Virðing - Metnaður - Samvinna - Gleði

Dæmi (Hornafjörður): Skipt í fjóra kafla, undir þeim kemur svo stefna, markmið, leiðir,
ábyrgð,mat.
● Íþróttastarf barna og unglinga
Íþróttaskóli á alla staði (Flateyri) - samnýta þjálfara á öllum stöðum
Menntun og hvatning þjálfara/leiðbeinenda (Fl.) - aðgengileg námskeið eða styrkur til að
sækja þau
Efla samgöngur v/ æfinga - tómstundarúta
HSV – Frístundarúta. Fjölbreytni í íþróttum og tómstundum, félagslíf barna í smærri
byggðunum. Fyrirmynd úrhverfa stefna í RVK. Öll hverfi geta haft sitt upp á að bjóða
dreifa álagi og möguleikum - Hugsa út fyrir Ísafjörð- Ísafjarðarbær er ekki bara
Skutulsfjörður. Hugsa um og vinna út frá jafnrétti – mismuna börnum ekki út frá búsetu
innan sama sveitarfélags. Ekki brjóta lög.
Styrkir til foreldra ef Ísafjarðarbær ætlar ekki að laga málin s.s. frístundarútu osfrv. Sjálfsagt ef ekki á að sinna frístundarútu – ekki allir foreldrar hafa ráð og getu til að
skutlast með börn fram og til baka oft í viku.
Íþróttir og tómstundir þurfa að vera á tímum sem henta börnum - Samvinna milli skóla í
öllu bæjarfélaginu við íþróttafélög
Fleiri íþróttir en boltaíþróttir - Leita leiða til að gefa börnum möguleika á að æfa fimleika,
sund, frjálsar, klifur og svofr. Einstaklingsíþróttir
Mótahald á minni stöðunum - Laga það sem þarf í minn húsunum og skipuleggja mót
yngri flokka á Þingeyri, Suðureyri og Flateyri.
Nýta húsin í bæjarfélaginu betur. t.d. körfuboltaæfingar á Ísafirði, blakæfingar á
Þingeyri, handboltaæfingar á Flateyri og svo framvegis.
Akstursstyrkur.Þeir sem hafa iðkað íþróttir í einhvern tíma fái styrk.
Tómstundarúta Fleiri rútuferðir á viku.
Tómstundarúta. Stilla tímasetningarnar fyrir börn.
Tómstundarúta fyrir iðkendur. Rúta (bíll) sem er styrkt og skipulögð í fleiri ferðir yfir virku
dagana í vikunni.
Betra aðgengi að íþróttaæfingum. Tómstundarúta, æfingar á þeim tímum sem passa við
rútuna.
Akstursstyrkur til foreldra. Aðstaða fyrir börn sem bíða (milli rútu og æfinga).
Blábanka akstur? Samvinna um akstur/akstursþjónusta – sameiginlegur bíll.
Samvinna íþróttafélaga og HSV v/þjálfara. Þjálfari 1.2.3. Skipti ráða í samvinnu við
skóla.
Jöfnuður. Börn njóti þess jafnt að búa í Ísafjarðarbæ.
Auka möguleika á einstaklingsþjálfun. Fjarþjálfun í sundi fyrir eldri en 10 ára.
Markmið: Að öll börn hafi jafnan aðgang að íþróttum og tómstundum í
sveitarfélaginu…..
Leiðir:

●
●
●
●

Tómstundarúta
Samvinnan við HSV
Betri nýting á íþróttahusum
Menntun og hvatning þjálfara/leiðbeinenda (Fl.) - námskeið eða styrkur til að
sækja þau
● Átak í að ná til erlendra barna og foreldra í formi fræðslu og upplýsinga
● Tómstundakort upp að 14 ára aldri
● Auka samstarf skóla og íþrótta.
●
Ábyrgð:

