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Ágrip 

Aðgengi að upplýsingum um atvinnu, nám og tómstundir, sem stendur fötluðu fólki sem 

útskrifast af sérnámsbrautum framhaldsskóla til boða, er ábótavant. Þetta lokaverkefni er 

unnið með það í huga að auka upplýsingaflæði til fatlaðs fólks. Lokaverkefnið skiptist í tvo 

hluta, greinargerð og heimasíðu. Greinargerðin fjallar um þann fræðilega bakgrunn sem þarf 

til að útbúa heimasíðu sem þessa. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

var hafður að leiðarljósi ásamt því að stefnur og straumar bandarískra og íslenskra rannsókna 

hvað varðar atvinnu, nám og tómstundir fyrir fatlað fólk voru skoðaðar og bornar saman. Lagt 

var upp úr því að aðgengi fyrir alla væri stór þáttur, bæði þegar kom að greinargerðinni og að  

gerð heimasíðunnar. Í seinni hluta greinargerðarinnar er greint frá vefsíðunni, hönnun hennar 

og framkvæmd. Heimasíðan er hugsuð sem upplýsingarsíða fyrir fatlað fólk sem útskrifast 

hefur af sérnámsbrautum framhaldsskólanna, og aðstandendur þeirra. Með því að gera 

heimasíðu erum við að gera upplýsingarnar aðgengilegri en nú áður hefur verið. Heimasíðan 

greinir frá þeim möguleikum sem standa fötluðu fólki til boða þegar kemur að atvinnu, námi 

og tómstundum. 
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Formáli 

Eftir að hafa kynnst hversu mikla óvissu bæði nemendur og aðstandendur þeirra virðist 

upplifa þegar kemur að útskrift af sérnámsbraut úr framhaldsskóla kviknaði sú hugmynd að 

gera bætur þar á. Okkur langaði til að auðvelda bæði nemendum og aðstandendum leitina að 

því sem tekur við eftir nám á framhaldsskólastigi, og búa til heimasíðu þar sem kemur fram 

hvað er í boði hvað varðar atvinnu, áframhaldandi nám og tómstundir. 

Við viljum nýta tækifærið og þakka sveitarfélögum, vinnustöðum og öðrum stofnunum 

fyrir þann áhuga sem þeir eru hafa sýnt verkefninu auk framlags þeirra til verkefnisins. Við 

viljum þakka þá miklu hvatningu og meðbyr sem við höfum fengið við skrif þessa verkefnis.  

Við höfum kynnt okkur Siðareglur Háskóla Íslands (2011, 13. október, 

https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgst með þeim samkvæmt bestu vitund. Við 

vísum til alls efnis sem sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum 

eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við 

með undirskrift okkar. 

 

Reykjavík, 8. maí 2018 

 

Marta María Vídó Þorbjarnardóttir 

Sigrún Stella Þrastardóttir 

Þórdís Karelsdóttir 
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1 Inngangur  

Þegar ungmenni útskrifast úr framhaldsskóla standa þau á krossgötum, sumir halda á vit 

ævintýranna og ferðast um heiminn, sumir fara beint út á vinnumarkaðinn meðan aðrir fara í 

áframhaldandi nám. Líkt og önnur ungmenni standa fötluð ungmenni sem útskrifast af 

sérnámsbraut einnig á krossgötum. Valmöguleikar þeirra eru oftar en ekki af skornum 

skammti og ríkir óvissa um möguleika til áframhaldandi náms, atvinnu og tómstunda. Reynsla 

okkar sem starfsmenn á sérnámsbraut/sérskóla hefur sýnt okkur að óvissan við þessi tímamót 

er mikil bæði fyrir einstaklingana og aðstandendur þeirra. Takmarkaðar og óaðgegnilegar 

upplýsingar eru til staðar og veit fólk oft ekki hvernig það á að fóta sig í þessum málum. Er 

vinnu að fá? Er áframhaldandi nám í boði? Hvað með tómstundir? 

Auðvelda þarf aðgengi að upplýsingum og koma þeim á einn stað. Kveikjan að 

greinargerðinni var að vinna að heimasíðu sem gefur einstaklingum í þessari stöðu svar við 

spurningunni: Hvað svo? Heimasíðan verður sett upp á auðlesnu máli þar sem fatlað fólk og 

talsmenn þess munu geta nýtt sér og skoðað þær upplýsingarnar sem þar koma fram. 

Markmið verkefnisins er að upplýsingar um áframhaldandi nám, atvinnumál og tómstundir 

verði aðgengilegri en nú er fyrir fatlað fólk sem hefur stundað nám við sérnámsbrautir í 

framhaldsskólum. Því var sett upp heimasíðan www.hvadsvo.is og vonumst við til að hún eigi 

eftir að fylla upp í tómið sem myndast á þessum krossgötum, að einstaklingar geti nýtt sér 

síðuna til að taka upplýsta ákvörðun og hafa raunverulegt val um sína framtíð. Til að hafa sem 

nákvæmustu upplýsingar tiltækar á heimasíðunni höfðum við samband í gegnum tölvupóst 

(viðauki 1) við sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins, Vinnumálastofnun, auk vinnustaða 

(viðauki 2) sem gefa sig út fyrir að veita fötluðu fólki atvinnu. Nokkrir aðilar óskuðu eftir 

viðtali við okkur til að kynna starfsemi sína betur sem við urðum við. 

Með greinargerð þessari munum við greina frá fræðilegum bakgrunni verkefnisins og 

varpa ljósi á stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu hvað varðar áframhaldandi nám, atvinnu og 

tómstundir. Farið verður yfir lög og reglugerðir um réttindi fatlaðs fólks til þátttöku til 

samfélags og atvinnu. Fjallað verður um aðgengi fatlaðs fólks að samfélaginu með algilda 

hönnun og samfélag án aðgreiningar til hliðsjónar. Til að skilja betur hvar við stöndum er gott 

að líta út fyrir landsteinana og sjá hvernig aðrar þjóðir standa að sínum málum, hvað varðar 

fatlað fólk. Ákveðið var að horfa til Bandaríkjanna í ljósi þess hve öflug réttindabarátta fatlaðs 

fólks hefur verið þar en hugmyndafræðin um sjálfstætt líf og NPA (Notendastýrð persónuleg 

aðstoð) eiga sér rætur að rekja þangað (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). 

Bornar verða saman aðstæður fatlaðs fólks í Bandaríkjunum og á Íslandi hvað varðar nám og 

þátttöku í samfélaginu. Einnig munum við fara yfir niðurstöður athugana okkar um hvað er í 

boði fyrir þennan hóp á Höfuðborgarsvæðinu. Svör hvers staðar fyrir sig verða kynnt og tekin 

saman í einum kafla. Þar á eftir koma umræður sem tengja saman fræðin og núverandi stöðu 

hvað varðar þátttöku, atvinnu, nám og tómstundir. Að lokum veðrur farið yfir þá framtíðarsýn 

sem við höfum fyrir heimasíðuna og hvað við teljum vera næstu skref. 

http://www.hvadsvo.is/


9 

  



10 

1.1 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurning okkar er:  

Hvað er í boði fyrir fötluð ungmenni að lokinni framhaldsskólagöngu í eftirfarandi  

sveitarfélögum: Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og Hafnarfirði?  

• Hvaða nám er í boði?  

• Hvaða atvinna er í boði?  

• Hvaða tómstundir eru í boði? 

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Rannsóknin er mikilvæg fyrir fatlað fólk til að auðvelda því aðgengi að upplýsingum sem eru 

til staðar um áframhaldandi nám, atvinnumál og tómstundir. Stefnt er að því að útbúa 

heimasíðu sem mun hýsa þær upplýsingar sem þarf til að taka upplýsta ákvörðun um hvað 

tekur við og hvað er í boði eftir nám á sérnámsbraut. Upplýsingarnar verða aðgengilegar á 

einum og sama stað á heimasíðunni www.hvadsvo.is. 

 Atvinna og almenn þátttaka í samfélaginu er almennt talin góð fyrir líkamlega og 

andlega heilsu en einskorðast ekki við hana. Að hafa tekjur og eitthvað fyrir stafni þýðir að 

fatlað fólk getur verið sjálfstætt og haft raunverulegt val um hvernig lífi þess er háttað 

(McMilan, 2008). Að njóta virðingar, hafa áhrif og eiga valkosti er hluti af því sem kallast 

valdefling (e.empowerment). Megin markmið valdeflingar er meðal annars samfélagsleg 

þátttaka, aukin lífsgæði og að einstaklingur öðlist meiri stjórn á lífi sínu (Anna Soffía 

Óskarsdóttir, 2009). 

Hugtakið valdefling er tengt mannréttindum og lífsgæðum fatlaðs fólks. 

Grundvallarhugmynd valdeflingar er að einstaklingur getur stjórnað og mótað líf sitt (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Að búa við sambærilega lífshætti og kjör jafnt við aðra í 

samfélaginu, að upplifa ánægju og telja líf sitt vera gott er það sem lífsgæði snúast um sem og 

tækifæri til þátttöku í daglegu lífi, ákvörðunum, það að hafa áhrif, deila skyldum og ábyrgð. 

Að geta deilt skoðunum og tilfinningum með öðrum, upplifa tilgang og merkingu þess sem 

einstaklingur tekur sér fyrir hendur skiptir mestu máli í lífsgæðum. Lífsgæði er ein af 

grundvallarhugmyndum valdeflingar (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2009). 

 Bæta þarf aðgengi fólks að upplýsingum. Iðulega lendir það á fjölskyldum, 

kunningjum eða öðrum að upplýsa fatlað fólk um réttindi sín þar sem svör og leiðbeiningar 

opinberra aðila eru alls ekki fullnægjandi. Flest allar upplýsingar má finna á veraldarvefnum 

en sérfræðingar benda á að aðgengi sé ekki nægilegt (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). Með minni háttar breytingum, eins og litabreytingum í bakgrunni og að 

texti sé hafður á auðlesnu máli, mætti koma til móts við þarfir fatlaðs fólks. Í nútíma 
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samfélagi getur upplýsingaleysi viðhaldið einangrun og félagslegri útskúfun fatlaðs fólks 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

1.3 Skilgreining hugtaka 

Hér verður farið yfir hvaða hugtök verða notuð í þessari greinargerð, oft er vandasamt að 

finna réttu orðin og er því gott að rökstyðja val sitt vel þegar kemur að hugtakanotkun. 

1.3.1 Orðræða um hugtakið fötlun 

Orðræðan um fötlun getur verið vandasöm. Eftir miklar vangaveltur um hvernig eigi að 

skilgreina hugtakið fatlað fólk höfum við ákveðið að nýta orðræðuna sem ríkjandi er í lögum 

og regluverki þar sem talað er um fatlað fólk en ekki fólk með fötlun. Samanber lög um 

málefni fatlaðs fólks nr.59/1992 og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

1.3.2 Sérnámsbrautir/starfsbrautir  

Sérnámsbrautir/starfsbrautir bjóða upp á nám á framhaldsskólastigi fyrir nemendur sem hafa 

fengið kennslu frá sérskóla eða af sérnámsbraut. Sérnámsbraut/starfsbraut er hugsuð fyrir þá 

nemendur sem einhverra hluta vegna þurfa sérúrræði eða einstaklingsmiðað nám og geta því 

ekki sótt sér kennslu í almenn námstilboð. Til að eiga rétt á námi við sérnámsbraut/starfsbraut 

þarf viðkomandi að skila inn fötlunargreiningu frá viðurkenndum aðila (Borgarholtsskóli, 

e.d.). Til einföldunar verður eingöngu notað orðið sérnámsbraut í textanum. 

1.3.3 Þátttaka 

Enska orðið inclusion samkvæmt netorðabókinni Snara.is þýðir í beinni þýðingu „að vera 

innifalinn eða meðtalinn.“ Hugtakið inclusion lýsir hugsjón að samfélagi þar sem allir búa við 

jafnan rétt til þátttöku á sínum forsendum. Krafan er að samfélagið sé opið og gagnvirkt, það 

tilheyra allir samfélaginu og samfélagið tekur öllum opnum örmum (Ruth Jörgensdóttir 

Rauterberg og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015). Samkvæmt Snæfríði Þóru Egilson snýst þátttaka 

um samspil umhverfis og einstaklings, daglega færni og frammistöðu (2016). Snæfríður 

greinir frá því að þátttaka skiptist í tvo þætti, hlutlæga og huglæga. Skilgreining á hlutlæga 

þættinum er að vera á staðnum til að taka þátt en oft er það eitt og sér ekki nóg. Huglægi 

þátturinn tengist upplifun einstaklingsins á þátttökunni og mikilvægi þess að hafa val og 

viðurkenningu. „Íslenska hugtakið „hlutdeild“ (e. involment) er ætlað að endurspegla hina 

huglægu vídd þátttöku (Snæfríður Þóra Egilson, 2016:119).“ Með hlutdeild er hægt að meta 

ánægju, samþykki og viðurkenningu einstaklinga á því sem þeir eru að gera (Snæfríður Þóra 

Egilson, 2016). 

1.3.4 Skóli án aðgreiningar 

Til að útskýra hugtakið án aðgreiningar er gott að líta til aðalnámskrár grunnskólanna um 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar. Hugtakið felur í sér að allir nemendur eru 

fullgildir og virkir þátttakendur í skóla og námssamfélaginu á jafnréttisgrunni. Með skóla án 
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aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda sem mætir 

nemandanum þar sem hann er staddur. Í skóla án aðgreiningar er lögð áhersla á að allir fái 

jöfn tækifæri til náms og að námið sé aðlagað að þörfum hvers og eins. Leiðarljósið sem skóli 

án aðgreiningar vinnur eftir er virðingin fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í 

skólasamfélagi óháð atgervi þeirra og stöðu. Þannig eiga allir nemendur rétt á fullri þátttöku í 

öllu skólastarfi. Markmiðið er að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum 

og fagna beri fjölbreytileika og mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskólanna, almennur hluti, 2011). Í 24. grein samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem snýr að menntun, kemur fram að fatlað fólk hafi 

jafnan rétt til náms á öllum skólastigum jafnt við aðra og án mismununar. Einnig að 

aðildarríkin eigi að tryggja fötluðu fólki aðgang að almennu námi á háskólastigi, 

fullorðinsfræðslu og starfsþjálfun til jafns við aðra og án mismununar með viðeigandi aðlögun 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2006). 

Sem dæmi um kröfu um skóla án aðgreiningar á öllum skólastigum menntakerfisins þá 

samþykkti Ísland og er aðili að svokallaðri Salamanca yfirlýsingu. Hún var gerð til að standa 

vörð um réttindi fatlaðs fólks á öllum aldri til náms. Yfirlýsingin var samþykkt á ráðstefnu 

sem UNESCO og spænska menntamálaráðuneytið hélt í borginni Salamanca á Spáni árið 

1994. Fulltrúar 92. ríkja sóttu ráðstefnuna, þar á meðal aðilar frá Íslandi. 

 56. og 57. grein yfirlýsingarinnar beinast að endurmenntun og fullorðinsfræðslu 

fatlaðs fólks. Þar kemur fram að við skipulagningu náms á vettvangi endurmenntunar og 

fullorðinsfræðslu eigi að hyggja sérstaklega að fötluðu fólki. Námskeið séu skipulögð 

sérstaklega til að hæfa aðstæðum og þörfum mismunandi hópa fatlaðs fólks og að fullorðið 

fatlað fólk eigi greiðan aðgang að námi jafnt við aðra (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

 Þegar rætt er um háskólanám án aðgreiningar eða tómstundir án aðgreiningar er átt við 

aðalinntak skilgreiningarinnar hér að ofan, allir fái jöfn tækifæri og þá aðlögun sem þeir þurfa 

í lífi sínu og starfi. 

1.3.5 Atvinna með stuðningi 

Atvinna með stuðningi eða AMS felur meðal annars í sér stuðning í starfsþjálfun og aðlögun á 

vinnuumhverfi til að gera einstaklingum kleift að fá og halda vinnu á almennum 

vinnumarkaði (Bagenstos, 2015). 
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2 Lög og reglugerðir 

Í þessum kafla verður fjallað um lög og reglugerðir sem snúa að réttindum fatlaðs fólks til 

menntunar, atvinnu og tómstunda. Það verður fjallað um mikilvægi samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og dregið verður fram aðal inntak hans. Farið verður yfir 

hvað stendur í lögum um málefni fatlaðs fólks um rétt til menntunar og atvinnu. 

2.1 Mannréttindi og þróun hugmyndafræðinnar um fötlun 

Viðhorf til fatlaðs fólks hafa færst frá því að einkennast af vorkunn og ölmusu til að sjá fatlað 

fólk sem einstaklinga sem hafa mannréttindi. Mannréttindasjónarhornið á fötlun felur í sér að 

horft er á fatlað fólk sem samfélagsþegna (e. subjects), sem eru þátttakendur í samfélaginu, en 

ekki hlutir (e. objects) sem standa fyrir utan samfélagið. Áhersla er lögð á hvernig samfélagið 

tekst á við eða er ekki að takast á við að laga samfélagið að þörfum fatlaðs fólks. 

Samkvæmt van Weele má skipta þróun mannréttinda fatlaðs fólks niður í fjögur tímabil 

(2012): 

- 1945-1970 þar sem fatlað fólk voru ósýnilegir borgarar (e. persons with disabilities as 

invisible citizens) 

- 1970-1980 þar sem fatlað fólk var talið viðfangsefni endurhæfingar (e. persons with 

disabilities as subjects of rehabilitation) 

- 1980-2000 þar sem litið er á fatlað fólk sem hluta af mannréttinda hreyfingum (e. 

persons with disabilities as objects of human rights) 

- 2000 til dagsins í dag er tímabil þar sem litið er á fatlað fólk sem samfélagsþegna sem 

hafa mannréttindi (e. persons with disabilities as human rights subjects). 

