
Vinnuhópur um ungmennamál 
Fundur 3/2020. 8.9.2020 kl 17:30-19:00 
Hraunbær 123 
Mættir: Arnkell Ragnar Ragnarsson, Ásgerður Magnúsdóttir,  Ísold Vala 
Þorsteinsdóttir,  Thelma Líf Sigurðardóttir og Úlfur Leó Hagalín 
Fjarverandi:  
 
 

1. Fyrsti fundur eftir sumarfrí 
2. Viðburðir 

a. Ungt fólk og lýðræði  
i. Viðburður á vegum UMFÍ 
ii. Tveir að fara 

b. Viðmót (frestað vegna Covid) 

i. Óljóst hvenær eða hvort það verður haldið 

3. Dagskrá? (hvað annað á þetta að heita haha) 

a. Útivistaráskorun rekka-og róverskáta sumar 2020 

b. Opinn fundur ungmennaráðs 
i. Hugmynd að ungmennaráðsviðburði 

eitthvað svona chill spjall með kakó og vöfflum og það eru plaggöt á 
veggjunum þar sem fólk á að skrifa pælingar og vangaveltur varðandi 
ungmennalýðræði og fleiri svona hugtök í tengslum við skátana 
einhver activities í gangi á borðum? spil? leikir? 
svo vinnur ungmennaráð úr niðurstöðunum 
á plaggötin 
hvernig er hægt að láta rödd ungra skáta heyrast? 
hvað viljið þið fá frá ungmennaráði? 
hvað viljiði að sé gert á ungmennaþingi? 
hvað þýðir ungmennalýðræði fyrir ykkur? 
hvernig hafa skátarnir eflt þig sem unga manneskju? 

c. Senda tölvupóst á alla rekka og róverskáta og láta vita af grúppunum: rekkar á 
ísl, róver á ísl , tækifæri í alþjóðastarfi. 

d. Róverskátadagskrágerð 
i. Hafa stóra áskórun í anda flakk og flandurs en yfir lengri tíma 

ii. Ehv skemmtilegt en samt krefjandi 

iii. Skyndihjálparnámskeið 

iv. Inspo frá björgunarsveitum 

e. Rekka-og róverskáta tjald 

i. Besta dagskráin 

1. Kareoke 

2. Spil 



3. Pub quiz með verðlaunum 

ii. Trúnóhorn 

4. Önnur mál 
5. Hvenær ætlum við að funda? 

a. 8. okt 
b. Heimsmarkið 18! 

18. Styrkja og virkja ungt fólk  
Átjánda heimsmarkmiðið er ekki eitt af markmiðum S.þ. en DUF (Dansk 
Ungdoms Fællesråd) bætti því við til gamans í því skyni að draga athygli 
að hlutverki ungs fólks við innleiðingu markmiðanna. Þó þetta sé gert til 
gamans leikur enginn vafi á að það er unga fólkið sem þarf að draga 
vagninn inn í sjálfbæra framtíð. Með því að styrkja og virkja ungt fólk til 
þátttöku tryggjum við að heimsmarkmiðin verði ekki eitthvað sem við bara 
tölum um heldur eitthvað sem við getum brugðist við með beinum hætti 
ekki bara núna heldur líka í framtíðinni. 
 

 


