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Dr. Sigrún Júlíusdóttir 

Ferilskrá (CV) 
 

Nafn: Sigrún Júlíusdóttir 

Fæðingardagur: 3. febrúar 1944 í Hrísey, Eyjafirði 

Starfsheiti: Félagsráðgjafi. Einstaklings-, hjónabands- og 

fjölskylduráðgjafi.  

Núverandi staða: Prófessor í félagsráðgjöf í Háskóla Íslands. 

Fjölskylduráðgjafi (hlutastarf). 

Vinnustaður I: Oddi v/Sturlugötu, 101 Reykjavík 

Sími: 525-4505 / fax: 552-6806 

Vinnustaður II: Lágmúla 9, 108 Reykjavík 

Sími: 891-7638 

Netfang: sigjul@hi.is 

 

 

Háskólamenntun og réttindanám 
1993  Doktorspróf í félagsráðgjöf frá félagsráðgjafardeild Háskólans í Gautaborg. 

1989  Nám í einstaklingsmeðferð frá sálfræðideild Háskólans í Gautaborg til löggiltra 

meðferðarréttinda frá sænska félags- og heilbrigðisráðuneytinu, Socialstyrelsen. 

1980-´85 Nám í handleiðslu á vegum geðdeildar Landsspítalans og Institutet i familjeterapi í Gautaborg. 

Samhliða  „eigin meðferð“ (e. training therapy). 

1978  Meistarapróf í klíniskri félagsráðgjöf frá University of Michigan, USA. 

1972  Fil. kand. próf í félagsfræði frá félagsvísindadeild Háskólans í Stokkhólmi. 

1970  Socionomexamen (félagsráðgjafarpróf) frá háskólanum í Lundi. 

 

 

 

Þrjú megin rannsóknasvið 

 

  Fjölskylduþróun og náin samskipti  

  Barna- og fjölskylduvernd (skilnaðir, áföll og dauði í fjölskyldum) 

  Rannsóknir og fagþróun í félagsráðgjöf ásamt faghandleiðslu 

 

Umfjöllun og niðurstöður rannsókna á þessum efnissviðum hafa birst í íslenskum og erlendum bókum, 

bókaköflum, greinum og í ráðstefnuerindum. Sjá nánar Ritaskrá. 

 

 

Starfsferill 
Háskóli Íslands – Nokkur dæmi um stjórnun 

 
2006 - Stofnandi og formaður stjórnar Rannsóknastofnunar í barna- og fjölskylduvernd, RBF. 

2008-2015 

2016 

2017-2019 

2016-2017 

Fulltrúi HÍ á Háskólafundi – Háskólaþing. 

Í starfshópi rektors um málefni/starfslokaaldur prófessora við Háskóla Íslands.                                                                 

Fastafulltrúi  Háskólaráðs í dómnefnd af  sviði félagsvísinda. 

Umsjón nýrrar 1 ½ árs dipl.námsleiðar í handleiðslufræðum. 

  

2006-2014 Formaður framhaldsnámsnefndar í félagsráðgjöf. 

2006-2014 Fulltrúi í rannsóknanámsnefnd Félagsvísindadeildar HÍ. 

2008-2015 Í námsnefnd um þverfaglegt nám í kynfræði á meistarastigi. 

2008 Í starfshóp um rannsóknastofnun Ármann Snævarr í fjölskyldufræðum. 

2006   Stofnandi og formaður stjórnar Rannsóknastofnunar í barna- og fjölskylduvernd.  
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2006- 2009 Fulltrúi í siðanefnd Félagsvísindasviðs 

 

2002-2005 Fulltrúi í framgangsnefnd Félagsvísindadeildar HÍ. Formaður frá 2003 til 2005. 

2000 -2003 Fulltrúi Félagsvísindadeildar í starfshópi rektors HÍ um fjölskyldustefnu HÍ. 

2000 Umsjón með framlagi Háskóla Íslands, Borgarfjölskyldan. Reykjavík menningarborg.  

1999- Fulltrúi félagsráðgjafar HÍ í úthlutunarnefnd um karlastyrk Félagsþjónustunnar í 

Reykjavík til náms í félagsráðgjöf. 

1999-2001 Varaskorarformaður í Félagsfræðiskor Félagsvísindadeildar HÍ. 