Á tímabilinu 1945-1970 þegar litið var á fatlað fólk sem ósýnilega borgara var 

læknisfræðilega líkanið á fötlun ráðandi. Samkvæmt því ber að greina andlegt eða líkamlegt 

afbrigði eða skerðingu einstaklingsins og veita kennslu eða meðferð til endurhæfingar eða 

umönnunar. Fötlun einstaklingsins er talin vera hans persónulegi harmleikur og er skerðing 

hans það sem hamlar honum að taka fullan þátt í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Fatlað fólk var sett inn á altækar stofnanir þar sem litið var á það sem sjúklinga sem 

þörfnuðust lækningu, umönnun og gæslu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). 

 Frá 1970-1980 var fatlað fólk talið viðfangsefni endurhæfingar, slík viðhorf má rekja 

til hugmyndafræðinnar um eðlilegt líf (e. normalization). Sú hugmyndafræði á rætur sínar að 

rekja til Norræna tengslaskilningsins sem leggur áherslu á samband fatlaðs fólks við umhverfi 

sitt en markmiðið er að fatlað fólk verði samþykkt til fullrar samfélagslegrar þátttöku (Helga 

Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011, Rannveig Traustadóttir, 

2006). Wolf Wolfensberger þróaði hugmyndafræðina um eðlilegt líf (e.normalization) í 

Bandaríkjunum og fjallaði um hana í bók sinni The principle of normalization in human 
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services (1972). Kenning Wolfensbergers um eðlilegt líf fjallar um mikilvægi þess að fatlað 

fólk hafi gildisaukandi félagslegt hlutverk (e. social role valorization) innan samfélagsins. Að 

hans mati ætti samfélagið að ýta undir þá þróun að þjálfa ákveðna hæfileika hjá fötluðu fólki 

og finna því vel metna staði og stöðu í samfélaginu. Góðar fyrirmyndir, jákvæð tákn og 

félagsleg þátttaka eru þar lykilatriði. Það hvernig við sjáum aðra og upplifum er félagsleg 

hugsmíð sem að sama skapi verður til í samskiptum við annað fólk. Fyrir vikið er hægt að 

breyta samskiptum og bæta þau, horfa á gildi manneskjunnar en ekki einbeita sér að fötlun 

viðkomandi. Hugtakið fötlun, í þeim skilningi verður að félagslegu fyrirbæri (Wolfensberger, 

1980/1996).  

 Frá 1980-2000 var tímabil þegar fatlað fólk var hluti af mannréttinda hreyfingum, þá 

var meðal annars breska félagslega líkanið ríkjandi hugmyndafræði. Hugmyndirnar sem 

breska félagslega líkanið byggir á koma upphaflega frá samtökum fatlaðs fólks í Bretlandi 

sem kölluðust Union of the Physically Impaired Against Segregation eða UPIAS. Samtökin 

gáfu út yfirlýsingu árið 1976, „... þar sem því er lýst yfir að fólk með skerðingar sé fatlað af 

samfélaginu og að fötlun sé afleiðing þeirrar undirokunar sem einkennir tengslin milli fólks 

með skerðingar og annarra í samfélaginu ...“ (Rannveig Traustadóttir, 2006:29). Samkvæmt 

félagslega líkaninu er það umhverfið, uppbygging þess, viðhorf og fleira sem veldur fötlun 

einstaklingsins en ekki fötlunin sjálf ein og sér. Þannig afneitar félagslega líkanið ekki þætti 

skerðingarinnar í fötlun einstaklingsins en leggur áherslu á að það sé samfélagið og 

menningin sem skapar og viðheldur fötlun og hvetur til breytinga á umhverfinu til að koma til 

móts við þarfir fatlaðs fólks (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2009). Þannig er athyglin tekin af einstaklingnum og sett á samfélagið. Það á 

ekki að aðlaga fatlað fólk að samfélaginu heldur á samfélagið að aðlaga sig að þörfum fatlaðs 

fólks (Colver, 2009 og Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

 Á sama tíma og fatlað fólk barðist fyrir bættum kjörum í Bretlandi efldist samskonar 

hreyfing í Bandaríkjunum en sú hreyfing barðist fyrir réttinum til sjálfstæðs lífs (e. 

Independent living). 1972 voru fyrstu samtökin um sjálfstætt líf í Bandaríkjunum stofnuð að 

frumkvæði Ed Roberts. Roberts var baráttumaður fyrir borgarlegum réttindum fatlaðs fólks 

með áherslu á að minnka forræðishyggju, einangrun og þá undirokun sem það bjó við. 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf átti eftir að hafa byltingarkennd áhrif á hvernig þjónustu 

við fatlað fólk er háttað. Hugmyndafræðin byggir á því að fatlað fólk eigi sjálft að stjórna með 

hvaða hætti þjónustuþörfum þess er mætt. Það er gengið út frá því að við séum öll háð hvert 

öðru. Innan þessarar hugmyndafræði þýðir sjálfstæði ekki endilega að geta framkvæmt allar 

athafnir daglegs lífs ein og óstudd, heldur er sjálfstæðið búið til með því að veita þá þjónustu 

sem þarf og fatlaði einstaklingurinn kýs sjálfur. Kjarni hugmyndafræðinnar er að allt fatlað 

fólk ákveði og velji hvernig þjónustu það fær, hvar hún er veitt, hvenær og af hverjum 

(Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). 
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 Frá aldamótum til dagsins í dag er tímabil þar sem litið er á fatlað fólk sem samfélags 

þegna sem hafa mannréttindi. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var 

samþykktur árið 2006 og fullgiltur á Íslandi árið 2016. 

 Frá árinu 2007 hefur fatlað fólk getað nýtt sér notendastýrða persónulega aðstoð eða 

NPA. NPA er eitt af grundvallarhugtökum sjálfstæðs lífs. Aðstoðinni er stýrt af 

einstaklingnum sjálfum sem ákveður hvenær, hvernig og af hverjum aðstoðin er veitt (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). Þann 26. apríl 2018 voru lög um NPA samþykkt 

á Alþingi sem gerir NPA að helsta þjónustuforminu fyrir fatlað fólk (Hulda Hólmgeirsdóttir, 

2018). Í dag má því halda fram að sjónarhornið á fötlun hafi þróast frá Norræna 

tengslaskilningnum og félagslega sjónarhorninu á fötlun yfir í að vera 

mannréttindasjónarhorn. Í 19. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er 

sú krafa gerð að samfélagið skuli tryggja fötluðu fólki sama rétt og öðrum til ákvarðanatöku 

um eigið líf. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur haft mikil áhrif á 

alla umgjörð sem snertir vinnu með fötluðu fólki í dag. Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks gerir kröfur um breytt samfélag, vinnulag, viðhorf og nálganir. Þó svo 

margt gott hafi áunnist er enn langt í land. 

2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Mannréttindi eiga að tryggja sérhverjum manni rétt til að lifa með sæmd og virðingu í 

samfélagi okkar. Í gegnum tíðina hefur verið gengið á þennan rétt fatlaðs fólks. Það var vegna 

mótmæla fatlaðs fólk á stöðu sinni og niðurlægjandi menningarbundnum viðhorfum sem 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var útbúinn. Fatlað fólk hafnaði 

þeim skilaboðum sem gáfu til kynna að það væri sjúkt, gallað og óhæft til að stjórna eigin lífi, 

taka ákvarðanir og hafa skoðanir (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011).  

Árið 2006 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samning sem á að standa vörð 

um réttindi fatlaðs fólks. Aðrar alþjóðasamþykktir um mannréttindi höfðu hingað til ekki 

fjallað sérstaklega um réttindi fatlaðs fólks og áttu lögin ekki beint við þennan hóp (Weele, 

2012). Þann 30. mars 2007 var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

valkvæði viðaukinn undirritaðir af hálfu Íslands. Það var svo ekki fyrr en tæpum 10 árum 

seinna sem Alþingi Íslands samþykkti fullgildingu samningsins þann 20. september 2016. 

Ísland var með seinustu þjóðunum til að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Með fullgildingu samningsins er búið að ná 

mikilvægum áfanga til að tryggja fötluðu fólki tækifæri og mannréttindi sem flestum þykir 

sjálfsagt að hafa. Það er hins vegar ekki búið að lögfesta samninginn í íslenskum lögum en 

með lögfestingu eykst vernd og réttaröryggi fatlaðs fólks (Þroskahjálp, 2016). Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á að tryggja að fötluðu fólki sé ekki mismunað, 

og litið sé á það fyrst og fremst sem einstaklinga, með sín réttindi og skyldur. Markmið hans 

er að veita fötluðum einstaklingum grundvallarfrelsi og viðurkenningu á að fatlað fólk eru 



16 

beinir þátttakendur í sínu lífi, ekki ,,félagsleg vandamál” og ætti takmarkið að vera samfélag 

án aðgreiningar. Til að ná þessum markmiðum þarf að verða mikil hugarfars- og samfélagsleg 

breyting á aðgengi til samgangna, samskipta, menntamála og vinna að því að tryggja fötluðu 

fólki stærra og mikilvægara hlutverk innan samfélags síns og hjálp til sjálfshjálpar (Helga 

Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011). 

 27. gr. og 30. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjalla um 

réttindi til atvinnu og tómstunda. Þar er tekið fram að fatlaðir einstaklingar eiga rétt á launum 

jafnt og aðrir og leita skal leiða til að gera hinn almenna vinnumarkað aðgengilegan fyrir þau. 

Einnig eiga fatlaðir einstaklingar rétt á að sækja sér tómstundir og sinna sínum áhugamálum 

hvort sem það tengist menningarlífi eða íþróttum. 

2.3 Lög um framhaldsfræðslu 

Lög um framhaldsfræðslu tóku gildi 1. október 2010. Þau lög gilda yfir viðurkennda 

fræðsluaðila sem starfa með þátttöku ríkissjóðs í framkvæmd og kostnaði til skipulags 

framhaldsfræðslu. 

  Í lögunum kemur fram að markmið framhaldsfræðslu sé að einstaklingar með stutta 

formlega skólagöngu að baki fái viðeigandi tækifæri til náms. Tækifæri til að efla starfshæfni 

sína, skapa svigrúm og úrræði til að mæta þörfum sínum. Veita einstaklingum, sem búa við 

skerta möguleika til atvinnuþátttöku eða náms, framhaldsfræðslu þar sem tekið er tillit til 

ójafnrar hæfni þeirra, stöðu og um leið auka tækifæri þeirra til virkari þátttöku í samfélaginu 

(Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). 

2.4 Lög um málefni fatlaðs fólks 

Í lögum um málefni fatlaðs fólks (59/1992) segir að grunnmarkmið laganna er að tryggja 

fötluðum einstaklingum sambærileg lífskjör og jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna. Í 

lögunum kemur fram að Vinnumálastofnun á að sjá um vinnumarkaðsaðgerðir fyrir fatlað 

fólk. Til að tryggja jafna þátttöku á almennum vinnumarkaði skal veita fötluðu fólki 

viðeigandi aðstoð þegar þörf er á. Aðstoðin getur verið í formi liðveislu á vinnustað og 

fræðslu og leiðbeiningum til væntanlegra samverkamanna. Fatlað fólk á rétt á starfsþjálfun í 

almennum fyrirtækjum eða stofnunum. Þá er gerður sérstakur samningur þar sem kemur fram 

hversu langt þjálfunartímabilið er og hver kostnaðurinn er af því. 

 Einnig er fjallað um rétt fatlaðs fólks til að vinna í verndaðri vinnu á hinum almenna 

vinnumarkaði. Hægt er að skipuleggja þau störf með tilliti til fötlunar. Auk þess er heimilt að 

reka verndaða vinnustaði fyrir fatlað fólk. Verndaðir vinnustaðir eiga meðal annars að veita 

fötluðu fólki launaða starfsþjálfun sem undirbúning fyrir að vinna á almennum vinnumarkaði 

auk þess að veita fötluðu fólki föst launuð störf. Þar að auki ber að kanna reglulega stöðu 

fatlaðs fólks á vinnumarkaði í samráði við hagsmunasamtök fatlaðs fólks og aðila 
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vinnumarkaðarins og í framhaldi af því er æskilegt að vinna að úrbótum ef þess er þörf (Lög 

um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

2.5 Samantekt 

Það má segja að þróunin í réttindabaráttu fatlaðs fólks og hugmyndafræðin, sem hefur snúið 

að þeim, hafi verið víxlverkandi. Með nýrri hugmyndafræði komu ný réttindi og með nýjum 

réttindum kom ný hugmyndafræði. Samanber þegar þjónustan fór að snúast frá 

læknisfræðilega líkaninu að eðlilegu lífi, þá fylgdu aukin mannréttindi í kjölfarið. Þegar fatlað 

fólk fór að gera kröfur um jafnrétti til jafns við aðra samfélagsþegna kom fram 

hugmyndafræðin um sjálfstætt líf sem ól af sér samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Félagslega líkanið var eiginlegur upphafspunktur að baráttunni um sjálfstætt líf 

sem byrjaði í Bretlandi og varð kveikjan a baráttunni í Bandaríkjunum. Þar erum við stödd í 

dag: að reyna að hugsa samfélagið upp á nýtt svo að allir geti notið þess, sama hvaða hópi þeir 

tilheyra líkt og félagslega líkanið segir til um. 
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3 Aðgengi, algild hönnun og samfélagsleg þátttaka 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtökin aðgengi, algilda hönnun og samfélagslega þátttöku 

sem öll eru mikilvæg hugtök þegar kemur að því að reyna að setja sig í spor og skilja hvernig 

takmarkað aðgengi hefur áhrif á líf fatlaðs fólks. 

3.1 Aðgengi 

Aðgengi er eitt af helstu skilyrðum fyrir þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Aðgengi nær yfir 

marga þætti, sem dæmi má nefna aðgengi að þjónustu, hjálpartækjum, verslunum og 

óáþreifanlegu aðgengi í orðræðu samfélagsins. Takmarkað aðgengi ýtir undir fordóma og 

félagslega útskúfun, hvort sem talað er um aðgengi að manngerðu umhverfi eða aðgengi að 

menntun, menningu og upplýsingum. Slæmt aðgengi gerir skerðingu sýnilegri, hindrar 

þátttöku og frelsi einstaklings en það er megin forsenda samfélagslegrar þátttöku fatlaðs fólks 

sem ýtir undir þá staðalmynd að fatlað fólk sé óvirkir þátttakendur samfélagsins (Kristjana 

Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

3.2 Samfélag án aðgreiningar 

Samkvæmt Christensen og Byrne (2014) er full þátttaka í samfélaginu eitt aðalmarkmið 

fatlaðs fólks. Forsenda samfélagslegrar þátttöku byggir á sameiginlegum borgararéttinum, þar 

sem fatlað fólk hefur eðlislægan rétt til að lifa, læra, vinna og eiga félagsleg samskipti á sama 

hátt og jafningjar þess án fötlunar. Full samfélagsleg þátttaka á sér stað á þremur forsendum: 

Líkamlegum, félagslegum og sálrænum. 

Líkamleg þátttaka felur í sér á hvaða hátt einstaklingur tekur þátt í athöfnum daglegs 

lífs. Félagsleg þátttaka felur í sér hvernig einstaklingurinn tekur þátt í stöðluðum samskiptum 

og hvernig sambönd hans sýna fram á margvísleg hlutverk og gagnkvæmni. Sálræn þátttaka 

felur í sér hvernig einstaklingurinn skynjar þýðingarmikla aðild að ákveðnum hópi og ánægju 

í samfélaginu (Christensen og Byrne, 2014). 

 Skilgreina má þátttöku þannig að það að vera tilfinningalega virtur, metinn fyrir það 

sem maður er, finna fyrir stuðningi og að fá tækifæri til að gera sitt besta. Hugtakið þátttaka 

tengist orðinu fjölbreytni, það hefur verið notað til að auka skilning, brjóta niður hindranir og 

búa til tækifæri til að vera hluti af samfélagi (Bano og Anjum, 2012). 

 Það sem hefur helst áhrif á þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu er manngert umhverfi, 

sem getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif allt eftir því hvort umhverfið gerir ráð fyrir 

fötluðu fólki eða ekki. Umhverfi sem er opið auðveldar þátttöku í hversdagslegum athöfnum 

og það skapar tækifæri til sjálfsákvörðunar og gefur einstaklingum rúm til að rækta félagsleg 

tengsli sín. Lokað umhverfi getur leitt til skorts á nauðsynjum og getur valdið félagslegri 

einangrun og útilokun (Christensen og Byrne, 2014). 
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 Að skapa samfélag án aðgreiningar er ferli sem miðar að því að minnka efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg mörk eða draga úr hindrunum. Félagslega þátttöku má mæla á 

nokkra vegu, þar með talið í sýnileika og aðgengi að félagslegum samskiptum við aðra, rétt til 

atvinnu og þátttöku í menningarlífi í samfélagi án aðgreiningar og tækifæri til að gera fólki 

kleift að nýta réttindi sín (Dillenburger, McKerr, Jordan, Devine and Keenan, 2015). Oftar en 

ekki er litið á fatlað fólk sem „eilífðar börn“ sem eiga á hættu að vera útilokuð frá þátttöku í 

menningar- og félagsstarfi. Þátttaka og aðgengi eru nátengd hugtök og leiðir það af sér að 

fatlað fólk nýtur ekki sömu tækifæra og aðrir í menningarlífi og tómstundastarfi. Það má því 

segja að fötluðu fólki sé útskúfað vegna skerðingar sinnar. Í opinberri umræðu, svo sem 

fréttatímum og annars staðar, getur orðræða orðið til þess að útskúfun fatlaðs fólks sé 

viðhaldið með neikvæðri umfjöllun um veikleika þess og að fatlað fólk sé ávallt annars flokks 

þegn (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

3.3 Algild hönnun 

Hugtakið algild hönnun er hugarfóstur Ronald Mace arkitekts, þar sem hann notaði hjólastól 

frá barnsaldri helgaði hann líf sitt hönnun og betra aðgengi fyrir fólk í hjólastól (Saxon, 

1998). Þetta hugtak hefur verið samþykkt á ýmsum sviðum hönnunar, svo sem arkitektúr, 

verkfræði, vöruhönnun og landslagshönnun. Einnig á sviði menntunar. 

