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Hvað er í boði?

Diplómanám við menntavísindasvið HÍ

Diplómanám í myndlist við Myndlistaskóla Reykjavíkur

Námskeið hjá Fjölmennt á Reykjavíkursvæði

Vínlandsleið 14

Mímir-símenntun

Símenntunarstöðvar á landsbyggðinni



Fjölmennt
Fjölmennt var stofnuð árið 2002 

Sjálfseignarstofnun í eigu Landssamtakanna Þroskahjálpar og 

Öryrkjabandalags Íslands. 

Þessi félög tilnefna hvort um sig 2 fulltrúa í stjórn og einn fulltrúi er frá  

Menntavísindasviði HÍ. 

Erum á fjárlögum, með þjónustusamning við menntamálaráðuneyti.

Tvær deildir í Reykjavík

Símenntunardeild

Ráðgjafardeild

Nám fyrir fólk með geðfötlun frá árinu 2003.

Samstarf við símenntunarstöðvar á landsbyggðinni.



Þjónustusamningur

Lögð er áhersla á að veita fötluðu fólki tækifæri til að nýta sér eins 

og frekast er kostur almennt námsframboð á símenntunarmarkaði. 

Með því skal leitast við að framfylgja hugmyndafræði samskipunar 

og blöndunar um að fatlaðir eigi sama aðgengi og aðrir að almennri 

þjónustu í samfélaginu



Fjölbreytt námskeið

Sjálfsstyrking – valdefling

Íþróttir, sund og dans

Mynd- og handlist

Heimilisfræði

Mál og samfélag

Tölvur og upplýsingatækni

Tónlist og leiklist

Upplifun, virkni og vellíðan



Námskeið

Námskeið í Vínlandsleið 14

Mímir - símenntun

Íþróttir og sund:

World Class

Keiluhöllin

Íþróttahús fatlaðra

Sundhöllin

Sundlaug Endurhæfingar í Kópavogi



Meira um námskeiðin

Námskeið mismunandi löng

Haldin á mismunandi tímum dagsins

Flest haldin einu sinni í viku

Litlir námshópar

Kennslan einstaklingsmiðuð

Flestir fá aðeins eitt námskeið

Samstarf við heimili



Námsbrautir hjá Fjölmennt

Heilsubraut

Námsbraut fyrir fólk á einhverfurófi sem hefur mikla þjónustuþörf

Listnámsbraut fyrir mikið fatlað fólk, tilraunaverkefni hjá Fræðsluneti 

Suðurlands



Ráðgjafardeild

Tveir ráðgjafar

Fyrir fólk með alvarlegar fatlanir

Fyrir fólk á einhverfurófi

Hlutverk ráðgjafa

Ráðgjöf til einstaklinga

Ráðgjöf til heimila / aðstandenda

Ráðgjöf til kennara Fjölmenntar

Ráðgjöf til annarra símenntunaraðila



Önnur verkefni

Með okkar augum

Sendiherrar um samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks

List án landamæra

Diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun við H.Í menntavísindasvið

Diplómanám í myndlist við myndlistaskóla Reykjavíkur

Ráðgjafarhópur – notendasamráð 