● Keppnis- og afreksíþróttir
Íþróttastyrkur, afreksíþr. Þeir sem valdir eru í afrekshópa fái ferðastyrk, æfingar í
Reykjavík.
Nýta aðstöðu. Hafa mót og æfingar í öllum byggðakjörnum.
Markmið: Að sem flestir geti orðið afreksmenn og þ.a.l fyrirmyndir
Leiðir:
● Ferðastyrkir fyrir afreksfólk
● Eins góð aðstaða til iðkunar eins og kostur er
● Menntun þjálfara
● Styrkja afreksbraut MÍ
● Siðareglur?
Ábyrgð:

● Almenningsíþróttir (Lýðheilsa)
Endurnýjun tækja í líkamsræktinni (Flateyri)
Kvöldopnun í sundlaug 1x í viku og seinka opnun á virkum dögum. Kaldur pottur á
útisvæði (Flateyri) - seinka opnun t.d til 14 og hafa lengur opið fram á kvöld
Fjölga göngustígum og viðhalda þeim sem fyrir eru
Betri nýting íþróttahúsa - Aðgengi að rækt t.d. með lykilkortum að hurð á bakvið.
Dagskrá hússins aðgengileg opnir tímar.
Aukið öryggi í sundlaugum - Hafa a.m.k. tvo starfsmenn á hverjum tíma, eftirlit með
starfsfólki

Opnunartími, rætt sé við íbúa um opnunartíma sundlauga, nýta starfsmann betur í
sundlaug - Ræða við íbúa – taka vel á móti hugmyndum – ekki gagnrýna eða svara
með dónaskap á fb Ísafjarðarbæjar
Nota kortakerfi í ræktina svo notendur geti farið í ræktina þegar þeim hentar - Treysta
íbúum til að ganga vel um
Göngustígur inn Súgandafjörðinn
Aðstoða fyrir eldri borgara – jafnt aðgengi fyrir alla
Auka möguleika á hreyfingu utan dyra - Tæki utandyra dreift um bæinn.
Úti heita potta núna (Þingeyri)
Göngustíg, hjólastíg, hreystibraut.
Auka gönguleiðir - Laga gangstéttar
Gönguleiðir, upplýstar - Leggja gönguleiðir og setja staura.
Göngu og hjóla/reiðstíga inni í bæ og utan hans - Lengja og merkja stíga.
Meiri aðgengi að íþróttahúsi - Lengri opnunartíma íþróttahúss
Íþróttamannvirki - Nýta mannvirki í minni byggðarkjörnum betur.
Lengri/fleiri opnunartímar í íþróttamiðstöðinni.
Opna sundlaugina á laugardögum.
Heitan pott úti. Versla hann og setja upp.
Aukin opnun í íþróttahúsi/sund
Opnunartími alla daga vikunnar í sundlauginni og salnum. Opna á laugardögum og líka
á föstudögum á kvöldin.
Lengri opnunartími í sund og íþróttahús.Ræktin er pökkuð, viðvaningar komast ekki að,
þyrfti að vera opið á laugardögum og lengur á kvöldin.
Líkamsrækt. Auka opnun og halda áfram að uppfæra aðstöðuna.
Golfvöllur. Viðhald, samstarfssamning við Glámu.
Efla forvarnir. Áfram frítt í sund, betra aðgengi að íþróttaæfingum.
Æfingar í heimabæ. Fá þjálfara a.m.k. 1 sinni í viku fyrir styrktaræfingar o.fl.
Sundæfingar. Finna sundkennara eða hafa fjarþjálfun.
Æfingar í heimabyggð. Æfingar dreift, stundum séu æfingar á minni stöðunum.
Stefna
Markmið: Ísafjarðarbær verði höfuðvígi (ból) íþrótta- og útivista á landsvísu – íþrótta og
útivistabærinn
Leiðir:
● Aukin opnun íþróttamannvirkja og betri nýting
● Fleiri göngu- og hjólastígar/leiðir
●
● Efla forvarnir
● Betri aðstaða fyrir eldri borgara, tómstundafulltrúi
● Útihreystitæki