Eitt af því sem er hvað mest fjallað um, í sambandi við altæka hönnun, eru sjö gildi sem 

notuð eru til frekari útfærslu á hugmyndafræðinni og eru þau eftirfarandi: 

• Réttmæt notkun – Hönnunin er nothæf fólki með mismunandi fötlun. 

• Sveigjanleiki við notkun – Hönnunin rúmar einstakar óskir og hæfileika. 

• Einföld og leiðandi notkun – Notkun hönnunarinnar er auðskiljanleg óháð reynslu, 

þekkingu, tungumálakunnáttu eða núverandi styrk hvers og eins. 

• Sýnilegar upplýsingar – Hönnunin segir frá nauðsynlegum upplýsingum á ljósan máta 

burtséð frá umhverfisháttum og skynjunargetu einstaklings. 

• Þolinmæði fyrir villum – Hönnunin dregur úr hættu og skaðlegum afleiðingum af 

óviljandi aðgerðum. 

• Líkamlega lág átök – Hönnunina er hægt er að nota á skilvirkan og þægilegan hátt og 

hún getur dregið úr áreynslu. 

• Rými fyrir nálgun og notkun – Viðeigandi stærð og rými eru gefin til nálgunar, 

ráðskast með burtséð frá stærð, líkamsstöðu og hreyfigetu viðkomandi (Persson, 

Åhman, Yngling og Gulliksen, 2014). 

Aðgengi er það hversu gott umhverfi er fyrir einstaklinga varðandi það hvort þeir komist 

hindrunarlaust á milli staða. Frá sjónarhorni fötlunarfræðarinnar er algild hönnun byggð á 

hugmyndafræði sem fræðimenn kalla félagslega líkanið (Saito, 2006).  
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 Alhliða hönnun er með víðan skilning á markhóp og eðli margbreytileika. Áherslan er 

ekki sérstaklega á fatlað fólk heldur er áherslan á þátttöku allra í samfélaginu. Algild hönnun 

hefur fyrst og fremst verið knúin áfram af pólitískum og lagalegum aðgerðum. Gæði algildrar 

hönnunar á vinnustað er hægt að auka frekar með persónulegum ráðstöfunum á staðnum, fyrir 

hvert einstakt mál, ásamt sveigjanleika og aðlögunarhæfni til að mæta þörfum eða óskum 

einstakra starfsmanna. Algild hönnun á vinnustað fjallar ekki aðeins um sameiginlegar þarfir 

hópsins heldur ber einnig virðingu fyrir þörfum hvers og eins. Rannsóknir benda til þess að 

fyrirtæki með bætt aðgengi á vinnustað auki framleiðslu og arðsemi með því að gefa rúm fyrir 

fjölbreyttari starfsmannahóp (Saito, 2006). 

3.4 Algilt nám 

Algilt nám (e. Universal design Learning) er fjölþætt og nýleg fræðileg nálgun á kennslu sem 

byggir á rannsóknum á sviði taugavísinda, menntunar og tækni. Algild nálgun á nám lítur á 

kennslu og nám sem öflugt kerfi sem þarf að endurbæta til að mæta þörfum nemenda á 21. 

öldinni. Kjarni algilds náms snýst um að nýta nám og almenna námskrá sem best. Það má 

nota til að veita nemendum ósvikið og þýðingarmikið tækifæri til að þroskast og læra í 

gegnum lífið. Það hjálpar einnig kennurum að hanna og búa til námskrá sem styður alla 

nemendur frá upphafi, þar á meðal þá sem hafa mismunandi hæfileika, þarfir eða bakgrunn 

(Hartman, 2015). 

 Mikilvægur hluti af algildu námi er hugtakið fjölbreytileiki. Fjölbreytileiki nemenda 

innan skólastofunnar í dag er orðinn regla frekar heldur en undantekning (Hartman, 2015). 

Nemendur hafa mismunandi hæfileika, óskir, menningu, tungumál og reynslu, sem hefur áhrif 

á hvernig þeir læra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikill munur getur verið á því hvernig 

nemendur nálgast nám sitt, jafnvel þótt þeir hafi svipaðan bakgrunn og hæfileika (Hartman, 

2015). Nemendur, án tillits til hvað er líkt eða ólík með þeim, nýta sér fjölbreyttar leiðir til að 

læra og skilja upplýsingar og þekkingu. Til dæmis geta systkini haft mjög ólíka nálgun þegar 

kemur að námi þrátt fyrir að eiga svipaðan erfðafræðilegan og menningarlegan bakgrunn. 

Þrátt fyrir að nemandahópar séu fjölbreyttari í dag en áður fyrr er almenn námskrá sniðin að 

hinum ímyndaða „almenna“ nemenda sem leiðir til þess að nemendur fá misgóða kennslu. Þar 

að auki eru námskrár oft þróaðar á þeirri forsendu að „sanngjörn“ námskrá miðist út frá því að 

allir eiga að læra á sama hátt. Þegar nemendur fá ósveigjanlega námskrá er oft litið á 

fjölbreytileika nemanda sem áskorun sem takast þarf á við með því að laga nemandann. Algilt 

nám hjálpar kennurum að skilja að ósveigjanleg námskrá er vandamálið en ekki nemendurnir. 

Í staðinn fyrir að sjá fjölbreytileika nemanda sem áskorun sem verður að sigrast á, þá hvetur 

algilt nám kennarann til að spyrja sig „er námskráin skipulögð þannig að allir nemendur geti 

notið góðs af henni.“ Með því að spyrja sig þessarar mikilvægu spurningar færist athyglin frá 

því að sjá fjölbreytileika nemenda sem vandamál til að viðurkenna að það er námskráin og 

námsumhverfið sem þarfnast lagfæringar (Hartman, 2015). 
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3.5 Samantekt 

Ef við ætlum að hugsa samfélagið upp á nýtt svo allir getu notið þess þá þurfum við að huga 

að aðgengi fyrir alla. Eins og hefur komið fram er aðgengi eitt af skilyrðum fyrir þátttöku 

fatlaðs fólks í samfélaginu og loka markmiðið verður alltaf sameiginleg borgararéttindi þar 

sem full samfélagsleg þátttaka á sér stað. Aðgengi einskorðast ekki aðeins við nærumhverfi 

okkar heldur er aðgengi að upplýsingum ekki síður mikilvægt til þess að ná fullri þátttöku. 

Upplýsingar verða að vera á auðskiljanlegu máli og settar fram á þann hátt að allir geti nýtt 

sér þær burtséð frá skynjunargetu einstaklingsins. Fjölbreytileikinn er í dag orðin frekar regla 

heldur en undantekning og er mikilvægt að aðlaga umhverfi, upplýsingar og nám að þörfum 

hvers og eins. 
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4 Menntun, atvinna og tómstundir í alþjóðlegu samhengi 

Til að skilja betur hvar við erum stödd í þjónustu við fötluð ungmenni sem eru að útskrifast af 

sérnámsbraut, til að sjá hvað við erum að gera gott og hvar við getum bætt okkur, er gott að 

líta út fyrir landsteinanna. Hér verður litið til Bandaríkjanna hvað varðar menntun, atvinnu og 

tómstundir. Við völdum að líta til Bandaríkjanna í ljósi þess hve réttindabarátta fatlaðs fólks 

hefur verið öflug þar í landi en eins og áður hefur komið fram á hugmyndafræðin um 

sjálfstætt líf og NPA rætur sínar að rekja þangað.  

 Í framhaldinu af umfjöllun um menntun, atvinnumál og tómstundir í Bandaríkjunum 

verður fjallað um hvernig staðan er hér á landi varðandi þessa þrjá þætti. 

4.1 Háskólamenntun í Bandaríkjunum 

Á síðastliðnum áratugum hefur skólakerfið opnað dyr sínar fyrir ólíkum nemenda hópum sem 

þurfa á auknum stuðningi að halda, einn þessara hópa er fatlað fólk. Vegna skóla án 

aðgreiningar eru fatlaðir nemendur betur í stakk búin til að leita sér áframhaldandi menntunar 

en áður. Heyrnarlausir og sjónskertir eru líklegastir til að stunda áframhaldandi nám en það er 

að verða algengara að fatlaðir nemendur geri kröfu um að fá og skrái sig í áframhaldandi nám 

(Cheatham, Smith, Elliot og Friedline, 2013). Þrátt fyrir aukna ásókn í áframhaldandi nám eru 

fáir fulltrúar þessa hóps innan háskólakerfisins og eru ólíklegri til að skrá sig í áframhaldandi 

nám eftir útskrift af sérnámsbraut (Cheatham, Smith, Elliot og Friedline, 2013). 

 Þekkt er að fólk sem hefur lokið almennu námi á háskólastigi hafi hærri tekjur og eru 

virkir þátttakendur á vinnumarkaði, slíkt hið sama má segja um fatlað fólk sem lokið hefur 

menntun á háskólastigi (Cheatham, Smith, Elliot og Friedline, 2013). 

Ástæðan fyrir því að dyr skólakerfisins hafa opnast fyrir fatlað fólk eru nýlegar 

breytingar á lögum og regluverki í Bandaríkjunum. Nýju lögin og regluverkin krefjast þess að 

háskólar aðlagi og breyti verklagi sínu til að koma til móts við þarfir fatlaðra nemenda. Síðan 

1990 hafa háskólar þróað og aukið þjónustu og stuðning sem og aðlögun fyrir fatlaða 

nemendur. Sem dæmi má nefna lengri próftíma, glósufélaga og táknmálstúlka (Cheatham, 

Smith, Elliot og Friedline, 2013). 

Þangað til nýlega hefur ekki verið gert ráð fyrir í Bandaríkjunum að fatlaðir nemendur 

haldi áfram skólagöngu sinni eftir framhaldsskóla. Áherslan hefur verið á búsetu og 

vinnutengd úrræði. Hins vegar voru gerðar breytingar á lögum um nám á háskólastigi, sem 

voru samþykkt árið 2008 og innleiddu ákvæði til að bæta háskóla menntun fyrir fatlað fólk. 

Þessi lög fela í sér meðal annars aukinn fjárhagslegan stuðning við fatlaða nemendur og auka 

fjárveitingu fyrir háskóla sem vilja búa til námsleiðir fyrir fatlaða nemendur (Cheatham, 

Smith, Elliot og Friedline, 2013). 

Árið 2010 fjármagnaði bandaríska þingið 27 verkefni til að skapa fleiri tækifæri fyrir 

nemendur með fötlun til að sækja nám í háskólum. Meðal þeirra verkefna var til dæmis 
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tveggja ára nám sem Iowa-háskóli þróaði sem er einstaklingsmiðað nám sem inniheldur 

fræðilega og starfstengda fræðslu, auk þess að fræða nemendur um markmið sjálfstæðs lífs. Í 

Massachusetts háskóla hefur verið sett á fót miðstöð fyrir félagslega þátttöku (e. Institution 

for Community Inclusion) eða ICI. Miðstöðin er að þróa mat á kerfum og búa til viðmið hvað 

varðar bestu framkvæmdina í kringum námsþætti sem tengjast háskólanámi, félagslegri 

þátttöku, þátttöku á vinnumarkaði og sjálfstæðu lífi. Einnig til að tryggja þátttöku fatlaðra 

nemenda hefur verið búin til vefsíða sem heitir ThinkCollege og er ætluð til að auðvelda 

fötluðum nemendum og aðstandendum þeirra að velja sér háskóla við hæfi (Cheatham, Smith, 

Elliot og Friedline, 2013). 

4.2 Atvinnumál fatlaðs fólk í Bandaríkjunum 

Næsta skref ungs fólks eftir framhaldsskólagöngu er áframhaldandi menntun eða að fara út á 

hinn almenna vinnumarkað. Novak (2015) talar um þegar fötluð ungmenni útskrifast af 

sérnámsbraut úr framhaldsskóla standa þau frammi fyrir krossgötum í lífi sínu líkt og margir 

jafnaldrar þeirra. Að þroskast frá því að vera unglingur til að verða fullorðin manneskja er 

veruleg umbreyting fyrir ungt fólk og er oft mætt með nokkurri óvissu um framtíðina og þá 

sérstaklega fyrir fatlað fólk og fjölskyldur þess. Mun það geta stundað háskólanám eða fengið 

vel launaða vinnu? Eða á val þeirra eftir að takmarkast við að lifa og vinna á aðgreindum 

vinnustöðum þar sem vinnan og þjónustan sem þau fá byggist á fötlun þeirra? 

 Fyrir ungt fatlað fólk getur verið þýðingarmikið að fá starf á hinum almenna 

vinnumarkaði til að eiga þess kost að vera fullir þátttakendur í samfélaginu (Bagenstos, 2015). 

Það er ekki alltaf raunin. Í Bandaríkjunum, þegar formlegri menntun er lokið, rekur margt 

ungt fatlað fólk sig á að raunveruleikinn er annar en það hefur vanist. Þegar það er búið að 

fullnýta ríkisstyrktan (e. federal) rétt sinn til menntunar tekur við fjársvelt og ósamhæft kerfi 

þar sem takmörkuð þjónusta eru í boði. Flestar stofnanir hafa ekki nægilegt fjármagn til að sjá 

fyrir öllum sem vilja sækja þjónustu þangað og hjá öðrum stendur of mikil skriffinnska í vegi 

fyrir því að fólkið sem sækir þangað geti varið innihaldsríkum degi innan samfélagsins 

(Bagenstos, 2015). 

 Ungt fatlað fólk býr nú til dags í eigin húsnæði en ekki á stofnunum eins og áður fyrr 

sem er jákvæð þróun. Allt of margir verja dögum sínum á vernduðum vinnustað og virkni 

stöðum sem stundum líkjast einum of mikið dagstofunum á gömlu stofnununum. Í staðinn 

fyrir að fá gagnlega vinnu á almennum vinnumarkaði með sambærileg laun á við aðra fá 

þessir einstaklingar einungis vinnu í stefnulausum verkefnum og á vinnustöðum sem borga 

lægri laun en lágmarkslaun. Fyrir suma eru verndaðir vinnustaðir vænlegasti kosturinn, ekki 

út af því að þá skortir hæfileika til að gera betur heldur vegna þess að stefnan í málefnum 

fatlaðs fólks býður ekki betur en það. Framfarir hafa orðið í búsetumálum fatlaðs fólk en 

þegar kemur að því að lifa innihaldsríkara lífi er enn langt í land. Aukið ríkisfjármagn vantar 

til að styðja við atvinnu með stuðningi (e. supported employment services) sem veita 
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viðvarandi stuðning allt frá starfsþjálfun, aðlögun á vinnuumhverfi og til að gera viðkomandi 

kleift að fá og halda vinnu á almennum vinnumarkaði. Með því að neita ungu fötluðu fólki 

um tækifæri til vinnu verður samfélagið af miklum mannauði mældum í vinnuframlegð og 

fjölbreytileika (Bagenstos, 2015). 

Ekki eru allir sammála um ágæti verndaðra vinnustaða. Samkvæmt Novak (2015) hafa 

ýmsar rannsóknir leitt í ljós að fötluð fólki, sem vinnur á vernduðum vinnustöðum, sé 

raunverulega haldið í heljargreipum, undir lágmarkstöxtum og utan almenna 

vinnumarkaðarins. Þarna, segir Novak, er landlæg mýta og kerfisbundnir fordómar sem hafa 

það að markmiði að halda fólki fyrir utan samfélagið. Þegar fatlað fólk fær viðeigandi 

stuðning á almennum vinnumarkaði gefur það því aukin tækifæri og hefur það reynst svo vel 

að sumir vilja leggja niður sérhæfða, verndaða vinnustaði (Novak, 2015). 

Í nýjustu uppfærslum þeirra laga, sem varða málefni fatlaðs fólks í Bandaríkjunum, er 

núna gert ráð fyrir að atvinna með stuðningi, ekki verndaðir sérhæfðir vinnustaðir, sé það 

fyrsta sem ungu fólki stendur til boða eftir skólagöngu (Novak, 2015). 

4.3 Tómstundir án aðgreiningar 

Fötluðum einstaklingum býðst takmarkaður fjöldi tómstunda og er val þeirra oft takmarkað 

við listasmiðjur, keilu eða tómstundir sem eru ætlaðar eingöngu þeirra hópi (Braun, Yeargin-

Allsopp og Lollar, 2005).  

