
 

 

 

Vorskýrsla sérkennslu  

 

 

 

 

 

Sólborg Sandgerði 

2016-2017 

 

 

  



Efnisyfirlit 

Framkvæmd sérkennslunnar skólaárið 2014-2015…………………………………………….3 

Í leikskólum á velferð og hagur barna að vera leiðarljós í öllu starfi. ...................................3 

Leiðir í sérkennslu ..............................................................................................................3 

Einstaklingsnámskrár ..........................................................................................................5 

Samstarf við sérfræðinga: ...................................................................................................5 

Samstarf við aðra sérfræðinga .............................................................................................6 

Tölfræðilegar upplýsingar ...................................................................................................6 

Starfssvið sérkennslustjóra Sólborgar………………………………………………………….6 

Ábyrgðarsvið: .....................................................................................................................6 

Helstu verkefni: ..................................................................................................................7 

Áætlanagerð: ...................................................................................................................7 

Stjórnun og skipulag: .......................................................................................................7 

Foreldrasamvinna: ...........................................................................................................8 

Samskipti: .......................................................................................................................8 

Lokaorð………………………………………………………………………………………...8 

 

 



Framkvæmd sérkennslunnar skólaárið 2014-2015 

Í leikskólum á velferð og hagur barna að vera leiðarljós í öllu starfi. 

Núverandi sérkennslustjóri hefur verið starfandi sérkennslustjóri frá janúar 2014. Í 

sérkennslunni eru fimm starfsmenn fyrir utan sérkennslustjóra í mismunandi stöðugildum. 

Þrír drengir hafa verið með fullan stuðning. Einn starfsmaður hefur verið í 50% stöðu og  

verið að sinna ýmissi þjálfun s.s. hljóm-2 hópum og málörvun fyrir tvítyngd börn með 

sérkennslustjóra. Einn starfsmaður kom tvisvar sinnum í viku og var með málörvun fyrir 

nokkur börn á miðkjarna í söguformi. Pólskur starfsmaður hefur verið að sinna 

móðurmálskennslu fyrir börn á mið- og elsta kjarna á hverjum degi.  

 

Leiðir í sérkennslu 

 Eftirfarandi leiðir er unnið eftir: 

o Unnið er eftir ráðgjöf frá Bryndísi Guðmundsdóttir talmeinafræðingi sem sinnir 

skólanum.  

o Sigurður Þ. Þorsteinsson sálfræðingur sinnir öllum málum sem snúa að greiningum 

barna.  

o Kennarar og starfsmenn leita til sérkennslustjóra ef grunur um frávik vakna og þá fer af 

stað  frumgreining sem er síðan send áfram til viðeigandi fagaðila.  

 Notaðir eru ýmis listar til að frumgreina og sem dæmi má nefna: 

 EFI-2 málþroskaskimun 

 Íslenski þroskalistinn 

 TRAS 

 Orðaskil 

 Ýmsir greiningarlistum svarað og sendir til sálfræðings 

 Talmeinafræðingur kallaður til. 

o Sérkennslustjóri sem er jafnframt þroskaþjálfi sér um sérkennsluna. 

o Öll börn eru málþroskaskimuð í skólanum. Notað eru eftirfarandi skimanir:  

 EFI-2 sem er fyrir börn á fjórða ári. 

 Hljóm-2 sem er fyrir elstu börn leikskólans.  

 Í einstaklingskennslu voru nokkur börn. 

o Einn drengur með einhverfu er með fullan stuðning. Stuðningur hans sér um alla hans 

þjálfun. Hann hefur verið er á Gulakjarna í vetur en er núna komin á Rauðakjarna yngri. 



Þau fara saman í einstaklingsþjálfun 1-2x á dag í ca.15-20 mín í hvert skipti. Bára 

sálfræðingur frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins hefur komið nokkru sinnum á 

þessu skólaári og verið með ráðgjöf til foreldra og starfsmanna leikskólans. Á 6-8 vikna 

fresti eru haldnir teymisfundir með leikskólanum, foreldrum og félagsþjónustu. 

