
Skólaþing Garðaskóla

18.-19. desember 2013
Hver er staða unglinga í Garðabæ? 

Hvað vilja unglingar í Garðabæ?
Staða unglinga í Garðabæ
Við ráðum sjálf

Við ráðum ekki, en viljum fá að ráða
Hvernig nálgast fullorðnir skoðanir unglinga?
Hvernig hlusta fullorðnir á skoðanir unglinga?

Hvað getur Garðabær bætt?

Tómstundir unglinga í Garðaskóla

Heimili og fjölskylda - sýn unglinga í Garðaskóla

Hvað eru góðir foreldrar?

Hvað er gott heimili?

Unglingi líður vel heima þegar…

Unglingi líður illa heima þegar…

Það sem foreldra eiga að vita um unglinginn sinn

Það sem embættis- og stjórnmálamenn eiga að vita um 

unglinga í Garðabæ

Nærumhverfi og skipulag - sýn unglinga í Garðaskóla
Góð skólalóð/skólahúsnæði

Örugg umferð

Skipulagsmál

Flestir unglingar í Garðabæ ráða sjálfir frítíma sínum og hafa tækifæri til að velja sér frístundir

klæðaburði, mataræði, hvað við segjum, hvernig við högum okkur, tómstundir, vinir

búsetu, mataræði, svefntíma, sjá bíómyndir 18+, hvað við höfum mikla peninga, skólaganga, útivistartími
vera góðir við unglingana, hlusta, vera í góðu sambandi við barnið, sýna athygli
misvel, stundum hlustað og stundum ekki, hlusta oftast ekki,
koma oftar í skólann, hlusta betur á unglingana, hafa skólaþing á almennum kennsludögum og ekki í desember, 

spyrja unglinga, t.d. hverju þeir vilja breyta

Unglingar vilja frístundir þar sem er hægt að hafa gaman og ná árangri
Það vantar meiri/betri tónlistaraðstöðu  fyrir unglinga í Garðabæ

hlusta á börnin sín, eru góðir við börnin sín, hugsa vel um börnin sín, alltaf til staðar, gera það sem er best fyrir 

barnið, skemmtilegir, umhyggjusamir

hlýtt, allir góðir við hver aðra, þar sem þér finnst þú öruggur, þægilegt kósý og gott,
maturinn er góður, það er ekkert heimanám, það er family time, hann er einn heima, enginn er að rífast, um 

helgar, þegar hann er án ábyrgðar

fólk er að rífast, hann er einmana

Hvar hann er. Unglingar hafa sínar skoðanir og réttindi.

Hvort unglingum líði vel. 

Betra og stærra svæði fyrir tómstundir eftir skóla: pool borð, þægilegir stólar/sófar, borðtennisborð o.fl.

Hreinsa snjó af gangstéttum á veturna

Við viljum knattspyrnuhús/upphitaðan fótboltavöll (kom frá flestum hópum: "af því að fótbolti er 

heilsueflandi"). Aðra stúku við Samsung völlinn.Flottari sundlaug sem unglingar vilja nota ("Eina sundlaugin 

miðsvæðis, laugin er gömul og fáa unglinga langar að nota hana, lélegt barnasvæði - laugin ætti að vera betri", 

"stærri sundlaug með stærri rennibraut en halda minni lauginni"). Snjóbrettapark. Veitingastaði og búðir ("Við 

viljum fleiri flottar búðir, það vantar þær").
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Annað

Frítt Wifi í skólanum. Skemmtilegri verkefni í unglingavinnunni. Bíó í Garðabæ. Bleikir varabúningar fyrir 

Stjörnuna. "Meira húsnæði fyrir t.d. ungt fólk sem er nýbyrjað að búa saman." Vantar fleiri ruslafötur í Garðabæ.