 Í grein Mary Ann Devine og Mary G. Parr (2008) kemur fram að þrátt fyrir löggjafir 

og breytt viðhorf, stefnur og venjur sem snerta fatlaða einstaklinga, halda þeir áfram að vera 

einangraðir, jaðarsettir og valdalitlir bæði á einstaklings- og félagslegum grundvelli. Þessi 

staða verður til vegna þess að oftar en ekki eru lítil samskipti á milli fatlaðs fólks og ófaltaðs 

fólks. Tómstundir án aðgreiningar gera fötluðum og ófötluðum einstaklingum kleift að taka 

þátt í tómstundum saman. Jöfn þátttaka allra byggir á þeirri forsendu að umhverfið sé óheft og 

opið og að það gagnist jafnt fötluðum og ófötluðum einstaklingum. Þannig geta allir upplifað 

jákvæðan líkam-, vitsmuna-, tilfinninga- og félagslegan ávinning að taka þátt í afþreyingunni 

sem í boði er. Í félagslegum samskiptum í umhverfi sem er án aðgreiningar hafa fatlaðir 

einstaklingar tækifæri til að sýna fram á hæfileika sína og persónuleg einkenni og fá þannig 

félagslegt samþykki. Þróun vináttusambanda hefur verið talin helsta hvatningin á bak við 

þátttöku fatlaðra einstaklinga í tómstundum án aðgreiningar. Í rannsóknum hefur komið fram 

að fatlaðir einstaklingar, sem upplifðu félagslegt samþykki, voru ánægðari með tómstundar 

upplifun sína en aðrir (Devine og Parr, 2008). 

 Rannsóknir sem hafa kannað félags- og sálfræðilega þætti tómstunda án aðgreiningar 

hafa sýnt fram á að fatlaðir einstaklingar hafa jákvæða upplifun af þátttöku ef eftirfarandi þrír 

þættir eru til staðar. Í fyrsta lagi ef fatlaði einstaklingurinn hefur tækifæri til að velja og vera 

sjálfstæður. Í öðru lagi ef hann er virkur þátttakandi og umhverfið er valdeflandi fyrir hann og 

í þriðja lagi ef það einstaklingur getur náð settum markmiðum. Fatlaðir einstaklingar hafa 
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einnig tekið fram að þeir noti tómstundir án aðgreiningar til að byggja upp félagslegt 

samþykki og þeir leggja mikið upp úr að byggja upp jákvæða sýn á fötlun (Devine og Parr, 

2008). 

 Fatlaðir og ófatlaðir einstaklingar hafa haldið því fram að tómstundir án aðgreiningar 

byggi brýr á milli ólíkra hópa. Þegar þátttaka átti að virka sem tenging fyrir þátttakendur, áttu 

starfsmenn mikilvægt hlutverk í að renna stoðum undir brýrnar, sérstaklega þegar þeir voru 

fyrirmynd fyrir jákvæð viðhorf og væntingar (Devine og Parr, 2008). 

 Fyrir ófatlaða einstaklinga stuðluðu félagslegu samskiptin að auknum þægindum og 

sjálfstrausti um hvað á að gera og segja í kringum fatlaða jafningja sína. Hins vegar hafa 

rannsóknir sýnt fram á að félagsleg samskipti dugi ekki ein og sér til að ná tilætluðum árangri 

sem á að hljótast af tómstundum án aðgreiningar (Devine og Parr, 2008). 

4.4 Diplómanám við Háskóla Íslands 

Þegar við lítum yfir söguna, þá hefur fatlað fólk ekki notið réttinda jafns við aðra þegar kemur 

að aðgengi að almennri menntun (Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2015). Það 

sem einna helst hefur heft aðgang fatlaðs fólks að háskólanámi er lélegt aðgengi, það fæst 

ekki viðeigandi stuðningur og skortur er á kennsluefni. Blindir og sjónskertir eru sá hópur 

sem staðið hefur sterkast innan til dæmis Háskóla Íslands (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). Þeir nemendur hafa fengið aðgang að námsgögnum við hæfi og einnig 

hafa verið ráðnir táknmálstúlkar við háskólann sem bætir aðgengi heyrnarlausra að námi á 

vegum háskólans (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Hugmyndin um nám 

á háskólastigi fyrir fatlað fólk er tiltölulega ný af nálinni á Norðurlöndunum og háskóla 

reynslan er yfirleitt ætluð framúrskarandi nemendum. Haustið 2007 var gerð þar breyting á 

þegar 22 fatlaðir nemendur fengu inngöngu í Háskóla Íslands í diplómanám (Guðrún V. 

Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2015).  

Menntun fyrir fatlað fólk á Ísland hefur fylgt sömu þróun og hjá öðrum vestrænum 

þjóðum með áherslu á nám án aðgreiningar. Á síðast liðnum árum hefur áhersla verið lögð á 

aðgang allra nemenda að námi á háskólastigi (Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir, 

2015). Síðan 1996 hafa fatlaðir nemendur átt þess kost að sækja nám á sérnámsbrautir í 

framhaldsskólum en réttur þeirra til náms á því stigi varð ekki staðfestur formlega með lögum 

fyrr en árið 2008 (Guðrún V. Stefánsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2011). Fatlað fólk hefur 

sjaldan tækifæri til að taka þátt í skólastarfi án aðgreiningar og hafa rannsóknir sýnt að 

kennarar á háskólasviði sem taka að sér að kenna námskeið án aðgreiningar fá sjaldnast 

kennslu eða þjálfun sem þeir þurfa til að stuðla að fullri þátttöku fatlaðra nemenda (Guðrún V. 

Stefánsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2011). 

 Diplómanámið er skipulagt á einstaklingsmiðaðan hátt og er það hugsað sem „nám án 

aðgreiningar við hlið ófatlaðra háskólanema“ (Guðrún V. Stefánsdóttir og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2011, bls. 4). Markmiðið með náminu er tvíþætt, annars vegar á það að 
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undirbúa nemendur til afmarkaðra starfa á bókasöfnum, leikskólum og frístundaheimilum. 

Hins vegar á námið að gagnast nemendum til að öðlast hagnýta þekkingu og félagslega færni í 

námi án aðgreiningar og stuðla þannig að aukinni þátttöku þeirra í samfélaginu (Guðrún V. 

Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2015). Tilgangur námsins er þannig nátengdur 

félagslega sjónarmiðinu á fötlun, þ.e.a.s. tilgangurinn er að bæta aðstæður og líf fatlaðs fólks 

og ryðja hindrunum úr vegi þeirra (Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2015).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að fatlað fólk að loknu námi á háskólastigi hefur aukna, 

persónulega færni, sjálfsvirðingu og sjálfstraust, það fær frekar atvinnu að loknu námi og 

greiðari leiðir að aukinni samfélagsþátttöku þeirra (Guðrún V. Stefánsdóttir og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2011). 

4.5 Staða á atvinnumarkaði fyrir fatlað fólk á Íslandi 

Óskrifaðar þjóðfélagsreglur segja til um að fullorðnir einstaklingar skuli stunda vinnu mestan 

hluta ævi sinnar. Atvinna stuðlar að fjárhagslegu öryggi fólks og gerir einstaklingum kleift að 

sjá fyrir sjálfum sér. Að hafa vinnu er mikilvægt fyrir sjálfsmynd hvers og eins og veitir 

einstaklingi sérstaka stöðu innan þjóðfélagsins. Þátttaka fatlaðs fólks á atvinnumarkaði hefur 

verið af skornum skammti, þar sem fatlað fólk hefur ekki verið samfélagslega samþykkt og 

því útilokað frá atvinnuþátttöku. Í rannsóknum hefur komið fram að fatlað fólk sinni starfi 

sínu vel og geta verið dýrmætir starfskraftar og því mikilvægt fyrir þann hóp að hafa atvinnu 

jafnt við aðra (María Guðsteinsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2009). 

 Á áttunda áratug síðust aldar var fötluðu fólki veittur meiri stuðningur við störf og 

atvinnuleit til að auka sýnileika þess á almennum vinnumarkaði og draga úr einangrun sem 

kom til vegna verndaðra vinnustaða. Til að mæta þörfum fatlaðs fólk á almennum 

vinnumarkaði var sett á laggirnar snemma á níunda áratugnum atvinna með stuðning (AMS) í 

Bandaríkjunum. Samkvæmt hugmyndafræði atvinnu með stuðningi kemur fram að fatlað fólk 

eigi að fá liðsemd til atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði. Árið 1999 var gerð könnun 

á vegum OECD um atvinnuþátttöku fatlaðs fólks, þar kom fram að atvinnuþátttaka fatlaðs 

fólks á Íslandi var hlutfallslegra mun lægri en á hinum Norðurlöndunum, fyrir utan Finnland 

en þar var atvinnuþátttaka svipuð og á Íslandi (María Guðsteinsdóttir og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2009). 

 Val fatlaðs fólks um vinnustað og ábyrgð í starfi er ekki jafnt á við aðra og hefur vinna 

þess einskorðast við verndaða vinnustaði (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2013). Fatlað fólk kýs að 

vinna á almennum vinnumarkaði frekar en á vernduðum vinnustöðum. Þau störf sem fötluðu 

fólki bjóðast eru oftar en ekki hlutastörf en ekki er vitað hvort það tengist getu fólks, ósk frá 

þeim sjálfum eða skerðingu á örorkubótum. Oftast nær eru þau störf sem fötluðu fólki býðst, 

láglaunastörf og krafa til menntunar lítil sem engin. Möguleikar til aukinnar ábyrgðar eða 

stöðuhækkunar eru litlar sem engir (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

 Eins og hefur komið fram er atvinnu með stuðningi ætlað til að styrkja stöðu fatlaðs 
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fólks á almennum vinnumarkaði en stuðningurinn vill oft einskorðast við einstaklinginn í stað 

þess að styðja við samstarfsfólk líkt og hugmyndafræði atvinnu með stuðningi gefur til kynna. 

Oftar en ekki er fatlað fólk ekki haft með í ákvörðunartöku á hvernig stuðningi við það er 

háttað á vinnustöðum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2013). 

 Með tilkomu diplómanáms Háskóla Íslands telja þátttakendur námsins að staða þeirra 

á almennum atvinnumarkaði hafi styrkst en af þeim sem útskrifuðust var um helmingur með 

atvinnu sem tengdist náminu og einnig kom það fram að sjálfsvirðing og sjálfstraust jókst og 

má áætla að það nýtist þeim í komandi starfi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2013). 

4.6 Liðveisla og tómstundir 

Þegar kemur að þátttöku í tómstundum eða menningarlífi stendur fötluðu fólki til boða að 

sækja um liðveislu. Þegar kemur að tómstundum ætti þátttaka ekki að vera fyrirstaða fyrir 

fatlað fólk og má líta á liðveislu sem stuðning við einstaklinginn til fullrar þátttöku. 

Markmið liðveislu er að styðja fatlaða einstaklinga til þátttöku í félags og menningarlífi 

samfélagsins með persónulegum stuðningi. Liðveisla eykur félagsleg samskipti og minnkar 

þar af leiðandi félagslega einangrun (Reykjanesbær, e.d.). Fram kemur í 24. gr. í lögum um 

málefni fatlaðs fólks, að liðveisla eigi að vera persónulegur stuðningur sem miðar einkum að 

því að rjúfa félagslega einangrun og aðstoðar fólk til dæmis við að njóta félagslífs og 

menningar. 

4.7 Bandaríkin og Ísland 

Hér verður nám, atvinna og tómstundir í Bandaríkjunum og á Íslandi borið saman og séð hver 

aðal munurinn er þar á milli. 

4.7.1 Nám 

Bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum er algengara að heyrnarlausir og blindir skrái sig í 

áframhaldandi nám eftir framhaldsskóla en það er að færast í aukanna að fatlaðir nemendur 

geri sömu kröfur um áframhaldandi nám. Rannsóknir bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum hafa 

sýnt fram á hversu valdeflandi og styrkjandi það er fyrir fatlað fólk að fá tækifæri til að stunda 

nám á háskólastigi. 

 Það virðist vera að nám á háskólastigi fyrir fatlað fólk hafi ekki orðið að raunverulegu 

vali fyrr en árið 2007 á Ísland þegar diplómanámið var í boði í fyrsta skipti fyrir þennan hóp. Í 

Bandaríkjunum virðist hafa verið lengri aðdragandi, eða frá 1990, að lagabreytingunum sem 

voru gerðar árið 2008 um bætt aðgengi fyrir fatlað fólk að námi á háskólastigi. Diplóma 

námið á Íslandi er sambærilegt við tveggja ára nám sem í boði er í Iowa-háskóla. Námið 

miðast út frá því efla atvinnumöguleika fatlaðs fólks, auka sjálfræði þess og samfélagslega 

þátttöku. 

 Það sem ólíkt er með Íslandi og Bandaríkjunum er að til dæmis að innan háskólans í 
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Massachusetts í Bandaríkjunum er búið setja á laggirnar miðstöð fyrir félagslega þátttöku 

fatlaðs fólks. Áhugavert væri að sjá slíka miðstöð við Háskóla Íslands þar sem unnin væri 

hugmyndavinna hvernig mætti bæta aðgengi fatlaðs fólks að námsumhverfi háskólans og 

samfélaginu öllu. Í Bandaríkjunum er einnig búið að opna heimasíðu https://thinkcollege.net/ 

sem er ætlað að auðvelda fötluðum nemendum að finna sér nám við hæfi og eru engar 

sambærilegar vefsíður til á Íslandi í dag. 

4.7.2 Atvinna 

Svo virðist sem þróun í atvinnumálum fatlaðs fólks á Íslandi og í Bandaríkjunum hafi verið 

svipuð. Fatlað fólk hefur fengið takmörkuð tækifæri út á hinum almenna vinnumarkaði og 

virðast verndaðir vinnustaðir vera eina valið ef nokkurt er. Með hugmyndafræðinni um 

eðlilegt líf fylgdi í kjölfarið vilji til úrbóta í atvinnumálum fatlaðs fólks bæði hér á landi og 

vestanhafs. Atvinna með stuðningi var sett á fót til að vinna að þeim úrbótum og bæta hag 

fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði. Stefnan í Bandaríkjunum er að bjóða fötluðu fólki 

atvinnu með stuðningi eftir að skólagöngu lýkur. Á Íslandi eru bundnar vonir við að 

diplómanám háskólans eigi eftir að styrkja stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði. 

4.7.3 Tómstundir án aðgreiningar 

Hugmyndir um tómstundir án aðgreiningar virðist ekki hafa náð fótfestu hér á landi og 

fræðileg umfjöllum er af skornum skammti. Til að eiga kost á virkri þátttöku í tómstundum án 

aðgreiningar virðist liðveisla vera eina leiðin til þátttöku. 

4.8 Samantekt 

Til þess að mæta fjölbreytileikanum þarf samfélagið að vera opnara en það nú þegar er. Hvort 

sem það er í Bandaríkjunum eða á Íslandi virðist fyrsti kostur vera aðgreindir, verndaðir 

vinnustaðir í staðinn fyrir atvinnu með stuðningi, sem á að greiða leiðina að samfélagslegri 

þátttöku. Þó að nám á háskólastigi fyrir fatlað fólk sé frekar nýlega til komið byggir það á 

jákvæðum grunni. Lögð er áhersla á að fatlaðir nemendur vinni hlið við hlið með 

samnemendum sínum. Þrátt fyrir breytt viðhorf og löggjöf eigum við ennþá langt í land þegar 

kemur að tómstundum fyrir fatlað fólk, sérstaklega á Íslandi. 
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5 Framkvæmd 

Í þessari rannsókn var ætlunin að búa til heimasíðu til að auðvelda aðgengi fatlaðs fólks að 

upplýsingum um áframhaldandi nám, atvinnu og tómstundir sem í boði er eftir að 

framhaldsskólagöngu lýkur. Við höfum oft heyrt það út undan okkur, bæði frá einstaklingum, 

foreldrum og aðstandendum, að það væri stórt tómarúm sem blasir við þeim eftir að 

framhaldsskóla lýkur og að það skorti upplýsingar og leiðir að næstu skrefum. Að vel 

athuguðu máli var það niðurstaða okkar að heppilegast og aðgengilegast væri að setja upp 

heimasíðu þar sem allar upplýsingar væru tiltækar á einum og sama staðnum. Á heimasíðunni 

munu vera allar helstu upplýsingar um nám, atvinnu og tómstundir sem stendur fötluðu fólki 

til boða á höfuðborgarsvæðinu. 

Til að geta gert heimasíðu og unnið hana eins og við óskuðum okkur þurftum við að fá svör 

við rannsóknarspurningu okkar: Hvað svo? Hvað er í boði fyrir fötluð ungmenni að lokinni 

framhaldsskólagöngu í eftirtöldum sveitarfélögum: Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, 

Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og Hafnarfirði?  

• Hvaða nám er í boði?  

• Hvaða atvinna er í boði?  

• Hvaða tómstundir eru í boði? 

Við byrjuðum á því að búa okkur til tölvupóstfangið oghvaðsvo18@gmail.com þar sem við 

gætum haldið utan um alla þá tölvupósta sem við sendum frá okkur svo að svör og annað væri 

allt á einum og sama staðnum. Þar næst unnum við að stöðluðum tölvupóststexta (viðauki 1) 

sem við enduðum á að senda öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem við 

unnum að stöðluðum texta og spurningum (viðauki 2) til að senda á þá vinnustaði sem við 

vissum af. 

Sendur var póstur á eftirfarandi sveitarfélög: Reykjavíkurborg, Mosfellsbær Seltjarnarnesbær, 

Garðabær, Hafnafjarðarbær og Kópavogsbær. Þess má geta að svör bárust frá öllum 

sveitarfélögunum að Seltjarnarnesbæ undanskildum. Arne Friðrik Karlsson hjá Velferðasviði 

Reykjavíkurborgar bauð okkur að koma til fundar við sig og ræða spurningar okkar en einnig 

ræddum við Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttur hjá Fjölskyldusviði Mosfellsbæjar um okkar 

vangaveltur varðandi verkefnið. Sendur var tölvupóstur á Vinnumálastofnun (viðauki 4) þar 

sem spurt var um hvaða vinnu væri að fá fyrir ungt fatlað fólk á þeirra vegum. Okkur var 

boðið að koma á fund þar með Birni Finnbogasyni þroskaþjálfa þar sem við kynntum honum 

hugmynd okkar að heimasíðunni. Því næst fengum við boð um að koma í heimsókn á nokkra 

vinnustaði en við heimsóttum, Örva, Smíkó, Múlalund, Ás – styrktarfélag og Gylfaflöt þar 

sem við fengum fræðslu um þá starfsemi sem þar fer fram. 

