Virðing - Metnaður - Samvinna - Gleði

Dæmi (Hornafjörður): Skipt í fjóra kafla, undir þeim kemur svo stefna, markmið, leiðir,
ábyrgð,mat.

Inngangur:

Ferlið:

● Íþróttastarf barna og unglinga
Stefna: Fjölbreytt framboð íþrótta fyrir alla. Gott samstarf milli foreldra og íþróttafélaga.
Haft að leiðarljósi að íþróttaiðkun byggir á mannrækt og heilsueflingu. Hlúð að
sjálfboðastarfi foreldra.
Markmið: Að öll börn hafi jafnan aðgang að íþróttum og tómstundum í sveitarfélaginu.
Leiðir:
● Tómstundarúta
● Samvinnan við HSV, íþróttaskóli á alla staði
● 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
● Efla samstarf skóla og íþrótta.
● Niðurgreiðsla íþrótta í formi styrkja til HSV,
● Áframhaldandi samstarfssamningur milli Ísafjarðarbæjar og HSV
● Efla ungliðastarf björgunarsveita
● Iðkendur búi yfir öruggu umhverfi við íþróttaiðkun sína
● Stuðla að samstarfi við háskólana sem snúa að rannsóknum varðandi íþrótta og
tómstundastarf á svæðinu

Ábyrgð:

Íþrótta- og tómstundanefnd
Bæjarráð
HSV
Mat:

● Lýðheilsa

Stefna: Hreyfing er mikilvæg forvörn til að viðhalda heilsu. Stefnt að því að íbúar hafi
fjölbreytt tækifæri til hreyfingar. Sveitarfélagið er í hópi Heilsueflandi samfélaga og farið
hefur verið út í ýmis heilsutengd átaksverkefni.
Markmið: Ísafjarðarbær verði í forystu íþrótta- og útivistar á landsvísu – íþrótta og
útivistarbærinn Ísafjarðarbær. Efla forvarnir innan sveitarfélagsins.
Leiðir:
● Aukin opnun íþróttamannvirkja og betri nýting þeirra
● Fjölga göngu- og hjólastígum/leiðum
● Fræðsla um forvarnir fyrir íbúa
● Betri aðstaða fyrir eldri borgara, tómstundafulltrúi
● Útihreystitæki aðgengileg í öllum byggðakjörnum
● Heildstæð hönnun skíðasvæðisins (heilsársnotkun og yngri börn)
● Önnur afþreying (aðstaða) klifurveggur, ramp + námskeið
● 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

Ábyrgð:
Íþrótta- og tómstundanefnd
Skólayfirvöld
Bæjarráð
HSV
Mat:

● Æskulýðs- og tómstundastarf
Stefna: Mikilvægt er að tómstundastarf í Ísafjarðarbæ sé áhugavert, fjölbreytt og
sýnilegt. Félagsmiðstöðvar verði áfram í öllum skólahverfum. Ísafjarðarbær styðji við
félagssamtök eftir fremsta megni.
Markmið: Öflug æskulýðs- og tómstundastarf fyrir alla
Leiðir
●
●
●
●
●
●
●

Betra upplýsingaflæði og samstarf á milli byggðakjarna
Fjölbreytt félagsstarf unglinga og að allir geti sótt það
Öflugt starf félagsmiðstöðva fyrir alla aldurshópa
Jafna aðgengi t.d. með tómstundarútu
Efla vinnuskólann – auka fjölbreytni starfa og tengja við atvinnulífið
Æfingaaðstaða fyrir ungt fólk í list: t.d. tónlist, leiklist, myndlist.
Skipuleggja og samræma afþreyingu barna yfir sumartímann

Mat:

Ábyrgð:
Íþrótta- og tómstundanefnd
Skóla- og tómstundasvið
Bæjarráð
HSV

● Keppnis- og afreksíþróttir
Stefna: Styðja við einstaklinga og hópa sem taka þátt í afreksíþróttum…..
Markmið: Að sem flestir geti orðið afreksmenn og þ.a.l fyrirmyndir
Leiðir:
● Að sveitarfélagið komi til móts við afreksfólk með sumarvinnu
● Styrkir til afreksfólks í gegnum samstarfssamning HSV
● Að íþróttaaðstaða taki mið af afreksíþróttum

● Áframhaldandi styrktarsjóður vegna menntunar þjálfara í gegnum
samstarfssamning við HSV
● Siðareglur? Skoða betur….. Sýnilegri og virkar
Ábyrgð:
Áframhaldandi samstarf HSV og Ísafjarðarbæjar, (skoða reglur afrekssjóðs v
ferðastyrks)
Mat:
Íþrótta- og tómstundanefnd
Bæjarráð
HSV

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