1994-1996 Formaður nefndar um starfstengt nám í Félagsvísindadeild. 

1991-2003 Forstöðumaður greinar og formaður námsnefndar í félagsráðgjöf. 

1991-1998 Formaður námsnefndar í félagsráðgjöf. 

1991-1996 Fulltrúi í deildarráði Félagsvísindadeildar. Endurkjör. 

 

 

Nefndar-, trúnaðar- og sérfræðistörf utan Háskóla Íslands 
2016  -  Fulltrúi í úthlutunarnefnd vegna Fjölskylduviðurkenningar  SOS á Íslandi.             

2014 -   Formaður stjórnar Ólafíusjóðs  Geðverndarfélags Íslands. 

2010-2012 Námskeið um ritun fræðigreina og hlutverk ritrýna. Ásamt Halldóri S. 

Guðmundssyni í samvinnu við Félagsráðgjafafélag Íslands. 

2010 Stofnun rannsóknasjóðs á sviði félagsráðgjafar. Formaður stjórnar.  

2010 European Year 2010 for Combating Poverty and Social Exclusion. Ambassador for 

Iceland. 

2010-2015 Ritstjóri Tímarits félagsráðgjafa. 

2008-2014 Fulltrúi frá Íslandi í Reassessing the Nordic Welfare. 

2007-2009 Fulltrúi frá Íslandi í NORFACE. 

2007-2012 Skipuð af forsætisráðherra í nefnd um starfsemi vistheimila samkvæmt lögum nr. 

26/2007. („Breiðavíkurnefnd“)  

2007-2009 Skipuð af félagsmálaráðherra í nefnd um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum. 

2007-2010 Skipuð af Landlækni í Fagráð um réttindi áfengis- og vímuefnaráðgjafa. 

2006-2009 Í stjórn Ís-Forsa – samtaka um rannsóknir í félagsráðgjöf. 

2004, ágúst Umsjón með verkefninu The Nordic Registry of Effect Studies, í samvinnu við 

Félagsmálaráðuneytið og Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. 

2002-2009 Undirbúningur að stofnun íslenskra samtaka um rannsóknir í félagsráðgjöf, ÍS-

FORSA, systursamtök við norrænu FORSA-samtökin. Í stjórn ÍS-FORSA á 

stofnfundi þess í apríl 2002. 

2002, 

nóvember 

Tók þátt í evrópskri ráðstefnu fulltrúa félagsráðgjafarnáms í 14 Evrópulöndum og 

undirbúningi útgáfu bókar um samræmda stefnu. Parma, Ítalíu.  

2002-2008 Í stjórn Nordic Campbell Center við Dansk Socialforskingsinstitut í Danmörku 

(Norræn miðstöð um mat og þróun rannsókna í félagsráðgjöf og systursamtök við 

International Campbell Collaboration). 

2001 Verkefnavinna um fjölskyldumál og byggðaþróun. Tillögur um aðgerðir í 

fjölskyldumálum á landsbyggðinni. Skýrsla unnin ásamt Valgerði Magnúsdóttur fyrir 

verkefnastjórn um byggðaáætlun. 

2000 Fulltrúi Heilbrigðisráðuneytis í nefnd um reglugerð fyrir sérfræðileyfi í félagsráðgjöf. 

2000-2002 Skipuð í nefnd á vegum Dansk Evalueringsinstitut (extem expert) til að meta og gera 

tillögur fyrir danska menntamálaráðuneytið um endurskoðun á félagsráðgjafarnámi í 

Danmörku. 

1998 Kynningarmyndband um 70 ára sögu Kleppsspítalans. Ráðgjöf og viðtal. Unnið í 

september. 

1998, jan Fulltrúi HÍ í opinberu Fjölskylduráði, skipað skv. þingsályktun 1997 um mótun 

opinberrar fjölskyldustefnu. 

1996 Þróunarverkefni á vegum Fræðslusamtaka um kynlíf og barneignir. Unnið að 

stefnumörkun (stratetic „family planning“) samtakanna, m.a. með framlagi á 
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vinnufundi samtakanna dagana 16. og 17. mars undir leiðsögn formanns 

alþjóðasamtakanna, Karen Newman. 

