarmynd þess er frábrugðin því sem áður var en í dag er algengt að slagsmál séu tekin 

upp og síðan deilt í gegnum samfélagsmiðla. Við, unga fólkið í landinu, verðum að öllum 

líkindum meira vör við ofbeldið heldur en eldra fólk sem notar samfélagsmiðla ekki eins 

mikið. Okkur stendur uggur af tíðni ofbeldis og teljum okkur oft ekki örugg og þá sérstaklega 

ekki þegar við erum ein á ferð. Af þessum sökum leggur ungmennaráð Kjalarness til að 

Reykjavíkurborg bregðist við með því að sjá nemendum á unglingastigi í grunnskólum 

Reykjavíkur fyrir kennslu í grunnþáttum sjálfsvarnar. 
 

 

 

 