Einnig var haft samband við Tækniskólann (viðauki 5) auk annara margmiðlunarskóla þar 

sem við vildum kanna hugsanlegt samstarf okkar á milli með vefsíðugerð fyrir heimasíðuna. 
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Tækniskólinn svaraði okkur með jákvæðum svörum og var til í að vinna að heimasíðugerð 

fyrir okkur. Samstarfið hentaði ekki okkar þörfum þar sem námslýsing skólans bauð ekki upp 

á það sem við leituðum eftir, svo við afþökkuðum boðið og unnum sjálfar að gerð 

heimasíðunnar. Til að kynna okkur betur framhaldsnám fyrir fatlað fólk höfðum við samband 

við Fjölmennt þar sem við fengum fræðslu um starfsemina þar. Einnig fengum við Sæþór 

Vídó auglýsingahönnuð til að hanna fyrir okkur kennimerki (viðauki 6) fyrir heimasíðuna. 

Við hönnun heimasíðunnar litum við til hugmyndafræðinnar um algilda hönnun þar sem 

við óskuðum eftir að búa til sýnilegar upplýsingar sem væri einfaldar og leiðandi í notkun og 

hægt væri að nota á skilvirkan og þægilegan hátt. Til að hafa heimasíðuna sem skýrasta þá í 

staðinn fyrir að hafa langan texta og hliðartexta um verkefnið sjálft ákváðum við að hafa þetta 

eins einfalt og stílhreint og okkur gafst kostur á. Við bjuggum til þrjú tákn sem tákna atvinnu, 

nám og tómstundir og höfðum þau á forsíðu heimasíðunnar. Þegar ýtt er á atvinna kemur fram 

listi af stöðum sem bjóða upp á atvinnu fyrir fatlað fólk. Stöðunum er raðað í dálka í 

stafrófsröð, kennimerki staðana eru notuð til að einkenna þá. Ef staðirnir áttu ekki kennimerki 

var notast við myndir af vinnustaðnum sjálfum. Ákveðið var að setja allar upplýsingar í dálka 

til að hafa þær afmarkaðri svo gott flæði skapaðist við lestur upplýsinga. Í hverjum dálki 

koma fram grunnupplýsingar um hvern stað fyrir sig, opnunartíma og staðsetningu. Sé óskað 

eftir frekari upplýsingum um viðkomandi stað er í hverjum dálki hægt að ýta á hnapp sem 

heitir lesa meira  sem leiðir viðkomandi að nánari upplýsingum um staðinn. Upplýsingarnar 

koma fram eins og áður í dálkum, sem hver hefur sína táknmynd. Hver og ein táknmynd á að 

leiða lesandann í gegnum síðuna og gefa skýrari mynd um hvað er verið að fjalla um, 

samanber þá er táknið klukka nýtt fyrir opnunartíma staða. Flestar myndirnar voru fundnar á 

veraldarvefnum að undanskilinni umsóknartáknmyndinni en hana bjuggum við sjálfar til. Á 

bak við heimilisfang allra vinnustaðanna er hægt að finn kort með staðsetningu þeirra af 

www.ja.is, einnig er tengill á heima-/facebooksíðu hvers staðar. Sé áhugi fyrir að sækja um 

vinnu er hnappur neðst á síðunni sem heitir umsóknareyðublað sem leiðir lesandann á 

umsóknareyðublað á vef Vinnumálastofnunar. Til þess að auðvelt sé að vafra um síðuna er 

neðst á síðunni til baka hnappur eða hægt er að fara á spássíuna hægra megin á síðunni þar 

sem listi er yfir það sem í boði er sem hægt er að ýta á og mun leiða lesandann áfram. 

Sama hugsunin er á bak við hnappana nám og tómstundir. Þegar ýtt er á nám hnappinn er 

lesandinn leiddur að því hvað er í boði námslega séð. Í dálkunum um námið kemur fram 

hvernig tegund náms er og hvar námið fer fram. Það er hægt að ýta á lesa meira hnapp og 

koma þá fram grunnupplýsingar um námið og er tengill að heimasíðu námsveitenda. 

Þegar ýtt er á tómstundir kemur fram hvað er í boði og stutt lýsing fylgir með. Þegar ýtt er 

á lesa meira hnappinn koma fram ýtarlegri upplýsingar um tómstundir. Til að auðvelda 

aðgengi fatlaðs fólks að umsóknum um liðveislu var ákveðið að safna saman 

grunnupplýsingum um þjónustumiðstöðvar hvers hverfis á höfuðborgarsvæðinu fyrir sig þar 
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sem fram koma upplýsingar um opnunartíma, símanúmer, netfang og staðsetning. Einnig eru 

tenglar inn á heimasíður þjónustumiðstöðvanna. 
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6 Úrvinnsla tölvupósta og samskipta 

Haft var samband við sveitarfélög, vinnustaði og Vinnumálastofnun til að fá betri mynd á það 

hvað stendur fötluðu fólki til boða að lokinni útskrift af sérnámsbraut. Svör sveitarfélaga og 

vinnustaða voru sett saman í heildartexta þar sem allar helstu upplýsingar um sveitarfélögin 

og staðina komu fram og verður farið yfir svör þeirra í komandi texta. 

6.1 Svör sveitarfélaga 

Hjá öllum sveitarfélögunum kom það fram að atvinnuumsóknir fara í gegnum 

Vinnumálastofnun en það er á verksviði sveitarfélaganna að reka starfsemi þeirra vinnustaða 

sem eru í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Sveitarfélögin geta keypt atvinnu pláss á vernduðum 

vinnustöðum af hvort öðru. 

Sveitarfélögin bentu einnig öll á diplómanám við Háskóla Íslands, Fjölmennt en auk 

þess benti Kópavogsbær á Tónstofu Valgerðar. Þegar kom að tómstundum þá eru þær af 

skornum skammti og bentu sveitarfélögin á að fötluðu fólki, sem býr við félagslega einangrun 

eða þarfnast stuðnings fötlunar sinnar vegna, býðst að fá félagslega liðveislu til þess að geta 

sinnt félagslegri afþreyingu eins og hver og einn helst kýs. Einnig var bent á félagsstarf Hins 

Hússins sem er einu sinni í viku en þar er hverjum og einum frjálst að mæta. 

6.1.1 Reykjavík 

Hjá Reykjavíkurborg býðst fötluðum ungmennum að sækja um atvinnu í gegnum 

Vinnumálastofnun og eiga þeir nokkur eyrnamerkt pláss í mismunandi vinnuúrræðum utan 

Reykjavíkur. Reykjavíkurborg er með tvo vinnustaði á sínum snærum fyrir fatlað fólk en það 

eru Gylfaflöt og Iðjuberg. Reykjavíkurborg er ekki með áframhaldandi nám að loknu námi 

við sérnámsbraut en benti á diplómanám við Háskóla Íslands auk Fjölmenntar. Hitt húsið er á 

vegum Reykjavíkurborgar en þar er boðið upp á tómstundastarf fyrir fötluð ungmenni og er 

það einu sinni í viku eða á fimmtudagskvöldum. Hjá Reykjavíkurborg var okkur bent á að 

hafa samband við Hlutverkasetrið sem við og gerðum en fengum þau svör að starfsemi þess 

hentaði ekki hugmyndafræði Hlutverksasetursins. 

6.1.2 Kópavogsbær 

Hjá Kópavogsbæ fara allar atvinnuumsóknir í gegnum Vinnumálastofnun en Kópavogsbær 

rekur starfsþjálfunarstöðvarnar Örva og Dalveg.  

Kópavogsbær er með sumarvinnu sem stendur fötluðum ungmennum til boða upp að 23 

ára aldri. Einnig er hægt að sækja um að komast að hjá Specialisterne í gegnum Kópavogsbæ. 

Hjá Kópavogsbæ var líkt og hjá Reykjavíkurborg bent á diplómanám við Háskóla Íslands og 

Fjölmennt um áframhaldandi nám að loknu námi við sérnámsbraut í framhaldsskóla. 

Kópavogsbær býður fötluðu fólki sem býr við félagslega einangrun eða þarfnast stuðnings 
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fötlun sinnar vegna að fá félagslega liðveislu til þess að geta sinnt félagslegri afþreyingu eins 

og það helst kýs. 

6.1.3 Hafnarfjörður 

Hjá Hafnarfjarðarbæ fara allar atvinnuumsóknir fyrir fatlað fólk í gegnum Vinnumálastofnun. 

Hafnarfjarðarbær býður fötluðu fólki upp á starfshæfingu sem nefnist Geitungarnir auk 

hæfingarstöðvarinnar að Bæjarhrauni. Hafnarfjarðarbær er ekki með áframhaldandi nám að 

loknu námi við sérnámsbraut en benti á diplómanám við Háskóla Íslands auk Fjölmenntar. 

6.1.4 Mosfellsbær 

Hjá Mosfellsbæ fara allar atvinnuumsóknir fyrir fatlað fólk í gegnum Vinnumálastofnun að 

undanskildu Skálatúni. Mosfellsbær er ekki með áframhaldandi nám að loknu námi við 

sérnámsbraut en benti á diplómanám við Háskóla Íslands auk Fjölmenntar. Mosfellsbær er 

með sumarvinnu sem stendur fötluðum ungmennum til boða upp að 23 ára aldri. Einnig er 

hægt að sækja um að komast að hjá Specialisterne í gegnum Mosfellsbæ. Mosfellsbær býður 

fötluðu fólki sem býr við félagslega einangrun eða þarfnast stuðnings fötlun sinnar vegna að 

fá félagslega liðveislu til þess að geta sinnt félagslegri afþreyingu eins og það helst kýs. 

6.2 Vinnustaðir 

Komið hefur fram að samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna á fatlað fólk rétt á launaðri 

vinnu jafnt við aðra. Hér verður leitast við að telja upp þá staði sem bjóðast fötluðu fólki á 

vegum ríkisins. Tölvupóstar voru sendir á eftirfarandi staði: Ásgarður, Ás-styrktarfélag, 

Blindravinnustofan, Bæjarhraun, Dalvegur, Geitungarnir, Gylfaflöt, Iðjuberg, Múlalundur, 

Skálatún, Specialisterne, Smíkó, Örtækni og Örvi. Sömu spurningar voru sendar á alla þar 

sem spurt var út í starfsemi, markmið, hverjir geta sótt um, aðgengi, hvar er sótt um, 

viðverutíma, hvað komast margir að hverju sinni, biðlista, þjónustu á staðnum, aðstoð við 

daglegar þarfir, kostnað, laun og annað sem vinnustaðir vildu koma á framfæri (Sjá betur 

viðauki 2). Svör við spurningunum verða birt frá hverjum vinnustað fyrir sig og unnið í 

heildartexta. 

6.2.1 Vinnumálastofnun 

Velferðarráðherra hefur umsjón með Vinnumálastofnun en þar er fjöldinn allur af 

vinnumarkaðstengdum verkefnum. Vinnumálastofnun starfar samkvæmt lögum nr. 55/2006 

um vinnumarkaðsaðgerðir og lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar. Níu 

þjónustuskrifstofur eru á vegum Vinnumálastofnunar víðs vegar um landið, auk þeirra eru 

þrjú smærri útibú þar sem almenn þjónusta er veitt. Vinnumálastofnun sér meðal annars um 

að „annast skráningu atvinnulausra, útreikninga og greiðslu atvinnuleysisbóta, annast útgáfu 

atvinnuleyfa og skráningu útlendinga, halda utan um og afla upplýsinga um atvinnuástand, 

atvinnuleysi og atvinnuhorfur, halda skrá yfir laus störf og annast skipulag 

vinnumarkaðsúrræði“ (Vinnumálastofnun, e.d.). Vinnumálastofnun býður upp á þjónustu við 
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fólk með skerta starfsgetu, þjónustan fer eftir þörfum hvers og eins. Um er að ræða ráðgjöf og 

sérhæfðan stuðning við atvinnuleit annars vegar og hins vegar „Atvinnu með stuðningi“. 

 Atvinna með stuðningi er deild innan Vinnumálastofnunar og sér um atvinnumál 

fatlaðs fólks. Þar vinna níu fulltrúar sem skipta verkum milli sín en þar er málaflokknum skipt 

upp í þrjá hópa sem fer eftir þörfum viðkomandi. Hóparnir skiptast í A, B og C, innan A – 

hópsins eru einstaklingar með þroskaskerðingu og þurfa mikla eftirfylgni, innan B – hópsins 

eru geðfatlaðir og þurfa nokkurn stuðning og innan C – hópsins eru einnig geðfatlaðir en 

þurfa lítinn sem engan stuðning og lágmarks eftirfylgd. Atvinna með stuðningi sér um að gera 

áætlun og fylgja starfsfólki með skerta vinnugetu í gegnum fyrstu skrefin á almennum 

vinnumarkaði. Að starfshæfingu lokinni er samtal milli starfsmanns og ráðgjafa hans, 

atvinnurekenda um hvort raunverulegt atvinnutækifæri sé til staðar. Atvinna með stuðningi 

sér um vinnusamninga milli starfsmanns og atvinnurekenda. Tryggingarstofnun greiðir allt að 

75% með starfsmönnum „Atvinnu með stuðningi“ fyrstu tvö árin en lækkar svo um 10% hvert 

ár eftir það og endar í 25%. Samningur er ávallt gerður til eins árs en er uppsegjanlegur fyrir 

báða aðila. 

6.2.2 Ásgarður 

Ásgarður er sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992  

og lögum um sjálfseigbnarstofnanir nr. 33/1999 og er með starfsleyfi frá 

félagsmálaráðuneytinu. Ásgarður er verndaður vinnustaður og þar geta allir sótt um sem hafa 

náð 18 ára aldri á Reykjavíkursvæðinu. Hver og einn sækir um í sínu sveitarfélagi. Markmið 

Ásgarðs er að virkja þann skapandi kraft sem býr í hverjum og einum einstaklingi. Reynt er 

að mæta hverjum og einum á hans forsendum og skapa skilyrði til þroska og sjálfstæðs lífs. 

  Í Ásgarði er unnið út frá kenningu Rudolfs Steiner um að fötlun sé möguleiki en ekki 

hindrun og að í hverri manneskju sé heilbrigður kjarni sem unnið er með. Vinnutími á Ásgarði 

er frá kl:08:00 til kl:12:00 annars vegar og frá kl:13:00 til kl:16:00 hins vegar. Viðverutími er 

misjafn en lágmarks viðvera er 50% og hámarks er 100%. Í dag starfa 32 í Ásgarði, tveir 

einstaklingar frá Reykjavík bíða eftir plássi og þrír frá hinum sveitarfélögunum. Ásgarður 

býður upp á morgunmat, hádegismat og kaffitíma bæði að morgni og seinni part dags öllum 

að kostnaðarlausu. Ásgarður er með aðgengi fyrir alla en býður ekki upp á aðstoð við athafnir 

daglegs lífs. Líkt og annars staðar greiðir sveitarfélagið með viðkomandi hverju sinni. Allir 

þeir sem starfa í Ásgarði fá greidd laun. 

6.2.3 Ás – styrktarfélag 

Ás – styrktarfélag er með vinnuúrræði fyrir hátt í 300 manns auk þess að eiga og reka 

dagþjónustu og búsetuúrræði. Markmið félagsins hefur ávallt verið að sýna frumkvæði og 

vera brautryðjandi með áherslu á sveigjanleika og gæði. Hugmyndafræði hvers tíma er höfð 

að leiðarljósi auk þess sem fyrsta flokks þjónusta með hagsmuni notandans er í forgrunni. Hjá 
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Ás – styrktarfélagi er boðið upp á Vinna og virkni en rúmlega 200 manns nýta sér þá þjónustu. 

Allir eiga sér heimastöð og dagskrá við hæfi annað hvort á einhverju fjögurra vinnusvæða 

Áss, vinnustofu í Ögurhvarfi 6 eða Bjarkarási/Lækjarási, Stjörnugróf 7-9. Áhersla er lögð á að 

auka fjölbreytni og forðast stöðnun innan vinnustaða. Þetta er gert m.a. með því að bjóða upp 

á fjölbreytt val í V&V tvisvar á ári. Starfsfólk á þá möguleika á að kynnast og starfa með 

allskonar fólki við ný og spennandi verkefni víða um bæinn með þeirri aðstoð sem hver og 

einn þarf. Mikilvægt er að tryggja fjölbreytni í þessum tilboðum svo allir finni eitthvað við sitt 

hæfi.  