1996 Skipuð af Norðurlandaráði í dómnefnd um stöðu rektors við NOPUS (Nordiska 

utvecklingsprogrammet för utveckling av social service) um vorið, lokið í nóvember. 

1993-1997 Formaður sérfræðinefndar Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa.  

1992-1995 Fulltrúi HÍ í framkvæmdanefnd Landsnefndar um Ár fjölskyldunnar 1994 á vegum 

Sameinuðu þjóðanna. Meðal stærri verkefna var vinna að málþingi sem haldið var í 

janúar 1994 og undirbúningur að tillögu til þingsályktunar um fjölskyldumálastefnu. 

Samþykkt 1997. 

1991-1997 Fulltrúi félagsráðgjafarnáms við HÍ í norrænni samstarfsnefnd. Norræna 

kennarasambandið í félagsráðgjöf (Nordisk Socialhögskolekommitté, NSHK). 

1984-1988 Nefndarstarf á vegum dómsmálaráðuneytis um nauðgunarmál. Lokaskýrsla 1989. 

1982 Stofnaði ásamt fleirum ráðgjafar- og fræðsluþjónustuna Tengsl sf. sem veitir 

einstaklings-, hjóna- og fjölskyldumeðferð ásamt fræðslu um fjölskyldumálefni. 

1980-1984 Tók þátt í að stofna fyrsta norræna fræðitímarit í félagsráðgjöf, Nordisk Socialt 

Arbeid, og sat í fyrstu ritnefnd. 

1979-1982 Stofnaði sjálfsnámshóp á Geðdeild Landspítalans um handleiðslu og meðferðarvinnu. 

 

 

Ráðstefnuundirbúningur 
2009 Undirbúningur á ráðstefnu um fjölskylduna og réttlætið á vegum Siðfræðistofnunar 

HÍ sem haldin var í Háskóla Íslands 31.mars – 2. apríl. 

2007 Undirbúningur á málþingi: Áfram ábyrgð – Málþing um áhrif skilnaðar á börn og 

leiðir til úrbóta. Samvinnuverkefni Fjölskyldu- og félagsþjónustu Reykjanesbæjar 

og Keflavíkurkirkju og Kjalarnessprófastdæmis, haldið í Kirkjulundi í Reykjanesbæ 

23. febrúar. 

2007 Undirbúningsnefnd félagsmálaráðuneytis fyrir ráðstefnuna Mótum framtíð, sem 

haldin var á Nordica Hotel 29.-30. mars. 

2002-2009 Undirbúningur árlegrar rannsóknarráðstefnu ÍS-FORSA, haldin í Háskóla Íslands. 

1999 Vinna við undirbúning tveggja málþinga. 

1997-1998 Fulltrúi félagsráðgjafar við HÍ í undirbúningsnefnd og fagráði fyrir norræna 

fagráðstefnu NOPUS og FRIA: Frivilligt arbejde. Forskning og förmidling, haldin á 

Hótel Loftleiðum í Reykjavík 28.-30. ágúst 1998. 

1994 Fulltrúi NSHK í íslensku undirbúningsnefndinni fyrir norrænt þing 

félagsráðgjafarfélaganna (Nordisk samarbejdskommitté) og NSHK, haldið í 

Reykjavík í ágúst. 

1994 Falinn undirbúningur og umsjón í verkefninu Fjölskylda, börn og skilnaður. 

Rannsókn á vegum Landsnefndar um Ár fjölskyldunnar 1994. Lokið 1995. 

1980 Sat í nefnd um undirbúning náms í félagsráðgjöf við HÍ og var formaður 

námsnefndar við upphaf náms 1980. 

 

 

Endurmenntun – nýjar námsleiðir og styttri námskeið 
2016-2017             Umsjón nýrrar dipl.námsleiðar í handleiðslufræðum. 

2013 Formaður fagráðs um handleiðslunám á meistarastigi á vegum Endurmenntunar HÍ 

og Háskóla Íslands. 

2011- Umsjón með námskeiði í þverfaglegu námi í kynfræði á meistarastigi á vegum 

Endurmenntunar HÍ og Háskóla Íslands. 

2008-2009 Formaður fagráðs vegna fjölskyldumeðferðarnáms á meistarastigi á vegum 

Endurmenntunar Háskóla Íslands og Háskóla Íslands. 