●
●
●
●
●

Heildstæð hönnun skíðasvæðisins (heilsársnoktun og yngri börn)
Æfingaaðstaða fyrir ungt fólk í list: t.d. tónlist, leiklist, myndlist.
Önnur afþreying (aðstaða) klifurveggur, ramp + námskeið
Efla ungliðastarf björgunarsveita
Tunguskógur verði aðal samverustaður fjölskyldna – leiktæki, grill, göngustígar
og hreystitæki
● Auka fjölbreytni í útivist/hreyfingu fyrir alla aldurshópa – golf, hjólreiðar,
skotíþróttir, reiðhöll, skeiðvöllur
● Langtímaúrræði fyrir líkamsrækt og sund
●

● Æskulýðs- og tómstundastarf
Betra upplýsingaflæði í félagsstarfi unglinga og betra samstarf - efla samskipti milli
forstöðumanna
Betra upplýsingaflæði varðandi vinnuskólann - kynningafundur fyrir foreldra
Leggja áherslu á gott samstarf við útibúin v/tónlistarkennslu - styrkir til kennara sem
koma að
Félagsstarf unglinga fjölbreytileiki í félagsskap - Ferðir til og frá öllum stöðum
Tómstundir - Aðstaða t.d. í Torfnesi fyrir börn utan p.nr. 400 til að bíða, borða, læra,
bíða eftir að vera sótt. Borð, sófi, spil, eftirlit
Endurskoða vinnuskólann. Hvernig honum
er háttað. Umsjón og starfsmaður með
honum, nýta t.d. hafnarstarfmenn.
Félagsmiðstöð áfram - Mjög mikilvægt, samvinna við skóla og nemendaráð. Huggulegur
staður þar sem allir fá að nóta sín.
Gott upplýsingaflæði. Góð heimasíða sem haldið er uppfærðri.

Stefna
Markmið: Öflug æskulýðs- og tómstundastarf fyrir alla
Leiðir
● Betra upplýsingaflæði og samstarf við útibú

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vinnuskólinn
Fjölbreytt félagsstarf unglinga og að allir geti sótt það
Félagsmiðstöð fyrir ungmenni
Auka starfshlutfall starfsmanna félagsmiðstöðva/tómstundastarfi
Opna félagsmiðstöð fyrir fleiri aldurshópa
Jafna aðgengi t.d. með tómstundarútu
Vinnuskólinn – auka fjölbreytni starfa og tengja við atvinnulífið
Setja upp skipulag fyrir sumarstarf ala Skagafjörður Sumartím 1.-7. Bekkur.

Ísafjörður
Samfellt tómstundastarf fyrir öll börn vetur og sumar.
·
Auka starfshlutfall starfsmanna félagsmiðstöðva/tómstundastarfi
·
Opna félagsmiðstöð fyrir fleiri aldurshópa
·
Jafna aðgengi t.d. með tómstundarútu
·
Framlengja og efla samning við HSV
·
Vinnuskólinn – auka fjölbreytni starfa og tengja við atvinnulífið
·
Setja upp skipulag fyrir sumarstarf ala Skagafjörður Sumartím 1.-7. bekkur.
Uppbygging íþrótta- og tómsundamannvirkja.
·
Heildstæð hönnun skíðasvæðis
·
Þarfagreining á húsnæði og þjónustu fyrir líkamsrækt
·
Heilsuefling eldri borgara með markvissu prógrammi í líkamsrækt
·
Uppbygging aðstöðu þ.m.t. sundlaug, frjálsar íþróttir, bolta
·
Æfingaaðstaða fyrir ungt fólk í list: t.d. tónlist, leiklist, myndlist.
Fjölbreytt hreyfing (afþreying) fyrir alla
·
Áfarmhaldandi uppbygging göngu- og hjólastíga
·
Tómstundafulltrúi fyrir eldri borgara
·
Uppbygging aðstöðu: skíðasvæði, sundlaug, fjölnotaíþróttahús
·
Önnur afþreying (aðstaða) klifurveggur, ramp + námskeið
·
Efla ungliðastarf björgunarsveita
Jafnræði óháð búsetu
Torfnessvæðið
Tungudalur/Seljalandsdalur/Hnífar fólkvangur
Fjölga akstursleiðum frístundarútu þannig að ferðir verði tryggðar milli alla
þéttbýliskjarna á norðanverðum Vestfjörðum.
Skoða Möguleika á samþættingu almenningssamgangna, frístundarútu og
samgöngumáta.
Ljúka framtíðarskipulagi á Torfnesi fyrir vor 2019