Umsóknir fara í gegnum Vinnumálastofnun og getur hver sem greindur er með 

þroskaskerðingu sótt um. Gott aðgengi er fyrir alla. Vinnutími er frá kl:08:00 til kl:16:30 alla 

virka daga, hver og einn kemur með ósk um viðverutíma og enginn lágmarkstími er en 

hámarkstími er 8 klst. á dag. 139 heilsdagsrými eru í boði á höfuðborgarsvæðinu. Þeim sem 

vinna 50% eða meira býðst hádegismatur að kostnaðarlausu auk þess sem boðið er upp á 

ávexti í kaffitímanum. Þess má geta að íbúum Kópavogs býðst ekki hádegismatur þar sem 

Kópavogsbær niðurgreiðir ekki þá þjónustu fyrir sína þegna. Veitt er aðstoð við allar athafnir 

daglegs lífs. Ekkert kostar að vera í vinnu hjá Ás – styrktarfélagi en sum Vinnu og virkni 

tilboðin kosta. Laun fara eftir hvað hver og einn skorar í starfsmati og fá því greitt skv. 

samningum um starfsþjálfun og Eflingu stéttarfélags. Sum verkefni fær vinnustaðurinn greitt 

fyrir s.s. ýmis pökkunar- eða álímingarverkefni, söluvöru frá saumastofu og gróðurhúsi. Þeir 

sem vinna þar fá hlutdeild í innkomu í formi launa. 

6.2.4 Blindravinnustofan 

Blindravinnustofan er með starfsemi fyrir blinda og sjónskerta. Opið er frá kl:08:00 til  kl: 

16:00. Viðvera hvers og eins fer eftir starfseminni hverju sinni, ekki er gerð krafa um lág- eða 

hámarks viðveru hverju sinni. Stöðugildin eru 14 og deilast þau niður á 30 einstaklinga. Líkt 

og á öðrum vinnustöðum fyrir fatlað fólk þarf að sækja um í gegnum Vinnumálastofnun. 

 Hægt er að kaupa hádegismat í mötuneyti Blindravinnustofu sem kostar 600 kr., boðið 

er upp á kaffi í kaffitímum. Aðgengi er fyrir alla en ekki er boðið upp á aðstoð við athafnir 

daglegs lífs. Miðað er við að starfsgeta hvers og eins sé frá 30% - 90% og eru verkefnin 

miðuð að þeim hópi. Laun eru greidd eftir samkomulagi milli Hlutverks og ASÍ og eru 

launaflokkarnir fjórir, 30%, 50%, 70% og 90%. Starfsemi Blindravinnustofunnar byggir á 

eftirspurn neytenda og er bundin við vilja verslana til að selja vörurnar. Þegar keyptar eru 

vörur frá Blindravinnufélaginu styður viðkomandi við blint og sjónskert fólk. Markmið  

staðarins er að blindir og sjónskertir hafi vinnu, fái endurhæfingu og þjálfun með rekstri 

heildsölu smásölu og framleiðslu ræstinga- og hreinlætisvara og skyldri starfsemi. 

6.2.5 Bæjarhraun 

Bæjarhraun vinnur að því að auka möguleika þjónustunotenda til að þróa styrk sinn sem leiðir 

til virkrar þátttöku í eigin lífi og þar með samfélaginu. Áhersla er lögð á skipulagða þjónustu 
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og þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta og í skynörvun sem leiðir til aukinna lífsgæða. 

Bæjarhraun býður upp á þjónustu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri. Opið er í Bæjarhrauni alla 

virka daga frá kl:08:00 til kl:16:00, starfsemin er þó ekki í gagni frá kl:12:00 til kl:13:00. 

Einstaklingar geta nýtt sér mismunandi viðverutíma en hámarkið er þó 4 tímar á dag 5x í viku 

og er lágmarkið 1 tími á dag 3x í viku. Eins og er eru 22 einstaklingar í Bæjarhrauni. Sótt er 

um hjá Vinnumálastofnun. Gott aðgengi er fyrir alla og veitt er aðstoð við allar athafnir 

daglegs lífs. Hafnafjarðabær býður upp á kaffi- og hádegismat sem er einstaklingunum að 

kostnaðarlausu. Engin laun eru greidd í Bæjarhrauni. 

6.2.6 Dalvegur 

Dalvegur er starfs- og félagsþjálfun og hefur þann tilgang að draga úr áhrifum fötlunar og 

auka hæfni til starfa og þátttöku í daglegu lífi. Markmið Dalvegs er að aðstoða einstaklinga í 

því að vaxa og dafna í starfi. Allir með skilgreinda fötlun geta sótt um starf á Dalvegi og er 

aðgengi fyrir alla. Hámarks viðverutími eru 8 tímar og er opnunartími Dalvegs frá kl:08:00 til 

kl:16:00. Misjafnt er þó hvað hver og einn er lengi hverju sinni og eru flestir í hálfu starfi. Í 

dag eru 40 einstaklingar á Dalveginum í mismiklum stöðugildum. Eins og er er enginn á 

biðlista eftir plássi á Dalvegi. 

 Hægt er að kaupa sér heita máltíð í hádeginu og kostar hún 460 kr. Kaffi og með því 

er síðan í boði öllum að kostnaðarlausu. Á Dalveginum er komið til móts við þarfir hvers og 

eins og er aðstoð veitt við daglegar athafnir. Það er einstaklingnum að kostnaðarlausu að 

vinna á Dalvegi fyrir utan matarkostnað. Hvert sveitarfélag greiðir fyrir hvern einstakling. 

Dalvegur greiðir ekki laun og er vitnað í lög um málefni fatlaðs fólks. Tekið var þó fram að 

tvisvar á ári eru greiddar bónusgreiðslur, engar frekari skýringar voru á þeim. Annað sem 

svaraðili Dalvegs vildi koma á framfæri: Fjölbreyttur vinnustaður með fullt af vinnu og virkni 

tækifærum, erum að vinna verkefni fyrir nokkur fyrirtæki. Erum með breytilegt hópstarf alla 

daga. Erum einnig með smiðju og keramik í boði fyrir þá sem hafa áhuga á því. 

6.2.7 Geitungarnir 

Geitungarnir er atvinnuþjálfun fyrir fatlað fólk, áhersla er lögð á nýjar nálganir með 

valdeflandi starfi þar sem áhugasvið hvers og eins er skoðað og reynt að taka mið af því. 

Unnið er á almennum vinnumarkaði og er markmiðið að fatlað fólk sé sýnilegra í samfélaginu 

og eyða stimplun. Þeir sem telja að Geitungarnir sé fyrir þá geta sótt um en umsókn fer í 

gegnum Vinnumálastofnun. Hver og einn velur sinn viðverutíma og er því enginn með eins 

viðverutíma, hámarks viðvera er frá kl:08:00 til kl:17:00. Eins og er er ekki komin tala á 

hámarksfjölda en 16 einstaklingar eru í Geitungunum í dag og eru 6 til 8 einstaklingar á 

biðlista. Hjá Geitungunum er boðið upp á kaffi fyrir og eftir hádegi og hægt er að kaupa sér 

hádegismat á staðnum. Aðgengi er fyrir alla og er veitt aðstoð við allar athafnir daglegs lífs. 

Geitungarnir eru með einstaklingsmiðaða þjónustu og vinna í anda Þjónandi leiðsagnar og er 

því komið til móts við hvern og einn. Ekki eru greidd laun hjá Geitungunum þar sem um er að 
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ræða atvinnuþjálfun og er markmiðið að koma hverjum og einum einstaklingi í launaða vinnu 

á almennum vinnumarkaði eða hjá AMS. 

6.2.8 Gylfaflöt 

Gylfaflöt rekur dagþjónustu fyrir fatlað fólk á aldrinum 20 til 30 ára. Gylfaflöt býður upp á 

einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem áhersla er lögð á kærleiksríkt umhverfi, fjölbreytt tilboð 

og skapandi starf í Smiðjunni. Unnið er eftir myndrænum stundatöflum, félagsfærnisögum, 

TEACCH, atferlismótandi nálgun, Þjónandi leiðsögn, hreyfingu, útiveru og atferlismótandi 

nálgun. Sótt er um pláss í Gylfaflöt í gegnum Vinnumálastofnun. Aðgengi er ábótavant en 

tekið er við öllum þó svo að ekki sé gott aðgengi fyrir meira en tvo hjólastóla hverju sinni. 

Starfsfólk Gylfaflatar aðstoðar alla sína einstaklinga við athafnir daglegs lífs. Hjá Gylfaflöt er 

boðið upp á hádegismat auk kaffitíma einstaklingunum að kostnaðarlausu. Gylfaflöt er opin 

frá kl:08:30 – 16:00 alla virka daga en hver og einn er með mismunandi viðverutíma. 

Stöðugildi eru 27,5 sem dreifast á einstaklinga en Gylfaflöt getur tekið við allt að 35 

einstaklingum hverju sinni. Gylfaflöt borgar einstaklingum sínum ekki laun fyrir þá vinnu 

sem þar er unnin en eins og er er verið að vinna að verkefni sem ber heitið „Allir geta unnið“. 

Með því verkefni er verið að vinna að auknum sýnileika fatlaðs fólks í samfélaginu en 

Gylfaflöt er í samstarfi við verslunina/verkstæðið Krumma og Strætó en einnig hefur verið 

samstarf með Sorpu sem er að vísu ekki virkt eins og er. 

6.2.9 Iðjuberg 

Iðjuberg býður upp á dagþjónustu fyrir fatlað fólk og er notast við hugmyndafræðina um 

Þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf með hliðsjón af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Í Iðjubergi er unnið að því að styrkja stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu. Allir þeir 

sem eru með skilgreinda þroskahömlun geta sótt um í Iðjubergi og sótt er um í gegnum 

velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Opnunartími er frá kl:08:30 til kl:16:00, þjónustunotendur 

eru frá 2 tímum upp í 7 tíma á dag. Flestir eru annað hvort fyrir eða eftir hádegi en miðað er 

við að hver og einn sé með 4 tíma á dag. Eins og er eru 32 einstaklingar í Iðjubergi, þar af 17 

fyrir hádegi og 19 eftir hádegi, þess má þó geta að 3 einstaklingar eru með 6 – 7 viðverutíma. 

Aðgengi er fyrir alla og er boðið upp á aðstoð við athafnir daglegs lífs. Iðjuberg býður 

þjónustuþegum sínum upp á hádegismat auk kaffitíma og er það þjónustuþegum því að 

kostnaðarlausu að starfa hjá Iðjubergi. Iðjuberg gengur út frá því að öll virkni er vinna og 

þangað mætir fólk á eigin forsendum og stundar sína vinnu. 

6.2.10 Múlalundur 

Múlalundur vinnustofa SÍBS er öflugt þjónustu- og framleiðslufyrirtæki í Mosfellsbæ sem 

rekið er af SÍBS í því skyni að skapa störf fyrir fólk með skerta starfsorku. Hægt er að sækja 

um starf á Múlalundi í samvinnu við Vinnumálastofnun en þar er ráðgjafi sem metur 

starfsgetu hvers og eins fyrir þau störf sem Múlalundur býður upp á. Sótt er um í gegnum 
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Vinnumálastofnun og er vinnutími kl:08:00 til 12:00 eða frá kl:12:30 til 16:30. Nokkrir 

einstaklingar eru í fullu starfi en svo fer það allt eftir hvað hentar hverjum og einum. Sumum 

hentar að vera í 2 daga á meðan það hentar öðrum að vera hluta úr degi og dreifa þannig á 

vinnuvikuna. Um 33 einstaklingar með örorku starfa á Múlalundi auk fjögurra sem eru í 4 

vikna starfsprufu. Einn starfsmaður er á samningi hjá Múlalundi í grafískri miðlun sem ekki 

var ráðinn í gegnum Vinnumálastofnun. Eins og er eru 8 - 10 manns á biðlista eftir plássi á 

Múlarlundi en það er í meira lagi. Gott aðgengi er fyrir alla en ekki er boðið upp á þjónustu 

við athafnir daglegs lífs.  

 Starfsmönnum Múlalunds býðst að kaupa mat í hádeginu af Reykjalundi en þar kostar 

15 miða kort 9000 kr. Einnig getur starfsfólk komið með hádegismat með sér. Í kaffitímum 

kemur hver og einn með sitt nesti. Starfsfólk Múlalundar fær laun og réttindi í samræmi við 

almenna kjarasamninga stéttarfélaga við Samtök atvinnulífsins. Laun öryrkja miðast einnig 

við samkomulag ASÍ og Hlutverks samtaka um vinnu og verkþjálfun frá árinu 2006 sem 

kveður á um að laun skuli taka mið af starfsgetu. Launin eru hugsuð sem viðbót við aðrar 

greiðslur vegna örorku. Múlalundur fer í eina sumarferð á ári auk þess sem reynt er að brjóta 

upp hversdagsleikann til dæmis með því að baka vöfflur, grilla, fara í dagsferðir, leikhús og 

annað tilfallandi. 

6.2.11 Skálatún 

Skálatún býður upp á dagþjónustu fyrir fatlað fólk sem hefur náð 18 ára aldri. Starfsemin 

skiptist í tvo hluta, boðið er upp á vinnustofu annars vegar og Skjól hins vegar. Í 

vinnustofunni er unnið að handverki og list svo sem vefnaður, textílvara, gjafakort og annað 

tilfallandi. Þar er leitast við að mæta styrkleikum og áhugasviði hvers og eins. Einnig er 

þjónusta við fyrirtæki svo sem pökkun og verðmerkingar. Markmið vinnustofu Skálatúns er 

að auka og/eða viðhalda hæfni ásamt því að efla sjálfstæði hvers og eins. Leitast er eftir að 

hver og einn fái tækifæri til að kynnast fjölbreyttum vinnubrögðum og verkefnum. 

 Skjólið leggur upp úr félagslegri aðstoð og að einstaklingurinn upplifi slökun og 

vellíðan. Farið er í vettvangsferðir, rætt er um ýmis málefni, lestur og fleira skapandi. Í húsinu 

eru tvö skynörvunarrými. Boðið er upp á klúbbastarf en þar eru starfrækir karla- og 

konuklúbbar, teklúbbur, gler- og leirvinnuhópur og tómstundahópur. Markmið Skjóls er að 

veita einstaklingsbundna þjónustu og veita tilboð þar sem byggt er á löngunum og vali hvers 

og eins. Á Skálatúni er aðgengi fyrir alla, möguleiki er á léttum hádegismat auk kaffitíma. 

Aðstoð er veitt við allar daglegar athafnir og er komið til móts við þarfir hvers og eins. 

 Viðverutími á Skálatúni er frá kl:08:30 til kl:12:00 og svo frá kl:13:00 til kl:15:30, 

reynt er að koma til móts við hvern og einn með viðverutíma hverju sinni. Sótt er um 

dagþjónustu í síma 5306603 eða með því að senda tölvupóst á netfangið 

annakristin@skalatun.is. Ekki eru greidd laun á Skálatúni en flestir fá umbun. 
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6.2.12 Specialisterne 

Specialisterne vinnur að því að koma einstaklingum á einhverfurófinu í launuð störf á 

almennum vinnumarkaði. Opið er hjá þeim alla virka daga frá kl:08:30 til 16:30 þar sem pláss 

er fyrir 14 - 20 einstaklinga hverju sinni, meðaltími hvers og eins er um 4 tímar dag hvern. 

Hjá Specialisterne hafa allir aðgang að tölvum og kennsluvef. Ýmsar tómstundir eru 

stundaðar en þar má nefna líkamsrækt, yoga, bakstur, matargerð, mósaík og útiveru. 

Specialisterne er í Síðumúla 32 á 3. hæð og geta því ekki tekið við einstaklingum í hjólastól. 

Ekki er veitt aðstoð við athafnir daglegs lífs. Hver og einn kemur með sinn eigin hádegismat 

og mat fyrir kaffitíma en boðið er upp á kaffi, vatn og djús. 

6.2.13 Smíkó 

Starfsemi Smíkó hefur verið í þróun síðan árið 2010. Þá var byrjað á því að vinna með 

þæfingu, saumavinnu, föndur, prjónavinnu og vefnað. Árið 2011 var ráðinn smiður til vinnu 

hjá Smíkó og út frá því hófst mikil og skipulögð starfsemi með timbur. Leiðbeinendur fundu 

að sú vinna hentaði mun betur fyrir starfsmenn Smíkó. Í Smíkó er unnið að því að smíða 

leikfangabíl, svokallaða Smíkó – kubba, lestar og önnur tilfallandi verkefni. Afurðin er svo 

seld til leikskóla og á ýmsum mörkuðum. Lífstíðarábyrgð er á leikföngunum en með því er 

verið að stuðla að því að verkefnin haldist innan Smíkó og sjá þeir þá um það viðhald sem 

þarf hverju sinni. Smíkó leitast við að miða hvern hlut eða vinnustöð við getu einstaklingsins. 

 Markmið Smíkó er að efla þá sem þurfa stuðning í sjálfstæðum vinnubrögðum. Láta 

sér líða vel í vinnunni og hafa gaman af því starfi sem fram fer. Hafa tilgang, sjá afraksturinn, 

læra að fara eftir dagskrá og halda sér við efnið. Auk þess horfir Smíkó til þess að geta gert 

leikföng leikskóla náttúruvænni. Þar sem Smíkó var upphaflega hugsað út frá einstaka 

einstaklingum með mikla stuðningsþörf og með mikinn hegðunarvanda var ósk um að koma 

starfseminni vel af stað og gera vel við þá sem voru þar í vinnu, þá hefur ekki verið opið fyrir 

umsóknir en til stendur að breyta því í komandi framtíð. Aðgengi í Smíkó er gott fyrir alla. 

Vinnutími starfsmanna er um það bil fjórir tímar á dag. Starfsmenn eru sex samtals og eru þrír 

fyrir hádegi og þrír eftir hádegi. Einn starfsmaður er að prufa að vera átta tíma á dag einu 

sinni í viku og hefur að gengið vonum framar. Eðli málsins samkvæmt hefur hver og einn 

starfsmaður leiðbeinanda með sér en sá leiðbeinandi kemur frá heimili viðkomandi. Tveir 

starfsmannanna vinna á almennum vinnumarkaði utan Smíkó einu sinni í viku og fá greitt 

samkvæmt almennum verkamannataxta og greiða í starfsmannasjóð.  