1999-2000 Umsjón, skipulag og kennsla í 3ja missera námi í faghandleiðslu á vegum 

Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands, janúar 1999 til maí 2000. 

 Umsjón og kennsla í 3ja og 4ja missera tveggja ára náms. HÍ og Tengsla sf. Haldið 

á vegum Endurmenntunarstofnunar HÍ og Tengsla sf. Umsjón og kennsla ásamt 

Nönnu K. Sigurðardóttur, Kristínu og Karl Gustav Piltz.  
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1997 Handleiðsla og fagefling. Kynningarnámskeið um handleiðslu. 21. nóvember. 

Ásamt Nönnu K. Sigurðardóttur. 

1996 Fræðsla og hópavinna með starfsfólki Borgarleikhúss. Tvö kvöld í nóvember. 

1995 Fjölskyldulíf, fræðsla um lífsskeiðabreytingar, kreppu og þróun. Námskeið fyrir 

almenning, m.a. um „fjölskyldulíf okkar tíma“ í EHÍ vikulega á haustmisseri. 

1990-1992 Skipulagði og kenndi, ásamt fleirum, 2ja ára nám á vegum 

Endurmenntunarstofnunar HÍ í fjölskyldumeðferð fyrir starfandi meðferðaraðila. 

1989-1991 Skipulagði og kenndi, ásamt Nönnu K. Sigurðardóttur, 2ja ára nám á vegum 

Endurmenntunarstofnunar HÍ í handleiðslufræðum fyrir starfandi sjúkraþjálfara. 

Einnig haldin námskeið fyrir sjúkraþjálfara í öldrunarþjónustu, 2x2 dagar. 

1986-1988 Kom á laggir og stýrði, ásamt fleirum, tveggja ára handleiðslunámi fyrir fagfólk á 

geðdeild Landspítalans. 

1984 Undirbúningsnefnd og tíu daga rannsóknarnámskeið fyrir félagsráðgjafa á 

Norðurlöndum, Nordiska Forskarkurser, á vegum Norðurlandaráðs. 

1983-1985 Sá um handleiðsluþátt í þriggja ára þjálfun fyrir fagfólk í hjóna- og 

fjölskyldumeðferð í samvinnu við Institut für Paar- und Familietherapie í Kiel, 

Þýskalandi. 

 

 

Kennsla og fagþróun í félagsráðgjöf (sjá einnig ofan) 
  

2005 Undirbúningur að nýrri námsleið, diplómanám í réttarfélagsráðgjöf, í samvinnu 

við Lagadeild HÍ og félagsfræðiskor Félagsvísindadeildar. 

2005 Undirbúningur að nýrri námsleið, diplómanám í skólafélagsráðgjöf. 

2005 Undirbúningur að nýrri námsleið, diplómanám í áfengis- og 

vímuefnafélagsráðgjöf. 

1998-2003 Undirbúningur, umsjón og þróunarvinna að starfstengdu meistaranámi í 

félagsráðgjöf til MSW-gráðu.  

1995-2000 Markviss skipulagning vettvangssamstarfs, samningar við stofnanir og 

undirbúningur kostunar á lektorsstöðum í félagsráðgjöf á meginsviðum. 

1990 Fastráðinn lektor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

1984 Þátttaka í undirbúningshópi að fyrsta norræna (dr) námskeiðinu um rannsóknir í 

félagsráðgjöf. 

1981 Þátttaka í stofnun og ritstjóri fyrir Íslands hönd fyrsta norræna fagtímaritsins í 

félagsráðgjöf, Nordisk socialt arbejd. 

1980-1991 Stundakennsla í félagsfræði, uppeldisfræði og félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

1987-1989 Socialt arbete i familien/familiepedagogik. Nordiska hälsovårdshögskolan. Í 

námskeiðinu socialpediatrik. Haustmisseri 1987,´88 og ´89. 

 

 

Starfsreynsla 
2015- 

1999                                                             

Prófessor (emerita) við Háskóla Íslands: hlutastarf samkv. starfssamningi. 

Prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands  

1994 Skipuð dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, 1. janúar. 

1991 Tók við stöðu lektors í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, 1. janúar. 

1982 Stofnaði Tengsl sf., einstaklings-, hjóna- og fjölskyldumeðferð, ásamt fleirum. 

(Meðferðarþjónusta Tengsl, eigin stofurekstur  frá 2006. 

1973 Stofnaði barnaheimilið Ós ásamt fleirum ungum foreldrum sem þá komu heim frá 

námi í Svíþjóð. Sjá [skjal] 

1972-1990 Félagsráðgjafi við Kleppsspítala/geðd Landspítalans. Yfirfélagsráðgjafi frá 1976. 

1957- Sjá Samantekt um starfsreynslu, Frumkvöðlastörf og fræðslu  
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Samantekt um starfsreynslu,  frumkvöðlastörf og fræðslu samhliða aðalstarfi frá 1972 
 

Starfsreynsla 

Starfsreynsla á námsárum fyrir stúdentspróf. Starfaði við eftirfarandi frá 1957: Framreiðslustörf  á 

ýmsum hótelum um landið (Geysi í Haukadal, sumar 1957 og 58; Valhöll á Þingvöllum, sumar 1959; 

Bifröst í Borgarfirði, sumar 1962-65). Þar reyndi á samstarfshæfni og framkomu í erilsömu starfi. 

Hafði þar m.a. stjórnun með höndum.  Sjá nánar um líf og störf á þessu tímabili í Leitin lifandi, Kristín 

Aðalsteinsdóttir (ritstj.), 2007.  

Almenn störf meðfram háskólanámi. Á námsárum erlendis starfað við eftirfarandi: Helgar- og 

næturvinna við „Lunds Lasarett“ (almennar sjúkradeildir) og m.a. við að vaka yfir dauðvona 

sjúklingum. Kynntist þar almennri sjúkraþjónustu, sálarstríði dauðvona sjúklinga og 

mannvirðingarstiga sjúkrahússstofnunar.  

Samhliða félagsráðgjafanámi unnið sumarstarf hjá eftirfarandi stofnunum: Hjá 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur sumarið 1968 undir stjórn prófessors Björns Björnssonar. Á 

Kleppsspítala árið 1969 við sumarafleysingu félagsráðgjafa. Á sama tímabili starfað sem nemi undir 

leiðsögn hjá eftirfarandi stofnunum: Barnaverndarnefnd Félagsmálastofnunar í Lundi, tímabilið janúar 

– ágúst 1969, við unglingageðdeild St. Lars geðsjúkrahússins í Lundi, tímabilið janúar-júlí 1970. 

Tók að mér tilsjónarstarf með unglingi skv. sænskum barnaverndarlögum, mars 1969 – janúar 1970. 

  

Fagleg starfsreynsla í Svíþjóð. Að loknu félagsráðgjafaprófi í Lundi aflaði ég mér reynslu á 

eftirfarandi stofnunum: Félagsmálastofnun í Stokkhólmi, júní-ágúst 1971. Almenn félagsráðgjafastörf 

s.s. framfærsla, áfengisvernd og persónuleg ráðgjöf í málefnum „bottenklientel“ Stokkhólmsborgar, 

þ.e. heimilislausra einstæðra karlmanna. Starfið fól einnig í sér eftirlit með svokölluðum 

utangarðsmönnum („uteliggare“). 

Á almennu sjúkrahúsi, janúar-febrúar 1972. Starfið fól í sér almenn félagsráðgjafarstörf á 

sjúkrahúsi, s.s. félagslega aðstoð í tengslum við innlögn og útskrift. Almennar upplýsingar um 

tryggingar og félagslegan rétt. Fyrirgreiðsla varðandi heimilisaðstoð og útvegun hjálpartækja. 

Stuðningsviðtöl við aðstandendur og ráðgjöf í tengslum við dauðsföll.  

Við Skilorðseftirlit Stokkhólmsborgar,(Skyddskonsulenten) maí-ágúst 1972. Starfið fól í sér 

ráðgjöf og stuðning við fjölskyldur og fanga, samstarf við fangelsi og eftirlit í formi heimsókna, tengsl 

við vinnustaði og persónuleg viðtöl við fanga sem voru útskrifaðir með skilorðsbundnum dómi. 