Sérkennslustjóri sér um að boða á þessa fundi.  

o Annar drengur á leikskólanum er með einhverfu og er hann einnig með fullan stuðning. 

Stuðningur hans sér um alla hans þjálfun. Þau fara saman í einstaklingsþjálfun 1x á dag 

í ca.30 mín í hvert skipti. Hann er á Rauðakjarna eldri. Gengið hefur vel með hann þetta 

skólaárið og hefur hann tekið miklum framförum í félagsþroska og er orðin sterkur 

félagslega. Bára sálfræðingur frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins kom nokkru 

sinnum með ráðgjöf vegna hans mála við foreldra og skólann. Á 6-8 vikna fresti eru 

haldnir teymisfundir með leikskólanum, foreldrum og félagsþjónustu. Sérkennslustjóri 

sér um að boða á þessa fundi.  

o Einn drengur fékk frumgreiningu á einhverfu frá sálfræðing og hefur honum verið vísað 

inn á greiningarstöð, beðið er eftir að málið hans verði tekið þar fyrir. Búið er að fá fyrir 

hann 100% stuðning sem mun sjá um hans þjálfun. Stuðningurinn er ný farin að vera 

með honum og er því þjálfun ekki komin langt á veg.  

o Níu börn fá þjálfun í ýmiskonar formi vegna málþroskagreininga en á síðasta skólaári 

voru þau þrettán. Öll eru þau með málþroskagreiningu frá Bryndísi Guðmundsdóttur 

talmeinafræðing. Sérkennslustjóri heldur utan um þjálfun þessara barna með 

leiðbeiningu frá Bryndísi Guðmundsdóttur.  

 Þær nýjungar og breytingar sem voru upp á þessu skólaári: 

o Sérkennslustjóri fór í lársleyfi á síðasta skólaári en kom til baka í lok desember 2016. 

Hún hélt utan um alla sérkennslu á meðan hún var í leyfinu. 

o Helena sinnti þjálfun einstakra barna í fjarveru sérkennslustjóra ásamt því að sinna 

þjálfun barna í Brúna húsi. Hún er með þeim 1-2x í viku, 10-20 mín í senn. 

o Enn er verið að gera skipulagðar málþroskaskimanir á öllum börnum sem eru á 

aldursbilinu 3;1-3;10 ára og svo þau sem eru í skólahóp. Notað er EFI-2 í þessar 

skimanir. Aðrar skimanir eru notaðar þegar þess telst þörf.  

o Öll börn sem koma slök á Hljómprófum eru sett í hópa þar sem þau fá ítarlegri þjálfun 

tengt því efni sem þau komu slök út í. Helena sér um kennslu í þessum hópum undir 

leiðsögn sérkennslustjóra. Hún hittir þau 2x í viku 20 mín í senn.  

o Í leikskólanum eru tvítyngd börn 30 sem eru 30% af heildarfjölda barna í leikskólanum 

og er því mikilvægt að mæta þessum börnum með aukinni málörvun. Þau tvítyngd börn 



sem eru með málþroskagreiningar koma í einstaklingstíma til sérkennslustjóra eða til 

Helenu ásamt því að öll börn fá kennslu hjá sínum kennara í hópastarfi. Notaðar verða 

margar leiðir í kennslu einna helst má nefna málörvunarefni ,,Lærum og leikum með 

hljóðin", ,,Lubbi finnur málbein“, ,,Orðaspjall“. Kennarar fá leiðsögn frá 

sérkennslustjóra hvernig og hvað er best að nota í málörvunarkennslu með tvítyngd 

börn.  

o Ráðin var inn pólskur leikskólakennari með diplómu í talþjálfun til að sinna 

móðurmálskennslu fyrir öll pólsk börn í leikskólanum. Hún þjálfar miðkjarna á 

morgnana frá kl.08:00-09:00 og svo brúna hús kl.15:00-16:00 

 

Einstaklingsnámskrár 

 Einstaklingssnámsskrá fyrir börn sem eru með greiningar frá fagaðilum verða gerðar 

fyrir skólaárið 2016-2017 og voru kynntar fyrir foreldrum og þeim gefin kostur á að 

koma með tillögur að breytingum ef þeir telja þörf.  

