Vetrardagskrá Víðilundar,
Punktsins og
tómstundastarf barna.

Haust 2020

Víðilundur
Vetrarstarfið fer varlegar af stað þetta haustið en
áður
●
●

Eldri borgarar í áhættuhópi vegna covid
Nokkur námskeið byrjuð

Áhersla lögð á:
●
●
●

Útivist
Leikfimi
Annað heilsueflandi starf

Víðilundur
Dagleg störf og afþreying
Í boði:
●
●
●

Hádegismatur alla virka daga
Um 120-150 máltíðir seldar á mánuði
Billiard og pílukast

Í bígerð:
●
●

Boccia - leitum eftir sal úti í bæ
Lítil inni púttbraut
○ Draumurinn að setja minigolf í
útigarðinn ásamt því að gera garðinn
vistlegri

Covid áhriﬁn:
●
●
●

Hópdans
Spil
Kórastarf

Víðilundur
Vatnstjón og endurbætur
Í nokkur ár hefur reglulega allt fyllst af vatni gegnum
niðurföll.
●
●
●

Staðan í vor slæm
Kjallaragólﬁð þakið vatni í langan tíma
Rýmið ónothæft

Endurbætur hófust um miðjan september
●
●
●
●

Drena í kringum húsið - skrapa og pússa gólf
Drepa allt líf sem hafði kviknað
Fasteignir settu okkur í forgang með verkið núna í
haust - sem er frábært
Verklok áætluð um miðjan okt.

Aﬂeiðingar á starﬁð:
●
●

Smíða, gler og postulínsstofur hafa verið
óstarfhæfar
Mikið óþreyja hjá notendum að verkið klárist

Víðilundur

Líf og fjör
●
●
●
●

húslestur
söngstund
námskeið í skapandi skrifum
föstudagsgleði

Starfsfólk Víðilundar fer í Félagsmiðstöðina í Bugðusíðu sem
EBAK á Akureyri rekur í samstarfi við Akureyrarbæ. Þar bjóðum
við upp á námskeið, húslestur og opnar vinnustofur og aðstoðum
jafnframt félagið þar til að finna aðra leiðbeinendur til að hafa
námskeið.
Alla föstudaga er skemmtun í sal, þar er fjölbreytt skemmtun í
boði; spiluð tónlist, sagðar sögur, sungið, spilað bingó...

Punkturinn
Á Punktinum er mjög góð aðstaða fyrir einstaklinga og hópa til að koma og vinna að
listsköpun og handverki sem kjörið er að nýta til að stækka sjóndeildarhringinn og prufa sig
áfram í heimi handverks og sköpunar.

Við þjónustum mjög fjölbreyttan hóp fólks
●
●
●
●

●

Starfsendurhæfingu Norðurlands
Iðjuþjálfar nýta sér þjónustuna til að virkja skjólstæðingana sína
Fáum margar fyrirspurnir um starfsemina frá hinum ýmsu sjúkrastofnunum
Daglegir notendur spanna alla flóru mannlífsins; verkfræðinga, listamenn,
hjúkrunarfræðinga, bílstjóra, öryrkja, lögfræðinga, fólk í atvinnuleit og
kassastarfsmanninn í Bónus.
Okkur er öllum eðlislægt að vilja hafa eitthvað fyrir stafni - í mörgum tilfellum erum við
eini fasti Punkturinn í daglegri tilveru fólks.

Starfsmenn Punktsins leiðbeina líka á tómstundanámskeiðum barna sem og fullorðins námskeiðum og nýta þar þá
þekkingu og færni sem þau nota dagsdaglega í vinnu með notendum Punktsins. Þá nýtum við öll laus rými í
Rósenborg sem við getum til að koma sem flestum börnum að.

Tómstundastarf barna
Tómstundanámskeið á Punktinum í
Rósenborg eru komin vel af stað þetta
haustið með spennandi nýjungum,
frábærum leiðbeinendum og miklu úrvali
áhugaverðra námskeiða fyrir börn á
aldrinum 9-12 ára
Við leitumst við að gefa börnunum frelsi
til að prófa sig áfram að eign frumkvæði
undir styrkri leiðsögn reyndra
leiðbeinenda

Nýjar áherslur í markaðsstarﬁ
Í dag eru margir foreldrar meira á instagram en
facebook
●
●
●

Ný facebook síða fyrir tómstundastarfið
Insta reikningur með highlights úr öllum
stofum Punktsins
Kostaðar facebook auglýsingar

facebook síða tómstundastarfsins
Instagram síða Punktsins

Nýtum það sem er til staðar
Punkturinn hefur allt til alls …..
●
●
●
●

Smíðastofa
Saumastofa
Myndlistarstofa
Gler- og leirstofur

Við samnýtum aðstöðu Punktsins með
tómstundanámskeiðum barna og náum þannig að
hámarka nýtingu aðstöðu, efnis og mannauðs.

Í lokin
Tómstundastarf á vegum Akureyrarbæjar gegnir mikilvægu
hlutverki í bættum lífsgæðum og ánægju ásamt því að bæta
sjálfsmynd einstaklinga.
●
●

Hvað viljum við gera í okkar frítíma?
Hvað þurfum við að gera til að hjólin í höfðinu ryðgi ekki
og stoppi?

Við erum öll í sama bátnum. Við viljum hreyfa okkur, huga að
andlegri og líkamlegri heilsu á sama tíma og við eflum okkur í
félagsfærni, verkfærni og sjálfstæði.