Hlaut starfsþjálfun undir handleiðslu í framhaldsnámi í félagsráðgjöf  til meistaragráðu í 

„clinical social work“, en með fulla starfsábyrgð við „Community Mental Health Center“. Starfaði þar 

2 daga í viku yfir tímabilið sept. 1977 – maí 1978 og fékk þjálfun í ráðgjafa- og meðferðarþjónustu 

fyrir börn, hjón og fjölskyldur.  

 

Frumkvöðlaverkefni 
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Samhliða starfi félagsráðgjafa á Kleppsspítala eftir heimkomu 1972 var unnið að eftirfarandi frumkvöðla- og 

fræðsluverkefnum.                                                                                                                                    

Dagheimilið Ós. Árið 1973  frumkvæði að því að stofna áhugahóp foreldra um dagvistunarmál. Þessi hópur 

stofnaði fyrsta foreldradagheimilið í Reykjavík (Dagheimilið Ós) sem rekið var af foreldrum sjálfum með 

fjárhagsstuðningi frá ríki og borg. Markmið þessa starfs var að kynna sér uppeldis- og fræðilegar hliðar á rekstri 

dagheimila, efla umræðu um dagvistunarmál og gera tilraun í verki til að sýna fram á gildi virkrar 

foreldraþátttöku í dagvistunarstarfi og fleiri nýjunga í rekstri dagvistunarstofnanna. Þetta dagheimili varð síðan 

fordæmi að stofnun fleiri foreldradagheimila, en hugmyndafræðin sem þau byggja á hefur haft áhrif á starf 

hefðbundinna dagheimila. Sjá afmæliserindi Óss á heimasíðu (www.uni.hi.is/sigjul). 

Tengsl. Stofnaði meðferðar- og fræðsluþjónustuna Tengsl 1982, ásamt félagsráðgjöfunum Nönnu K. 

Sigurðardóttur og Sævari Berg Guðbergssyni og sálfræðingunum Gylfa Ásmundssyni og Gunnari Árnasyni. 

Markmiðið var að veita félagsráðgjöf og sálfræðiþjónustu, þ.m.t. fjölskyldufræðslu og handleiðslu fyrir fagfólk. 

Hluti af starfinu voru námskeið um skilnað og fræðslu (smáhópavinna) fyrir fráskilið fólk og fyrir 

stjúpfjölskyldur. Auk þess var haldið hálfs árs námskeið í hjóna- og fjölskyldumeðferð og fengnir voru erlendir 

fyrirlesarar og námskeiðshaldarar, m.a. um kynfræðslu og kynlífsmeðferð. Sjá nánar um Tengsl á heimasíðu 

(www.internet.is/sigjul) 

Þáttagerð í útvarpi, umsjón, fræðsluerindi og viðtöl. Frá janúar 1973 til vors 1975  sæti í nefnd á 

vegum útvarpsráðs til ráðgjafar um barnaefni í sjónvarpi undir stjórn Hermanns Ragnars  og Sigríðar Margrétar 

Guðmundsdóttur.  Þessu tengt var þátttaka í umræðuþætti í sjónvarpi um „börn og skilnaði“ í ágúst 1979, ásamt 

Guðrúnu Erlendsdóttur, Gunnari Eydal, Ingibjörgu Guðmundsdóttur og Kristjáni Guðmundssyni í umsjón Ástu 

R. Jóhannesdóttur. Jafnframt meðhöfundur að texta í brúðuhúsi/leikþætti, þar sem börn ræða saman um skilnað 

og sýnd viðbrögð og vandi barna í slíkum málum: Unnið í samvinnu við Kjartan Ragnarsson og Þórunni 

Sigurðardóttur.  

Fatlaðir í borginni. Starfaði í áhugahópi um umhverfis- og skipulagsmál, 1972-73, undir óformlegri 

forystu Sigurðar Harðarsonar arkitekts. Hópurinn tók að sér dagskrárgerð fyrir útvarp um aðstöðu 

minnihlutahópa í Reykjavík. Sá um einn þáttanna, vorið 1973, ásamt Sigmundi Erni Arngrímssyni og fjallaði 

hann um: „Fatlaðir í borginni“. 

Þátttaka í sjónvarpsumræðum um áfengisvanda og endurhæfingarmál, 1973, ásamt Jóhannesi 

Bergsveinssyni og Jóni Bjarman o.fl. í umsjá Kjartans Jóhannssonar. 