 Unnið var út frá skýrslu talmeinafræðings fyrir þau börn sem voru með 

málþroskagreiningar.  

 Greiningar frá sérfræðingum verða hafðar til hliðsjónar við gerð 

einstaklingsanámsskráar og markmið unnin út frá þeirra tilögum um þjónustu við 

barnið ásamt þörfum barnsins.  

 Farið er síðan yfir námsskrárnar með tilheyrandi kennara hvers barns. 

 

Samstarf við sérfræðinga: 

 Samstarf er við sálfræðinga og sérfræðinga Hjallastefnunnar. 

 Samstarf er við leikskólafulltrúa Reykjanesbæjar þegar þess er þörf.  

 Samstarf er á milli sérkennslustjóra og Þroskaþjálfa leikskóla Hjallastefnunnar á 

Suðurnesjum. Þeir hittast reglulega og funda.  

 Samstarf er við Bryndísi Guðmundsdóttur talmeinafræðing.  

 Sigurður Þ. Þorsteinsson sálfræðingur þjónustar leikskólann.  

 Sérkennslustjóri er í mestum samskiptum við þessa ráðgjafa. Talmeinafræðingur er 

kallaður til reglulega til að meta börn sem grunur hefur vaknað um seinkaðan 

málþroska. Bryndís Talmeinafræðingur var fengin til okkar á vorönn 2017 og skoðaði 

hún 3 börn. Sálfræðingur fær senda pappíra reglulega þegar grunur vaknar um frávik. 



Einnig er hún til staðar ef upp vakna ýmsar spurningar og sama á við um 

Talmeinafræðinginn. 

 

Samstarf við aðra sérfræðinga 

Mesta samstarfið sem á sér stað við sérkennsluna er við grunnskólann, talmeinafræðing, 

sálfræðing, félagþjónustan, sjúkraþjálfar, Greiningarstöð Íslands og fræðsluskrifstofu 

Reykjanesbæjar. 

 

Tölfræðilegar upplýsingar 

 Fjöldi barna sem fá sérkennslu í einhverskonar mynd eru 42 en voru á síðasta skólaári 

40. Inn í þessari tölu eru tvítyngd börn en þau fá móðurmálskennslu ásamt því að sum 

fá auka málörvun í íslensku. 

 Fjöldi barna eftir flokkum:  

a. Einhverfa: 2 

b. ADHD/Mótþróaþrjóskuröskun/málþroskagreining: 1 

c. Þroskaskerðing/ADHD/Einhverfuróf: 1 

d. Málþroskagreiningar: 9 

e. Tvítyngd börn: 29 

 Fjöldi sérkennslutíma per. barn er 15-30 mín í senn 1x-2x í viku sem gera 30-60 mín. 

á viku. Þrjú börn eru með 8 klst. stuðning að jafnaði á dag fimm daga vikunnar. 

 Fjöldi barna af erlendum uppruna eru 29 en 114 börn eru í heildina á leikskólanum í 

júní 2015. Tvítyng börn eru því 25% af heildarfjölda.  

 Helstu ástæður sérkennslu er að sinna talþjálfun, málþroskaþjálfun og atferlisþjálfun.  

 

Starfssvið sérkennslustjóra Sólborgar. 

Ábyrgðarsvið:  

 Yfirumsjón með gerð einstaklingsnámskráa í leikskólanum. 

 Hefur yfirumsjón með og stýrir málörvun barna í leikskólanum.  

 Hefur yfirumsjón með og stýrir þroskaþjálfun og sérkennslu barna með sérþarfir sem 

og fjöltyngdra barna. 

 Sér um fræðslu/ráðgjöf til starfsmanna og foreldra barna sem njóta sérkennslu. 



