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Inngangur 

Gildi Sveitarfélagsins Dalabyggðar voru valin á íbúaþingi sem var haldið í mars 2019, 

markmið þess var að íbúar og sveitarstjórnarfulltrúar myndu vinna saman að stefnu 

Dalabyggðar. 

Gildi Dalabyggðar eru: JÁKVÆÐNI – VIRÐING – FRAMSÆKNI 

JÁKVÆÐNI: Við höfum jákvæðni og bjartsýni að leiðarljósi og stuðlum þannig að 

ánægjulegra samfélagi og auknum lífsgæðum. 

VIRÐING: Við virðum hvert annað og auðlindirnar í kringum okkur. 

FRAMSÆKNI: Við tökumst á við nýjar áskoranir og tækifæri með opnum huga og 

fagmennsku. 

Í Dalabyggð skal vera metnaðarfullt, fjölbreytt og framsækið íþrótta- og tómstundastarf þar 

sem iðkendum líður vel og geta fundið sér eitthvað við hæfi óháð aldri, búsetu, kyni, fötlun, 

fjárhag eða annarrar sérstöðu. Búa skal þeim öruggt umhverfi og bestu aðstæður til íþrótta og 

tómstundastarfs.  

Íþrótta og tómstundastefnan  er sett fram til 4 ára, 2020-2024  ásamt framkvæmdaáætlun. 

Fræðslunefnd mun yfirfara hana reglulega ásamt íþrótta og tómstundafulltrúa, eigi sjaldnar en 

árlega. Þar verður farið yfir framkvæmd hennar og árangur og úrbætur gerðar ef með þarf.  

 

Framtíðarsýn 

Með framtíðarsýn er átt við það hvernig íbúar sjá fyrir sér að íþrótta- og tómstundastarf í 

sveitarfélaginu verði í framtíðinni, til dæmis að 5-10 árum liðnum. Framtíðarsýnin felur í sér 

takmarkið sem stefnt er að og er því æðsta markmið stefnunnar. Framtíðarsýn Dalabyggðar er 

sett fram til ársins 2026. 

Lögð er rík áhersla á til framtíðar að í Dalabyggð sé eftirsóknarvert og fjölskylduvænt 

samfélag og spilar íþrótta- og tómstundastarf þar stóran þátt. Keppast skal við að skapa 

aðstæður til að gera starfið framsækið og eftirsóknarvert. 
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Stefna Dalabyggðar í íþrótta- og tómstundastarfi er:  

1. Að faglega sé unnið að tómstundastarfi í sveitarfélaginu  

2. Að gætt sé jafnræðis þannig að allir hafi tækifæri til að nýta sér þau íþróttaog 

tómstundatilboð sem völ er á óháð búsetu, aldri, kyni, fötlun, fjárhag eða annarrar 

sérstöðu.  

3. Að efla íþrótta- og tómstundastarf, fjölga þátttakendum og efla samvistir 

fjölskyldna á sem fjölbreyttastan hátt.  

4. Að bjóða upp á góða aðstöðu til íþróttaiðkunar og tómsundastarfs.  

5. Að leggja áherslu á forvarnir með öflugu tómstundastarfi og íþróttaiðkun.  

 

1. Að faglega sé unnið að íþrótta- og tómstundastarfi í sveitarfélaginu.  

Með því að,  

• Það starfi tómstundafulltrúi í sveitarfélaginu.  

• Það starfi fagráð til stuðnings íþrótta- og tómstundafulltrúa. 

• Leitast við að ráða hæfa leiðbeinendur til starfa.  

• Nýtt sé sem best sú reynsla og skipulag sem til er hjá frjálsum félögum í 

sveitarfélaginu.  

• Það starfi ungmennaráð í sveitarfélaginu.  

• Það verði unnin framkvæmdaáætlun í íþrótta- og tómstundamálum samhliða 

fjárhagsáætlun.  

• Það fari fram öflug kynning á starfi allra sem vinna að íþrótta- og tómstundamálum 

• Styrkja einstaklinga til að sækja námskeið á sviði íþrótta- og tómstundaþjálfunar. 

 

2. Að gætt sé jafnræðis þannig að allir hafi tækifæri til að nýta sér þau 

íþrótta- og tómstundatilboð sem völ er á óháð búsetu, aldri, kyni, fötlun, 

fjárhag eða annarrar sérstöðu.  

Með því að, 
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• Stuðla að samfelldum vinnudegi grunnskólabarna og auðvelda þeim að stunda íþrótta- 

og tómstundastarf í beinu framhaldi af skóla þannig að samverustundir fjölskyldna 

aukist.  

• Stuðla að því að kostnaður við íþrótta- og tómstundastarf hamli ekki þátttöku.  

• Bjóða upp á gæslu og athvarf fyrir börn sem bíða eftir tómstundastarfi að skóla 

loknum.  

• Bjóða þeim sem eru fatlaðir upp á liðveislu þannig að þeir geti nýtt sér íþrótta- og 

tómstundatilboð í sveitarfélaginu.  

• Styðja við íþrótta- og tómstundaiðkun aldraðra, kynna þeim sérstakleg hvað í boði er 

og gæta þess að þeir einangrist ekki.  

 

3. Að efla íþrótta- og tómstundastarf, fjölga þátttakendum og efla samvistir 

fjölskyldna á sem fjölbreyttastan hátt.  

Með því að,  

• Stuðla að fjölbreyttu framboði til íþrótta- og tómstundaiðkunar fyrir íbúa 

sveitarfélagsins.  

• Nýta reynslu frjálsra félaga sem starfa í sveitarfélaginu.  

• Styrkja starfsemi félaga sem vinna að íþrótta- og tómstundamálum.  

• Efla samstarf félaga í sveitarfélaginu.  