Flokkað eftir aldri. Í mars-apríl 1974 sá um gerð sex lengri útvarpsþátta ásamt Sigmundi E. 

Arngrímssyni varðandi málefni aldraðra. Þættirnir hétu „Flokkað eftir aldri“ og fjallað var um öldrun út frá 

breyttri þjóðfélagsþróun, húsnæðis- og atvinnumálum. Ennfremur félagslegri þjónustu, tómstundastarf og 

heilbrigðisþjónustu. Þættirnir voru byggðir upp á erindum, viðtölum, heimsóknum á stofnanir og söngtextum.  

Um Mannleg samskipti. Vikulegur blaðaþáttur í Þjóðviljanum sumar og haust 1980 ásamt Nönnu K. 

Sigurðardóttur, að jafnaði ein opna. Fjallað var um félagslega þjónustu, félagslegan rétt, félagsleg samskipti, 

uppeldismál, geðvernd, meðferðarstarf, minnihlutahópa, áföll, kreppur og aðstoð, börn og skilnaði (væntanleg 

þýðing bókar), stjúptengsl, meðlög, ungbörn, ungbarnaeftirlit, þjónustu og stuðning við verðandi foreldra, 

vöggudauða og ellina. 

Útvarpsþættir um fjölskyldulíf. Árið 1985 hálfsmánaðarlegir þættir, Fjölskyldan í nútímasamfélagi, um 

þemað náin samskipti, tilfinningatengsl og sambúðarhætti. Umsjón ásamt Nönnu K. Sigurðardóttur, og 
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Fjölskyldulíf, vikulegir þættir júní til september 1986. Umsjón ásamt Önnu G. Magnúsdóttur. Fjallað var um 

þemun breyttir tímar; hjónaband – lífstíðartryggð; skilnaður – ný fjölskylda – stjúptengsl; karlmenn, kynlíf og 

klámiðnaður; kynhlutverk; foreldraábyrgð – einstæðir foreldrar; kreppur: að leita aðstoðar; að búa einn og 

óháður; ást, umhyggja og hraði; fjölskyldan og dauðinn.  

Einnig útvarpsþáttur í janúar 1989, Fatlað barn í fjölskyldunni.  

Unglingsárin: Þroskaskeið barna og unglinga. Fræðslunámskeið fyrir foreldra barna á unglingsárum haldin á 

vegum Geðverndarfélags Íslands (sex skipti, kvöldnámskeið) 1978, ´79 og ´80 ásamt Ingibjörgu Pálu Jónsdóttur, 

félagsráðgjafa. Fjallað var um unglingaskeiðið út frá þroska- og tengslakenningum, eðlilegan þroska og 

afbrigðilega erfiðleika, heppileg viðbrögð foreldra og þjálfun í samtölum foreldra og barna á þessu skeiði. Síðar 

voru haldnir stakir fyrirlestrar um efnið í Laugalækjarskóla og Tjarnarskóla. 

Samstarf/tengsl (leik)skóla og foreldra. Tímabilið 1979-88 haldin námskeið fyrir dagvistunarstarfsfólk, m.a. 

fyrir grunnskóla (foreldrar og starfsfólk) Neskaupsstaðar, Samband dagvistunarstarfsfólks á Austurlandi (1981), 

fyrir Fóstrufélagið (ýmsir leikskólar á höfuðborgarsvæðinu), og kennsla í framhaldsnámi Fósturskóla Íslands. Á 

foreldrafundum leik- og grunnskólum fyrir foreldra (skóladagheimili Kópavogs, apríl 1981, Mosfellsbæ nóv 

1981, Kópavogur okt og nóv 1981 og ´83) undir þemanu „Mótun barna, dagvistun og foreldrasamstarf“.  