 Þar sem Smíkó er í sama húsnæði og Ás – vinnustofu er boðið upp á heita máltíð í 

hádeginu gegn gjaldi og ræður hver og einn hvort hann kaupi sér máltíð. Kaffitíminn, sem eru 

iðurlega ávextir og kaffi/te, er í boði Ás – vinnustofu. Þörfum hvers og eins er mætt að fullu 

bæði við vinnu og við athafnir daglegs lífs. Smíkó er starfsmönnum að kostnaðarlausu fyrir 

utan matarkostnað og ekki eru greidd laun eins og er fyrir vinnuna, vonast er þó til að ágóði af 

leikfangasölu geti í framtíðinni orðið til þess að hægt sé að greiða laun. Mottó Smíkó er: „ Þú 

kennir ekki það sem þú ekki kannt sjálf/ur.” 
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6.2.14 Örtækni 

Hjá Örtækni eru framleiddir tölvukapplar og ýmiss annar háþróaður tæknibúnaður. Allir þeir 

sem er á örorku geta sótt um og er sótt um hjá Vinnumálastofnun, vinnutími er frá kl: 08:00 til 

kl:12:00 annars vegar og svo frá kl:12:30 til kl:16:30 hins vegar og er því fjögra tíma viðvera 

hverju sinni. Ráðið er inn eftir þörf hverju sinni og eru settar kröfur um að einstaklingurinn 

ráði við tæknilega vinnu og nákvæmnisvinnu. Enginn biðlisti er og vantar yfirleitt starfsfólk. 

 Ekki er boðið upp á mat, hvorki í hádeginu né kaffitímum, en fólk getur þó komið 

sjálft með eitthvað til að gæða sér á í kaffitímum. Ekki er veitt aðstoð við athafnir daglegs lífs. 

Aðgengi er fyrir alla. Það er öllum að kostnaðarlausu að vera hjá Örtækni. Laun eru í 

samræmi við launataxta Eflingar og fara eftir starfsgetu hvers og eins. Annað sem svaraðili 

Örtækni vildi koma á framfæri: Örtækni er rekið sem almennur vinnustaður með það að 

markmiði að skapa atvinnu fyrir fólk með skerta starfsgetu. Við gerum þó nokkrar kröfur til 

starfsfólks og það eru ekki allir sem ráða við vinnuna sem er hjá okkur. 

6.2.15 Örvi 

Örvi er starfsþjálfunarstaður og er markmiðið að fólk með skerta starfsgetu komi í 

starfsþjálfun sem leiði það síðar á almennan vinnumarkað. Allir geta sótt um að komast inn 

hjá Örva og er sótt um í gegnum Vinnumálastofnun. Gott aðgengi er í Örva fyrir þá sem eru í 

hjólastól eða nota annan aðstoðarbúnað. 

 Vinnutími Örva er frá kl:08:15 til kl:11:45 annars vegar og frá kl:12:15 til kl:15:45 

hins vegar. Einstaklingarnir ráða því sjálfir hvort þeir vinni fyrir eða eftir hádegi. Fullnýtt 

pláss jafngildir 44% starfshlutfalli, misjafnt er hvert starfshlutfall hvers og eins er. Miðað er 

við að hver og einn komi að minnsta kosti tvisvar í viku en það er alltaf einstaklingsbundið og 

metið hverju sinni. Engin hámarks viðvera er í Örva og er það metið hverju sinni út frá hvað 

hentar hverjum og einum. Hverju sinni er gert ráð fyrir um 15 plássum fyrir hádegi og 15 eftir 

hádegi. Eins og er eru engir biðlistar í Örva. Ekki er boðið upp á hádegismat en í kaffitímum 

er boðið upp á kaffi, vatn og sódavatn en hver og einn þarf að hafa með sér matvæli kjósi 

hann slíkt. Reynt er að mæta þörfum hvers og eins hverju sinni. Líkt og annar staðar er það 

einstaklingnum að kostnaðarlausu að vera í Örva og greiðir hvert sveitarfélag fyrir sig með 

hverjum starfsmanni. 

 Hægt er að fá greidd laun samkvæmt samkomulagi ASÍ, Hlutverks, Eflingar og 

kjarasamningi Örva. Eftir átta vikna tímabil hjá Örva í starfsþjálfun getur einstaklingur átt von 

á launagreiðslu, gert er starfsmat á einstakling og honum greidd 30 – 50% laun af uppfylltum 

ákveðnuim skilyrðum. Annað sem svaraðili Örva vildi koma á framfæri: Örvi er frábær kostur 

fyrir fólk með skerta starfsgetu, til að vita hvað það þarf að æfa áður en farið er á almennan 

vinnumarkað. Ég hafði samband við framhaldsskóla sem eru með sérnámsbraut, og bauð þeim 

í heimsókn til að sjá og kynnast starfsemi Örva. Flestir skólarnir þáðu boðið, og voru ánægðir 

með heimsóknina. Þannig vildi ég kynna Örva fyrir þeim sem eru að klára framhaldsskóla. 
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6.3 Áframhaldandi menntun 

Til að fá upplýsingar um hvað væri í boði sem tengist áframhaldandi menntun fyrir ungmenni 

sem eru að útskrifast af sérnámsbraut nýttum við upplýsingar sem nálgast má á heimasíðu 

viðkomandi staða. Staðirnir eru tveir sem bjóða upp á áframhaldandi menntun en það er 

Fjölmennt og Tónstofa Valgerðar. 

6.3.1 Fjölmennt 

Fjölmennt er símenntunar- og þekkingarmiðstöð í Reykjavík. Megin tilgangur Fjölmenntar er 

að tryggja að fatlað fólk 20 ára og eldra, sem þarf sérstakan stuðning við nám, fái tækifæri til 

fjölbreyttrar símenntunar í formi námskeiða og náms að loknu formlegu námi í skólakerfinu, 

einnig veitir Fjölmennt ráðgjöf og starfar með öðrum símenntunaraðilum. Ráðgjafardeild 

Fjölmenntar veitir ráðgjöf til annarra símenntunaraðila um framkvæmd náms og 

skipulagningu fyrir fatlað fólk. Þá er bæði átt við almennt nám og sérsniðin námskeið fyrir 

fatlað fólk, einnig að fylgjast með gæðum námsins sem boðið er upp á. Ráðgjafadeild 

Fjölmenntar veitir ráðgjöf til einstaklinga við að velja og nýta sér þau tilboð sem aðrar 

menntastofnanir og símenntunaraðilar bjóða upp á (Fjölmennt, e.d.). 

 Fjölmennt býður upp á nám og námskeið fyrir fatlað fólk sem ekki getur nýtt sér þau 

tilboð sem almennir símenntunaraðilar bjóða upp á. Námskeiðsframboð hjá Fjölmennt er 

fjölbreytt og misjafnt er hversu langt hvert námskeið er, allt frá því að standa yfir í nokkrar 

vikur til þess að standa út alla önnina. Námskeiðum Fjölmenntar er skipt niður í sjö flokka 

Heimilisfræði, Íþróttir, Sund og Dans, Mál og samfélag, Myndlist og handverk, Sjálfstyrking / 

valdefling, Tónlist og leiklist, Tölvu- og upplýsingatækni og innan hvers flokk er hægt að 

finna margvísleg námskeið (Fjölmennt, e.d.). 

 Námskeiðahald fer fyrst og fremst fram á símenntunarstöð Fjölmenntar við 

Vínlandsleið en auk þess fara námskeið einnig fram á öðrum stöðum eftir þörfum og eðli 

námskeiðsins, svo sem íþróttagreinar sem fram fara í World Class, sundi og 

endurhæfingarstöð Kópavogs, Keiluhöllinni í Egilshöll og íþróttahúsi fatlaðra í Hátúni svo 

eitthvað sé nefnt (Fjölmennt, e.d.). 

6.3.2 Tónstofa Valgerðar 

Tónstofa Valgerðar er tónlistarskóli sem sérhæfir sig í að kenna þeim sem ekki geta tileinkað 

sér hefðbundna tónlistarkennslu. Nemendur með sérþarfir njóta þar forgangs og er Tónstofan 

ein sinnar tegundar á landinu. Tekið er mið af þörfum og forsendum hvers og eins nemanda í 

kennslu. Sérstaða Tónstofunnar er að nemandi getur lagt stund á hefðbundið tónlistarnám en 

einnig notið fjölþættrar tónlistarkennslu og þjálfunar sem beinist að því að efla tónlistarfærni 

og tónnám nemandans sem og veita sköpunarþörfinni útrás og bæta líðan. Tónstofan fylgir 

megin markmiðum aðalnámskrá tónlistarskóla og skólanámskrá Tónstofunnar (Tónstofa 

Valgerðar, e.d.). 
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 Tónleikar eru haldnir tvisvar á ári, í desember og maí. Þar fá nemendur tækifæri til að 

koma opinberlega fram, sýna færni og framfari sínar og eru tónleikarnir einskonar prófsteinn 

á námi hvers og eins nemanda þá önnina. Nemendur sem geta taka stigspróf á sitt hljóðfæri en 

annars eru  árangur og framfarir ekki metin með stöðuprófum. Sívirkt námsmat er þá samofið 

kennslu og er stuðst við óformlegar og formlegar kannanir og með því er alltaf verið að 

endurmeta námsáfanga hvers einstaklings. Kennsla Tónstofunnar fer fram frá miðjum ágúst 

og stendur út júní. Færri komast að en vilja og ætíð er langur biðlisti (Tónstofa Valgerðar, 

e.d.). 

 Kammerkór og söng- og hljóðfærahópar af ýmsu tagi eru starfræktir hjá Tónstofu 

Valgerðar sem og Bjöllukór sem er vel þekktur. Valgerður Jónsdóttir skólastjóri Tónstofu 

Valgerðar stofnaði Bjöllukórinn haustið 1997. Allir í kórnum eru nemendur tónlistarskólans. 

Markmið kórsins er að þjálfa meðlimi að leika með öðrum. Bjöllukórinn tekur þátt í allskyns 

spennandi verkefnum og eflist ár frá ári. Segja má að Bjöllukórinn sé framvarðarsveit 

Tónstofunnar og hefur komið fram á ýmsum viðburðum, hátíðum og með öðru tónlistarfólki 

(Tónstofa Valgerðar, e.d.). 

6.4 Tómstundir 

Til að fá upplýsingar um hvað væri í boði sem tengist tómstundum fyrir ungmenni sem eru að 

útskrifast af sérnámsbraut nýttum við upplýsingar sem nálgast má á heimasíðu viðkomandi 

staðar. Við fundum einungis einn stað sem býður upp á tómstundir fyrir þennan hóp og hann 

heitir Hitt Húsið. 

6.4.1 Hitt Húsið 

Hitt Húsið býður upp á félagsstarf fyrir fatlað fólk á aldrinum 16 – 30 ára sem ber nafnið Tipp 

Topp. Hitt Húsið er við Austurstræti og er gengið þar inn og niður í kjallara, 

hjólastólaaðgegni er hins vegar baka til eða frá Hafnarstræti en þar er lyftuaðgengi. 

Þátttakendur starfsins kjósa sér fulltrúa til að skipuleggja starfið hverju sinni. Meðal þess sem 

gert er í félagsklúbbnum Tipp Topp er hrekkjavaka, dj-kvöld, bingókvöld, dragkeppni, 

kvikmyndakvöld auk annara viðburða (Hitt húsið, e.d.). 

6.5 Samantekt 

Það sem allir vinnustaðirnir fyrir utan Smíkó og Skálatún áttu sameiginlegt var að sótt er um 

vinnu í gegnum Vinnumálastofnun. Opnunartími vinnustaða er svipaður eða yfirleitt frá 

kl:08:00 til kl:16:30. Vinnutími hvers og eins fer eftir getu og vilja einstaklingana en skiptist 

niður á part úr degi, hálfan dag eða allan daginn. Ef laun eru í boði eru þau í samræmi við 

samning ASÍ og Eflingar en þau eru metin út frá starfshæfni hvers og eins. Því fá þeir sem eru 

með meiri starfshæfni borgað á meðan þeir sem eru með litla starfshæfni fá oftar en ekki 

ekkert borgað. Almennt var aðgengi gott en misjafnt var hvort aðstoð væri veitt við athafnir 

daglegs lífs. Eins og gengur og gerist var það misjafnt á milli vinnustaða hvort boðið var upp 
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á heita máltíð í hádeginu, hvort hún kostaði eða hvort fólk kom með matinn að heiman, í 

sumum tilvikum borga sveitarfélögin mat í hádeginu.  

 Það er tvennt í boði þegar að framhaldsmenntun aðra en Háskólamenntun er um að 

ræða, en það er Fjölmennt og Tónstofa Valgerðar. Hjá Fjölmennt er hægt að sækja hin ýmsu 

námskeið sem aðstoða fatlað fólks til samfélagslegrar þátttöku. Tónstofa Valgerðar býður upp 

á tónslitarnám fyrir þá einstaklinga sem geta ekki nýtt sér tónlistarnám í öðrum 

tónlistarskólum. 

 Þegar kemur að tómstundum hefur Hitt Húsið boðið upp á tómstundir fyrir fötluð 

ungmenni á fimmtudagskvöldum þar sem þau geta mætt sjálf eða með liðveislu. 
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7 Umræður 

Í þessari greinargerð viljum við benda á hversu mikilvægt er að bæta aðgang að upplýsingum 

fyrir fatlað fólk. 

7.1 Aðgegni og upplýsingar 

Þó svo að viðhorf til fatlaðs fólk hafi færst frá vorkunn til mannréttinda eigum við enn langt í 

land til fullrar samfélagsþátttöku. Með því að gera upplýsingar óaðgegnilegar fötluðu fólki er 

ekki verið að aðlaga samfélagið að þörfum fatlaðs fólks og því má segja að mannréttindi 

þeirra séu ekki virt þegar kemur að aðgengi að upplýsingum. Oftar en ekki eru það fjölskyldur 

sem leita eftir upplýsingum og koma þeim áfram til einstaklingsins þar sem upplýsingar eiga 

það til að vera af skornum skammti. Með því að hafa upplýsingar aðgengilegri er hægt að 

koma í veg fyrir einangrun og félagslega útskúfun. Í 19. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að krafa sér gerð á samfélagið að tryggja þeim sama rétt 

og öðrum til ákvörðunartöku um eigið líf. Aðgengi að upplýsingum má bæta með því að nýta 

hugmyndafræðina um algilda hönnun en algild hönnun krefst þess að upplýsingar séu 

sýnilegar og segi frá nauðsynlegum upplýsingum á einfaldan hátt. Það á að vera einfaldur og 

greiður aðgangur að upplýsingum og þær á að setja fram á skilvirkan og þægilegan máta. 

Aðgengi er grunnforsenda fyrir þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Að vera metinn að 

verðleikum innan samfélags, finna fyrir stuðningi og fá að láta ljós sitt skína er mikilvægt 

fyrir alla einstaklinga, fatlað fólk eða ófatlað. Þess vegna eru algild hönnun og algilt nám 

mikilvæg hugtök þegar kemur að þátttöku allra í samfélaginu. Með því að búa til heimasíðu 

með upplýsingum um hvað stendur til boða varðandi nám, atvinnu og tómstundir vonumst við 

til að greiða aðgang fatlaðs fólks að þjónustu sem það sjálft óskar eftir. Aðgengi er ekki 

aðeins umhverfið heldur einnig upplýsingar sem þurfa að vera handhægar fyrir fólk svo það 

get nýtt sér þjónustuna sem í boði er. Þannig fylgir auknu vali  meira sjálfstæði. Eins og 

Hartman (2015) kom inn á er fjölbreytileiki staðreynd en ekki undantekning í samfélaginu í 

dag og þess vegna ber okkur að aðlaga störf okkar að þörfum þessa fjölbreytta hóps. 

Markmiðið með heimasíðunni er að einstaklingar hafi tækifæri til að velja og vera 

sjálfstæðir, þeir eru þannig virkir þátttakendur og umhverfið er einnig valdeflandi og veitir 

þeim val um markmið og framtíð sína. Eins og Cheatham, Smith, Elliot og Friedline, 2013 

benda á hefur verið búin til heimasíða til að auðvelda fötluðum nemendum í Bandaríkjunum 

að sækja um háskólanám en síðan er með slóðina www.thinkcollage.net, engar sambærilegar 

síður eru til á Íslandi en við teljum að heimasíðan sem við bjuggum til sé fyrsta skrefið í átt að 

sambærilegri síðu nema með áherslu á að auknar upplýsingar um atvinnu, nám og tómstundir. 

7.2 Launuð störf og eftirfylgni 

Til að stuðla að þátttöku fatlaðs fólks og vernda réttindi þess þarf að vinna að sýnileika þess í 

samfélaginu. Samkvæmt Dillenburger, McKerr, Jordan, Devine and Keenan, (2015) er 
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félagsleg þátttaka mæld út frá félagslegum samskiptum, rétti til atvinnu, þátttöku í 

menningarlífi og tækifærum til að nýta réttindi sín. Því eins og Kristjana Jokumsen og 

Rannveig Traustadóttir, (2014) koma inn á gerir slæmt aðgengi fötlun sýnilegri sem um leið 

ýtir undir þá staðalmynd að fatlað fólk sé og eigi að vera óvirkir þátttakendur samfélagsins. 

