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Framkvæmdastjórar 

Forstöðumaður

  
Forstöðumaður 

Úrræði eldri 

en 18 ára 

Deildarstjórar 

Hópstjórar 

Ráðgjafar 

 

 

 

 

Úrræði yngri 

en 18 ára 

Deildarstjórar 

Hópstjórar 

Ráðgjafar 

 

Stoðsvið 

Mannauðsdeild 

Verkefnastjóri 

Lögfræðingur 

Sálfræðingur 

Þroskaþjálfi 

Tengslamyndandi nálgun 

Fjármál og bókhald 

Umsjónarmaður fasteigna 

 

 

Náms- og 

starfssetur (NOS) 

Verkefnastjóri 

Aðstoðarverkefnastjóri  

Náms- og starfsráðgjafi 

Kennarar og 

stuðningur 

 

 

Þjónustumiðstöð 

og hvíldardvalir 

Deildarstjórar 

Hópstjórar 

Ráðgjafar 

 

Stjórn 
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Athugasemdir eigenda og stjórnenda Klettabæjar.  

Það er okkar mat að úttektarskýrslan sé faglega unnin og lýsi starfsemi 

félagsins og aðstæðum þjónustunotenda nokkuð vel. Mjög gagnlegt er að 

lesa skýrsluna og gott er að fá ábendingar um það sem bæta megi í 

starfseminni.  

Í Klettabæ er unnið eftir þeirri stefnu að skapa þjónustunotendum 

umhyggjusamt og þroskavænlegt umhverfi. Áhersla er lögð á jákvæða líðan 

og gott andrúmsloft með það að markmiði að starfsfólk og þjónustunotendur 

finni til öryggis. Unnið er eftir gildum félagsins: ástríða, heilindi, umhyggja, 

gleði og vandvirkni.  

Hvað varðar ábendingar til Klettabæjar er rétt að koma eftirfarandi á 

framfæri:  

- Upplýsingagjöf: Að því er varðar upplýsingagjöf til þjónustunotenda 

þá erum við sammála og er hér tækifæri til umbóta. Vonandi verður 

hægt að veita betri upplýsingagjöf ef fyrirsjáanleiki verður meiri. 

Þetta helst í hendur við ákvarðanir sveitarfélaga um framlengingu á 

þjónustusamningum og óvissu í þeim efnum. 

- Friðhelgi einkalífs:  Þessa ábendingu þarf að skoða í samhengi við 

upplýsingagjöfina sérstaklega varðandi vistunartíma og hvert 

markmiðið með þjónustunni er. Klettabær er sammála mikilvægi 

þess að þjónustunotendur fái tækifæri til að tjá sig um hagi sína í 

samræmi við aldur og þroska. Klettabær hefur lagt upp úr því að svo 

sé, t.a.m. standa dyr stjórnenda og fagaðila Klettabæjar 

þjónustunotendum ávallt opnar, mikið er lagt upp úr góðum 

samskiptum og að hlustað sé á sjónarmið þjónustunotenda. Eins fá 

allir þjónustunotendur tækifæri til að tjá sig á sérstökum fundum við 

gerð einstaklingsbundinna þjónustuáætlana. Klettabær sér hér 

tækifæri til umbóta og hefur hafið vinnu við að koma upp 

fastmótaðra ferli sem eigi sér stað með reglubundnari hætti en fram 

til þessa hefur tíðkast.  

- Einstaklingsmiðuð fræðsla: Í Klettabæ fara allir starfsmenn á 

nýliðanámskeið og námskeið í áfalla- og tengslamiðaðri nálgun. 

Einnig eru haldnar öryggisfræðslur fyrir alla og svo einstaklingsmiðuð 

fræðslu fyrir hvert heimili. Eins eru reglulega haldnar fræðslur um 

tengslamyndandi nálgun. Klettabær kemur til með að bregðast við 



þessari ábendingu með því að leggja meiri áherslu á 

einstaklingsbundna fræðslu á hverju heimili og hefur nú þegar lagt af 

stað með þá vinnu.  

- Atvik þjónustunotanda: Hvað varðar atvik er einn þjónustunotandi 

lýsti vegna framferðis starfsmanns viljum við koma því á framfæri að 

tekið var á þessu tiltekna máli, rætt var bæði við þjónustunotenda og 

starfsmann. Upplifun starfsmanna og þjónustnotanda var ekki sú 

sama en upplifun þjónustunotendans virt. Eftir góðan og 

árangusríkan fund með stjórnendum náðist sátt í þessu máli.  

Að lokum vill Klettabær koma á framfæri þökkum fyrir faglega unna og 

greinargóða skýrslu.  