Að í einni framkvæmd verði farið í að reisa fjölnota knattspyrnuhús, gervigras á aðalvöll
og útikörfuboltavöll á Torfnesi. Tryggt fjármagn frá sveitarfélagi þannig að framkvæmdir
hefjist sumarið 2019.
Að framtíðarskipulag Tungudals/Seljalandsdals og Hnífa verði klárað og kannaðir
möguleika á Fólkvangi skv. Náttúrverndarlaga.
Tómstundir eldri borgara.
Besta heilsárs útivistasvæði landsins
·
Tunguskógur verði aðal samverustaður fjölskyldna – leiktæki, grill,
göngustígar og hreystitæki
·
Heildar skipulag núverandi útivistarsvæða
·
Fjölgun göngu og hjólastíga í Ísafjarðarbæ
·
Gera skíðasvæðið betra fyrir byrjendur og auka fjölbreytileikan
·
Tengja útivistarsvæðin betur saman til heilsárs nota, t.a.m með stólalyftu.
Allir eiga jafnan aðgang að íþrótta- og tómstundastarfi í Ísafjarðarbæ.
·
Frístundarúta sem gengur í alla byggðakjarna og öll íþróttamannvirki
·
Tryggja áfram samstarfsemi íþróttaskóla HSV
·
Átak í að ná til erlendra barna og foreldra í formi fræðslu og upplýsinga
·
Lækka kostnað við þátttöku í tómstundum
·
Aukin afþreying eldri borgara
Fjölgun leikskvæða
·
Hreystibraut
·
Fjölga leikvöllum í sveitarfélaginu
·
Setja upp klifurvöll
·
Braut fyrir hjól, hjólabretti og laupahjól
Að allt að 90% eða yfir 90% séu í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.
·
Tómstundakort upp að 14 ára aldri
·
Aukinn stuðningur v/ félagslegra aðstæðna.
·
Sérstök kynning á íþr. Og tómstundastarfi fyrir nýbúa.
·
Auka samstarf skóla og íþrótta.
Auka fjölda afreksmanna í Ísafjarðarbæ.
·
Bætt aðstaða til íþróttaiðkunar
·
Vel menntaðir þjálfarar.
·
Styrkja afreksbraut MÍ
·
Draga úr notkun vímuefna og annarra ávanabindandi efna marktækt.
·
Aukin fræðsla, jafningja fræðsla

Ísafjarðarbær verði höfuðvígi (ból) íþrótta- og útivista á landsvísu – íþrótta og
útivistabærinn
·
Bjóða betur en aðrir, skapa sérstöðu
Auka fjölbreytni í útivist/hreyfingu fyrir alla aldurshópa – golf, hjólreiðar, skotíþróttir,
reiðhöll, skeiðvöllur
Langtímaúrræði fyrir líkamsrækt og sund
·
Skipuleggja Torfnes – finna langtíma húsnæði fyrir líkamsrækt
Bæta aðstöðu til knattspyrnu iðkunnar
·
Knattspyrnuhús, gervigras á aðalvöllinn, klára stúkuna
Dalirnir verði fjórir – hönnun útivistaraðstöðu
·
Færa skíðasvæðið, færiband fyrir byrjendur alpasvæðis, byrjendasvæði í
göngu á Eiríksmýri.
Heilsueflandi aðgerðir í umhverfinu
·
Útihreystitæki, gönguleiðir- app f. Kort, fá styrktaraðila
Aukin tækifæri fyrir heldri borgara í íþrótta- og tómstundastarfi
·
Tómstundafulltrúi
Efling á öllu sem tengist sjósporti
·
Efla Sæfara

Samgöngur

Jafnræði/jafnrétti

íþróttamannvirki