Frá árunum 1970 til 1980 var fatlað fólk talið viðfangsefni endurhæfingar og það mætti segja 

að verndaðir vinnustaðir dagsins í dag viðhaldi þeirri hugmynd að fatlaðir þurfi á 

endurhæfingu að halda, samanber læknisfræðilega líkanið. Það var á áttunda áratugi síðustu 

aldar að byrjað var að veita fötluðu fólki stuðning við störf og atvinnuleit á almennum 

vinnumarkaði til að sporna gegn einangrun, sem var óhjákvæmileg afleiðing verndaðra 

vinnustaða. Hlutverk Vinnumálastofnunar er að aðstoða fatlað fólk út á almennan 

vinnumarkað. 

Í 27. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um réttindi 

fatlaðs fólks til atvinnu. Í lögum um málefni fatlaðs fólks 59/1992 er fjallað um réttindi 

fatlaðs fólks til að stunda verndaða vinnu á hinum almenna vinnumarkaði en þau störf þarf að 

skipuleggja með tilliti til fötlunar. Samkvæmt lögunum er heimilt að reka verndaða vinnustaði 

fyrir fatlað fólk og eiga þeir meðal annars að veita því launaða starfsþjálfun og eiga staðirnir 

að undirbúa einstaklingana fyrir vinnu á almennum vinnumarkaði, þar að auki að veita fötluðu 

fólki föst launuð störf. Miðað við innihald samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og að í dag sé mannréttindasjónarhorn á fötlun ríkjandi eru þessi lög nokkuð úrelt. Í ljósi 

þess að það standi í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, að þar sé gerð 

krafa um að almennur vinnumarkaður sé aðgengilegur fötluðu fólki og það megi ekki 

mismuna vegna fötlunar þá eru verndaðir vinnustaðir tímaskekkja miðað við hvar við 

stöndum í mannréttindabaráttunni. Bæði í lögum um málefni fatlaðs fólks 59/1992 og 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks stendur að fatlað fólk eigi rétt á að fá 

laun. Samt sem áður virðist það ekki vera raunin, meirihluti vinnustaða sem við höfðum 

samband við greiddi ekki laun fyrir þá vinnu sem innt var af hendi fatlaðs fólks. Sumir 

staðirnir greiða einungis laun eftir starfsgetu einstaklinga og verkefna og má því segja að sé 

verið að mismuna fólki eftir fötlun. Þegar kemur að atvinnumálum hefur fatlað fólk ekkert 

raunverulegt val um hvar og hvernig það vinnur. Flest allar umsóknir fara í gegnum 

Vinnumálastofnun sem síðan boðar fatlað fólk í viðtöl til sín og ákveður út frá þeim hvaða 

vinnustaður henti því best. Eins og fram kom hjá Kristjönu Jokumsen og Rannveigu 

Traustadóttur (2014) kýs fatlað fólk að vinna á almennum vinnumarkaði frekar en á 

vernduðum vinnustöðum. Oftar en ekki stendur fötluðu fólki eingöngu til boða að vinna 

hlutastörf burt séð frá óskum þeirra og eru störfin yfirleitt láglaunastörf sem bjóða hvorki upp 

á stöðuhækkun né aukna ábyrgð. Þó má ekki gleyma að verndaðir vinnustaðir eins og 

Bagenstos, (2015) segir eru vænlegasti kosturinn, ekki út af því að einstaklinginn skortir 

hæfileika heldur af því að stefna málefna fatlaðs fólks býður ekki betur. Í lögum um málefni 

fatlaðs fólks kemur fram að það eigi að kanna reglulega stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði í 
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samráði við hagsmunasamtök fatlaðs fólks og aðila vinnumarkaðsins og ef þörf krefur að gera 

viðeigandi breytingar. Það vantar greinilega upp á þessa samvinnu á milli hagsmunasamtaka 

fatlaðs fólks og aðila vinnumarkaðarins miðað við þá stöðnun sem hefur orðið á 

atvinnuhögum fatlaðs fólks. Án eftirfylgni verður ekkert úr gæðum algildrar hönnunar en til 

þess að auka gæði hennar þarf að koma til móts við einstaklinginn þar sem hann er staddur 

hverju sinni. Með því að hafa algilda hönnun að leiðarljósi auka vinnustaðir arðsemi og 

framleiðslu sem skilar sér út í samfélagið. 

7.3 Valdefling með auknu námi 

Hugmyndafræðin um algilt nám er með heildstæða nálgun á nám þar sem sama 

hugmyndafræðin er notuð á öllum skólastigum. Rauði þráður þeirrar hugmyndafræði er að 

allir ættu að fá aðgang að námi sem er sniðið að þeirra þörfum og fagna þannig 

fjölbreytileikanum, bandarísk og íslensk skólakerfi hafa einmitt gert það á síðastliðnum árum. 

Samt sem áður samkvæmt Cheatham, Smith, Elliot og Friedline (2013) eru fáir fulltrúar þessa 

hóps innan háskólakerfisins. Það sem okkur fannst áhugaverðast við það hvernig námi er 

hagað í Bandaríkjunum er miðstöðin sem var sett upp fyrir félagslega þátttöku Massachusetts. 

Hlutverk hennar er að skoða hvernig samfélagið og háskólasamfélagið vinnur að þátttöku 

fatlaðs fólks og væri fróðlegt að sjá hvernig kæmi út að gera slíkt hið sama hér á landi. 

Diplómanámið við Háskóla Íslands er góð þróun í menntamálum fatlaðs fólks og er 

metnaðurinn í kringum umgjörð námsins greinilega mikill þar sem lögð er áhersla á þátttöku 

nemenda án aðgreiningar sem er skylt við hugmyndafræðina um algilt nám. Með auknu námi 

er verið að stuðla að valdeflingu og sterkari sjálfsmynd hjá fötluðu fólki. 

7.4 Afhverju er svo lítið í boði fyrir fatlað fólk þegar kemur að tómstundum? 

30. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjallar um réttinn til tómstunda 

og réttinn til að sinna áhugamálum hvort sem það tengist íþróttum eða menningarlífi. Þrátt 

fyrir að það komi fram í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er ekki mikið 

um skipulagða tómstundastarfsemi sem stendur fötluðu fólki til boða. Þess má þó geta að hver 

og einn hefur þann kost á að sækja um liðveislu og getu hann þá nýtt sér hana sem stuðning til 

þátttöku í þeim tómstundum sem hann kýs. Með því að nýta liðveislu á þennan hátt má segja 

að sá hugsunarháttur, sem hefur verið í gegnum tíðina um að hafa skipulagðar tómstundir 

sérstaklega ætlaðar fötluðu fólki, sé orðin úrelt eða gamaldags hugsun og helst ekki í hendur 

við hugmyndafræðina um sjálfstætt líf sem styður við samfélag án aðgreiningar. Eins og 

Devine og Parr, (2008) fjölluðu um byggja tómstundir án aðgreiningar brýr á milli ólíkra hópa 

og stuðla að jákvæðum félagslegum samskiptum. 
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8 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn okkar og vonir fyrir heimasíðuna www.hvadsvo.is er að hún nýtist fötluðu fólki í 

upplýsingaleit og einfaldi það flókna ferli sem nú er þegar kemur að því að sjá hvað er í boði 

varðandi atvinnu, nám og tómstundir. Við vonumst til að síðan muni þróast og fleiri 

valmöguleikar verði í boði svo sem að breyta tungumálinu yfir á ensku, stækka og minnka 

letur og talgervill svo eitthvað sé nefnt. Einnig vonumst við til þess að hægt verði að hafa 

spjall á síðunni þar sem fólk getur komið sínum skoðunum á framfæri, svo hægt sé að þróa 

síðuna áfram. Einnig vonumst við til samstarfs við hina ýmsu aðila, sem dæmi má nefna væri 

gaman að hefja samvinnu með verkefni á vegum forstöðumans Gylfaflatar sem ber heitið Allir 

geta unnið. Gaman væri ef Vinnumálastofnun tæki að sér að halda utan um síðuna í samráði 

við okkur og síðan væri með tengla inn á sem flestum síðum þar sem atvinna, nám og 

tómstundir eru í boði. Framtíðarsýn okkar felst einnig í því að þróa síðuna í samvinnu við 

notendur og gaman væri svo að gera könnun meðal markhópsins og sjá notagildi síðunnar. 

Auk þess væri gagnlegt fyrir sérnámsbrautir framhaldsskólanna að kynna efni síðunnar fyrir 

sínum nemendahópum þar sem kennarar og aðrir starfsmenn gætu undirbúið nemendur og 

aðstandendur fyrir það sem koma skal. Það má einnig nefna að gott væri ef fyrirtækjum stæði 

til boða að auglýsa laus störf á síðunni. 

Við vonumst einnig eftir að heimasíðan muni vekja samfélagið til umhugsunar um þau 

fáu vinnutilboð, nám og tómstundir sem stendur fötluðu fólki til boða og að það sjái 

möguleika hvers og eins í staðinn fyrir takmarkanir. 

  



48 

9 Lokaorð 

Lærdómur okkar af þessu verkefni er að fatlað fólk á ekki kost á að velja sér vinnu eins og 

aðrir samfélagsþegnar. Þegar kemur að atvinnumálum fatlaðs fólks má segja að enn þann dag 

í dag sé litið á fatlað fólk sem jaðarhóp og eigi að vera á sér vinnustöðum sem greiða ekki 

mannsæmandi laun og eru oft á tíðum geymsla frekar en annað. Ef við ætlum að búa í raun í 

samfélagi án aðgreingar þarf mikil  hugafarsbreyting að eiga sér stað, alveg frá því að breyta 

úreltum lögum í að leggja metnað og eftirfylgni í það sem er nú þegar í gangi. 

Gaman væri að í framtíðinni væri rekinn hugmyndarbanki fyrir félagslega þátttöku fatlaðs 

fólks. Þar sem diplómanemendur, sem og aðrir nemendur við Háskóla Íslands, myndu vinna 

saman að hugmyndum um hvernig væri best að brjóta niður múra og byggja brú að aukinni 

samfélagsþátttöku. 

Til að efla félagslega þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu mætti auka við liðveislu og 

jafnvel nýta NPA samning til að gera almennar tómstundir aðgegnilegri fyrir þennan hóp.  

Við erum vissar um að heimasíðan eigi eftir að gagnast þeim markhópi sem við einblínum 

á auk annarra sem munu kynna sér efnistök hennar. Við höfum lagt mikla vinnu og metnað í 

að gera heimasíðuna eins og hún er og er hún í stöðugri þróun. 
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Viðauki 1: Tölvupóstur til sveitarfélga 

Góðan daginn X 

Við, Marta, Sigrún og Þórdís erum þrokaþjálfanemar við Háskóla Íslands og útskrifumst í vor. 

Við erum að vinna lokaverkefni sem snýr að því hvað fötluðu fólki stendur til boða eftir 

útskrift úr framhaldsskóla. Verkefnið ber heitið „Og hvað svo?” og felst í því að búa til 

vefsíðu, þar sem upplýsingar um möguleika fatlaðs fólks til atvinnu- náms- og 

tómstundaþátttöku að loknu framhaldsskólanámi verða á einum stað. Við leitum til þín með 

eftirfarandi spurningar um tilboð fyrir ungt fatlað fólk eftir útskrift úr framhaldsskóla í X. Við 

værum þakklátar ef þú gætir liðsinnt okkur eða komið okkur í samband við einhvern sem gæti 

aðstoðað okkur með eftirfarandi spurningar: 

Hvað er í boði í atvinnumálum fyrir fatlað fólk í X eftir útskrift úr framhaldsskóla? 

Hér er bæði átt við störf á almennum vinnumarkaði (með stuðningi eða án stuðnings) og 

einnig sértæk atvinnuúrræði fyrir fatlað fólk. 

Hvaða áframhaldandi nám/menntun er í boði fyrir fatlað fólk eftir útskrift úr framhaldsskóla í 

X? Hvers konar nám/menntun er í boði og hver bíður upp á það? 

Hvaða tómstundir getur fatlað fólk 20 ára og eldri nýtt sér í X? Hér er bæði átt við almenn og 

sértæk tilboð. 

Veist þú til þess að fatlað fólk, sem er með lögheimili/búsett í X, sæki atvinnu-, náms og/eða 

tómstundar /-þjónustu í öðrum sveitarfélögum? 

Ef fleiri spurningar vakna hjá okkur þætti okkur vænt um að fá að vera í áframhaldandi 

sambandi. 

Fyrirfram þakkir 

Marta María Vídó Þorbjarnardóttir 

Sigrún Stella Þrastardóttir 

Þórdís Karelsdóttir 
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Viðauki 2: Tölvupóstur til vinnustaða 

Góðan daginn 

Við, Marta, Sigrún og Þórdís erum þrokaþjálfanemar við Háskóla Íslands og útskrifumst í vor. 

Við erum að vinna lokaverkefni sem nýr að því hvað fötluðu fólki stendur til boða eftir 

útskrift úr framhaldsskóla. Verkefnið ber heitið “Hvað svo?” og felst í því að búa til vefsíðu, 

þar sem upplýsingar um möguleika fatlaðs fólks til atvinnu- náms- og tómstundaþátttöku 

að loknu framhaldsskólanámi verða á einum stað (Sjá viðauka). Við leitum til þín með 

eftirfarandi spurningar um tilboð í X - fyrir ungt fatlað fólk eftir útskrift úr 

framhaldsskóla.Við værum þakklátar ef þú gætir liðsinnt okkur eða komið okkur í samband 

við einhvern sem gæti aðstoðað okkur með eftirfarandi spurningar: 

 

Hver er starfsemi og markmið staðarins? 

 

Hverjir geta sótt um? 

 

Er aðgengi fyrir alla? 

 

Hvernig er sótt um? 

 

Hvernig er viðverutími? 

 

Eru allir með sama viðverutíma? 

 

Hver er hámarks- lámarks viðvera? 

 

Hvað komast margir að hverju sinni? 

 

Hver er staðan á biðlistum hjá ykkur? 

 

Hvaða þjónustu er boðið upp á á staðnum? 

- mat í hádeginu, kaffitíma og annað, hver 

borgar matinn? 

- aðstoð við salernisferðir, við að matast os.frv. 
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- er komið til móts við þarfir hvers og eins? 

Kostar að vera hjá ykkur? 

 

Fær maður laun fyrir að vera hjá ykkur? 

 

Er eitthvað annað sem þér finnst að þurfi að koma fram um þinn stað? 

 

Ef fleiri spurningar vakna hjá okkur þætti okkur 

vænt um að fá að vera í áframhaldandi sambandi. 

Fyrirfram þakkir 

Marta María Vídó Þorbjarnardóttir 

Sigrún Stella Þrastardóttir 

Þórdís Karelsdóttir 

oghvadsvo18@gmail.com 
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Viðauki 3: Kynnisbréf fyrir vinnustaði
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Viðauki 4: Tölvupóstur til Vinnumálastofnunar 

Góðan daginn 

Við, Marta, Sigrún og Þórdís erum þrokaþjálfanemar við Háskóla Íslands og útskrifumst í vor. 

Við erum að vinna lokaverkefni sem snýr að því hvað fötluðu fólki stendur til boða eftir 

útskrift úr framhaldsskóla. Verkefnið ber heitið „Og hvað svo?” og felst í því að búa til 

vefsíðu, þar sem upplýsingar um möguleika fatlaðs fólks til atvinnu- náms- og 

tómstundaþátttöku að loknu framhaldsskólanámi verða á einum stað. Við leitum til þín með 

eftirfarandi spurningar um tilboð fyrir ungt fatlað fólk eftir útskrift úr framhaldsskóla á 

höfuðborgasvæðinu (Reykjavík, Kópavogur, Mosfellsbær, Hafnarfjörður, Garðabær og 

Seltjarnarnes). Við værum þakklátar ef þú gætir liðsinnt okkur eða komið okkur í samband 

við einhvern sem gæti aðstoðað okkur með eftirfarandi spurningar: 

Hvað er í boði í atvinnumálum fyrir fatlað fólk á höfuðborgasvæðinu eftir útskrift úr 

framhaldsskóla? 

Hér er bæði átt við störf á almennum vinnumarkaði (með stuðningi eða án stuðnings) og 

einnig sértæk atvinnuúrræði fyrir fatlað fólk. 

 

Ef fleiri spurningar vakna hjá okkur þætti okkur vænt um að fá að vera í áframhaldandi 

sambandi. 

Fyrirfram þakkir 

Marta María Vídó Þorbjarnardóttir 

Sigrún Stella Þrastardóttir 

Þórdís Karelsdóttir 
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Viðauki 5: Tölvupóstur til margmiðlunarskóla 

Góðan daginn 

Við erum þroskaþjálfanemar á lokaári við Háskóla Íslands. 

Þessa dagana vinnum við að lokaverkefni okkar sem snýr að atvinnu-, mennta- og 

tómstundamálum fatlaðs fólks. Okkar draumur er að gera heimasíðu sem yðri aðgengileg 

fötluðu fólki og þyrfti því að vera nokkuð einföld. Því leitum við til ykkar þar sem okkur datt 

í hug hvort það væri möguleiki á samstarfi við ykkur og ykkar nemendur um aðstoð við gerð 

heimasíðunnar. Einnig sjáum við þetta sem tækifæri fyrir ykkar nemendur til að vinna að 

eflandi og áhugaverðu verkefni sem og mikil aðstoð við okkur.  

Við kæmum á framfæri hugmynd um hvernig við sjáum þetta fyrir okkur og allt það efni sem 

þarf að koma fram.  

 

Með von um jákvæð svör 

Marta María Vídó Þorbjarnardóttir 

Sigrún Stella Þrastardóttir 

Þórdís Karelsdóttir 
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Viðauki 6: Kennimerki 

 


