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Hvað eru Systkinasmiðjur?

• Byggja á hugmyndafræði og 
vinnulagi Sibshop, þróuðu af Don 
Meyer í Washingtonháskóla

• Tækifæri fyrir systkini barna með 
sérþarfir til að fá 
jafningjastuðning og fræðslu í 
gegnum leik og afþreyingu

• Eru fyrir börn á grunnskólaaldri 
(8-14 ára)

• Systkinasmiðjur eru ekki meðferð

• Gengið út frá því að almennt líði 
systkinum vel 



Markmið í Systkinasmiðjum 
Að veita systkinum barna með sérþarfir:

• tækifæri til að hitta önnur systkini
• tækifæri til að ræða við jafnaldra sína á jákvæðan 

hátt um það sem tengist því að eiga systkini með 
sérþarfir

• innsýn í hvernig hægt sé að takast á við 
breytilegar aðstæður sem fylgja því að eiga 
systkini með sérþarfir

• tækifæri til að læra meira um fötlun eða veikindi 
systkina sinna

Að gefa foreldrum og fagfólki tækifæri til að kynnast 
þeim sérstöku áskorunum sem fylgja því að alast upp 
með systkini með sérþarfir



Hvað vilja systkini barna með 
sérþarfir að við vitum?

• Systkini eru þeir aðilar 
sem eru lengst í lífi 
hvers annars 

• Systkini barna með 
sérþarfir deila oft á 
tíðum sömu áhyggjum 
og upplifunum og 
foreldrar barna með 
sérþarfir

• Þau geta upplifað 
flóknar tilfinningar 
tengdar því að eiga 
systkini með sérþarfir



Systkinasmiðjan á Íslandi

• Systkinasmiðjan starfandi í 25 ár
• Frumkvöðlastarf Vilborgar Oddsdóttur, Brynhildar 

Björnsdóttur og Hönnu Björnsdóttur
• Covid-faraldur gaf rými til að ræða málefni 

fjölskyldna í víðara samhengi á RGR árið 2020
• Sameiginlegur áhugi á málefnum systkina með 

sérþarfir
• 3 Starfsmenn RGR hafa setið rafræn 

réttindanámskeið Sibshop í Bandaríkjunum
• Systkinasmiðjuhópur RGR tók við rekstri 

Systkinasmiðjunnar á Íslandi 2020.



Smiðjurnar okkar

• Fyrstu smiðjurnar voru 
rafrænar vegna 
samkomutakmarkana

• Námskeið á staðnum þegar 
reglur leyfðu

• Í dag eru 3 smiðjur haldnar 
að vori og 3 að hausti á RGR

• Höfum tekið þátt í verkefninu 
Sumarfrí fyrir alla 
fjölskylduna, saman á vegum
Félagsmálaráðuneytisins,  
RGR  og SLF 2020 og 2021

• Samstarf við Umhyggju 2022 
um Systkinasmiðjur



Framtíðarsýn

• Smiðjur fyrir unglinga og 
fullorðin systkini

• Fræðsla fyrir fjölskyldur 
barna með sérþarfir um 
systkini

• Rafrænar Systkinasmiðjur
• Fræðsla um sérstöðu 

systkina fyrir aðila í 
velferðarkerfi og skólakerfi



Reynsla af Systkinasmiðju
Kristjana Þórey Guðmundsdóttir og Katrín 
Anna Húbertsdóttir segja frá sinni reynslu.
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