• Styðja við nýja íþrótta- og tómstundastarfsemi .  

• Auka samvinnu við nágrannasveitarfélög og stuðla þannig að tengslum við stærri 

hópa.  

 

4. Að bjóða upp á góða aðstöðu til íþróttaiðkunar og tómstundastarfs.  

Með því að,  

• Hafa ávallt hæfa og menntaða íþrótta- og tómstundaleiðbeinendur sem séu leiðtogar 

og fyrirmynd í hvívetna.  

• Styðja þá leiðbeinendur sem vilja auka við kunnáttu sína og hæfni.  

• Koma á fót viðunandi aðstöðu til kennslu íþrótta og sunds í Búðardal.  
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• Sinna vel viðhaldi íþróttamannvirkja sem fyrir eru í sveitarfélaginu og gæta þess að 

þau uppfylli kröfur um öryggi.  

• Bæta aðstöðu við íþróttavöll og útisvæði í Búðardal.  

• Styðja frjáls félög á sviði íþrótta- og tómstundstarfs í að viðhalda aðstöðu sinni.  

• Efla útivist í sveitarfélaginu. 

 

5. Að leggja áherslu á forvarnir með öflugu tómstundastarfi og 

íþróttaiðkun.  

Með því að, 

• Sporna gegn einelti hvar og hvenær sem tilefni gefst. 

• Styrkja frumkvæði og sjálfstæði einstaklinga og efla sjálfsmynd þeirra.  

• Bjóða upp á aðstöðu til íþrótta- og tómstundaiðkunar. 

• Bjóða upp á fræðslu fyrir foreldra/forráðamenn og ungmenni á forvörnum og 

fjármálalæsi. (Nýta þá aðila sem vinna að forvörnum, s.s. Lýðheilsustöð, Lögreglu, 

ÍSÍ og UMFÍ). 

• Leggja áherslu á að byggja upp öruggt samfélag. 

• Leggja áherslu á gildi hreyfingar og holls mataræðis. 

• Bjóða upp á fræðslu í barnavernd og kynna tilkynningarskyldu barnaverndarlaga.  

• Að forvarnir sé að finna í skólanámsskrá Auðarskóla. Þar má meðal annars tengja 

unglinga við atvinnulíf og aðstoða þau með hjálp námsráðgjafa að finna sín 

áhugasvið, svo eitthvað sé nefnt.  

• Skemmtanir í sveitarfélaginu samræmist stefnu þess í forvörnum.  
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Framkvæmdaráætlun 2020-2024 

Áfangamarkmið Aðgerðir Ábyrgð Lokið 

Starfandi fagráð til 

stuðning íþrótta og 

tómstundafulltrúa 

Skipa fagráð, þar sem 

fulltrúar UDN, 

fræðslunefndar, 

ungmennaráðs, Auðarskóla 

og annara starfandi íþrótta-, 

æskulýðs og 

tómstundafélaga eiga sæti  

Sveitarstjórn 

UDN 

2020 

Ungmennaráð Skipa í ungmennaráð  Sveitarstjórn Árlega fyrir 

15.september 

Kynning á íþróttastarfi -Dagskrá íþrótta og 

tómstunda liggi fyrir 

tímanlega, fyrir hvert 

tímabil 

-Dagskrá sé sett um í 

mánaðaskipulagi og birt á 

heimasíðu og 

samfélagsmiðlum í síðasta 

lagi fyrir 20. hvers mánaðar 

á undan. 

-Íþrótta og tómstundastarf 

verði kynnt við upphaf 

skólaárs t.d. á skólasetningu 

-Íþrótta- og tómstundastarf 

kynnt á Silfurtúni fyrir hvert 

tímabil. 

-Upplýsingar um framboð á 

íþrótta og tómstundastarfi 

alltaf tiltækar á heimasíðu 

og sendar út á heimili amk 

einu sinna á ári 

 

Sveitarstjórn 

Fræðslunefnd 

Íþrótta- og 

tómstundafulltrúi 

Árlega/fyrir hvert 

tímabil/mánaðarlega 

eftir því sem við á 

Auka samstarf við 

nágrannasveitarfélögin 

-Kanna áhuga og skoða 

möguleika á samstarfi og 

framboði íþrótta og 

tómstundastarfs. 

Fræðslunefnd 2020/2021 

Bæta aðstöðu til útivistar  -Merkja fleiri göngu-, hjóla 

og reiðstíga í samvinnu við 

íbúa 

-Skipuleggja útivistarskóg í 

landi Fjósa 

Sveitarstjórn 

 

Umhverfis- og 

skipulagsnefnd 

2020/2021/2022 
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Ljúka við stefnumótun 

varðandi íþróttaaðstöðu í 

Búðardal. 

-starfshópur skipaður af 

sveitarstjórn. 

Sveitarstjórn 2020 

Samþætta íþrótta og 

tómstundastarf eins og 

kostur er 

-samfella milli skólastarfs 

og íþrótta og 

tómstundastarfs 

-reyna að hafa tómstunda og 

íþróttastarf á gæslutíma 

innan hefðbundins 

skóladags 

Skólastjóri 

Íþrótta- og 

tómstundafulltrúi 

UDN 

Frá hausti 2020 

Bæta aðstöðu við 

íþróttavöll og útisvæði í 

Búðardal 

Fara yfir hvaða úrbóta er 

þörf á íþróttavellinum og 

setja upp aðgerðaáætlun. 

Sveitarstjórn 

Íþrótta og 

tómstundafulltrúi 

UDN 

Frá 2020-2022 

 

 

Samþykkt á 99. fundi fræðslunefndar Dalabyggðar þann 19.10.2020 og vísað til 

sveitarstjórnar. 

Samþykkt á 198. fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar þann 12.11.2020. 