Námskeiðin/kennslan var yfirleitt tveggja eða þriggja daga. Áhersla var á tengingu heimilis og skóla og 

ábyrgð fagfólks á að auðvelda barninu þátttöku/að tilheyra tveimur „heimum“, þ.e. heimilinu og skólanum, 

ásamt mikilvægi þátttöku (involvement) beggja foreldra í leikskólastarfinu. Í kennslunni var fjallað um breytta 

stöðu fjölskyldunnar, aukna atvinnuþátttöku kvenna/mæðra, undirbúning fyrir aðlögunartíma leikskólabarna við 

upphaf dagvistunar, undirbúning foreldrafunda og viðtala. Kennd var viðtalstækni og nálgun í foreldraviðtölum 

ásamt lögfræðilegum atriðum sem snúa að formlegum tilkynningum til barnaverndar samkv barnaverndarlögum, 

og viðeigandi viðbrögðum þegar börn og foreldrar með sérþarfir eiga í hlut (fátækt, einangrun, andleg, félagsleg 

eða líkamleg vanræksla/misþyrmingar eða ofbeldi). Sá einnig um kennslu í hluta úr námskeiði fyrir dagmömmur 

hjá Námsflokkum Reykjavíkurborgar á vegum Félagsmálastofnunar Reykjavíkur (nóv 1980, janúar, feb og nóv 

1981, okt 1982, okt &nóv 1982, mars&nóv 1984): umfjöllun um fjölskylduvernd, foreldrasamstarfi og löggjöf.  

Verðandi foreldrar. Fræðslu- og umræðuverkefni. Haldnir voru vikulegir kvöldfyrirlestrar (í húsnæði geðdeildar 

við Hringbraut) fyrir verðandi foreldra (mæður og feður) í júní 1981. Um var að ræða samstarf geðdeildar og 

kvennadeildar LHS að mínu frumkvæði. Umsjón var í samstarfi við Nönnu K. Sigurðardóttur (geðd.) og Maríu 

Þorgeirsdóttur og Svövu Stefánsdóttur (kvennadeild). Fjallað var um parsambandið, félags- og tilfinningalega 

þætti og þær breytingar sem tengjast fæðingu (fyrsta) barns, svo sem væntingar og vonbrigði, áhrif þess á kynlíf, 

geðræna líðan og  systkinatengsl. Einnig var fræðsla um félagsleg réttindi og skyldur (löggjöf). Námskeiðið var 

aðeins haldið einu sinni, en þrátt fyrir stuðning yfirmanna og mikinn áhuga okkar og þungaðra mæðra  náðist 

ekki nægileg  þátttaka (beggja) foreldra.   

Ofbeldi gegn konum. Fræðsla um málefnið og þjálfun fyrir starfsfólk í Kvennaathvarfi, og var meðal stofnenda 

þess í desember 1982. Veitti faglega ráðgjöf og vann í ráðningahópi starfsfólks í Kvennaathvarf, 1982-85. Meðal 

annars voru haldin námskeið (sex kvöld) á vegum Námsflokka Reykjavíkur fyrir verðandi starfsfólk í 

Kvennaathvarfi 1983 og ´84. Fjallað var um sögulega þróun/rannsóknir, hugmyndalegan grundvöll 

kvennaathvarfa,  fordóma, þöggun og þekkingarleysi um heimilisofbeldi.  Einnig var fjallað um kreppuviðbrögð, 

réttarstöðu kvenna, stöðu barna, viðhorf og nálgun (starfsfólks) í samtölum um viðkvæm málefni. 
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Öldrun og vinnulok. Tímabilið 1981-84 voru haldin námskeið um lífsskeiðabreytingar, öldrun og vinnulok. 

Námskeiðin voru haldin ásamt Nönnu K. Sigurðardóttur á vegum Starfsmannafélags ríkisstofnana (sex skipti um 

Vinnulok og eftirlaunaaldur, haustið 1981 og ´83) og Sambands íslenskra bankamanna (um starfslok) 18. og 25. 

febrúar 1984. Auk þess fyrirlestur fyrir Styrktarfélag aldraða á Suðurnesjum (1982). Regluleg fræðsla fyrir 

starfsfólk öldrunarþjónustu Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar/námsflokka Reykjavíkur, frá 1981, þar á 

meðal (dags)námskeið fyrir starfsfólk heimahjúkrunar Reykjavíkur  á Heilsuverndarstöðinni með áherslu á 

fullnægju í krefjandi og þungu starfi (viðhorf, samtalstækni, handleiðsla og endurmenntun o.fl.). Síðar voru 

haldin námskeið  fyrir fagfólk hjá Endurmenntun HÍ 1995.  

 

 