 Er hluti af stjórnunarteymi leikskólans ásamt leikskólastjóra og skólafreyju. 

 Hefur yfirumsjón með stöðugildi/heimildir sem skólinn fær og þeim sé úthlutað til 

barna með sérþarfir og þær nýttar til sérkennslu.  

 

Helstu verkefni: 

Áætlanagerð: 

 Fylgir eftir að einstaklingsnámskrár séu gerðar fyrir börn með sérþarfir og unnið sé 

samkvæmt þeim. 

 Hefur yfirumsjón með reglulegu endurmati einstaklingsnámsskráa (3-4 mánaða fresti). 

 Hefur yfirumsjón með Hljóm-2 athugun í leikskólanum. 

 Hefur yfirumsjón með EFI-2 athugun í leikskólanum. 

 Hefur yfirumsjón með fjölmenningarstarfi í leikskólanum. 

 Hefur yfirumsjón með yfirfærslu upplýsinga um börn með sérþarfir á milli 

skóla/skólastiga. 

 Hefur yfirumsjón með að meðferðar- og kennsluáætlunum annarra sérfræðinga sé 

framfylgt og að skýrslur séu gerðar. 

 Ber ábyrgð á að börnin sem njóta sérkennslu í leikskólanum sé boðið upp á 

þroskavænleg verkefni í leik og starfi. 

 Sér um skýrslugerð til greiningarstöðva og hefur yfirumsjón með greiningar/athugunar 

listum til sérfræðinga. 

 

Stjórnun og skipulag: 

 Yfirumsjón með skipulagningu, framkvæmd og endurmati á sérkennslu og 

sérkennsluaðferðum í samráði við leikskólastjóra. 

 Yfirumsjón með sérkennslu í leikskólanum og veitir handleiðslu og ráðgjöf til 

starfsmanna. 

 Hefur yfirumsjón með uppeldis- og námsgögnum leikskólans sem tengjast sérkennslu. 

 Skipuleggur reglulega stöðu- og samráðsfundi með foreldrum og sérfræðingum utan 

leikskólans. 

 Metur ásamt leikskólastjóra þörf fyrir utanaðkomandi ráðgjöf varðandi sérkennslu og 

tekur þátt í umsóknum um fjármagn vegna sérkennslu. 



Foreldrasamvinna: 

 Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu í 

leikskólanum og situr fundi og viðtöl með þeim. 

 Veitir foreldrum/forráðamönnum barna sem njóta sérkennslu stuðning, fræðslu og 

ráðgjöf. 

 Miðlar upplýsingum á milli skólastiga vegna sérkennslu í samráði við foreldra. 

Samskipti:  

 Er í samskiptum við aðrar stofnanir og greiningaraðila s.s. Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, Heyrnar- og talmeinastöð, Barna- og unglingageðdeild, 

sálfræðing, talmeinafræðing o.fl. í samráði við leikskólastjóra. 

Lokaorð 

 Sérkennslan er að gangast mörgum börnum ásamt því að hún aðstoðar kennara við að 

sérsníða kennslu að þeim börnum sem þurfa aðeins meiri aðstoð. Aðstoðar við að 

finna verkfæri sem nýtist þeim í kennslu. Öll börn sem komu slök út á HLJÓM prófi 

fara í Hljóm hópa 2x i viku, 30 mín í senn og þegar HLJÓM var lagt aftur fyrir að vori 

var hægt að sjá töluverðar framfarir. Sérkennslan heldur utan um að koma 

greiningarferli af stað, koma tilheyrandi pappírum til foreldra og þeirra fagmanna sem 

tilheyra hverju máli. Sérkennslan heldur utan um hvert mál hjá hverju barni. Er í 

samskiptum við foreldra þegar við á. Sérkennslan er í samskiptum við barnavernd ef 

upp vaknar grunur um vanrækslu. Öll pólsk börn fá móðurmálskennslu frá pólskum 

kennara, rannsóknir sína að einstaklingar verða að vera sterkir á móðurmáli sínu til 

þess að geta náð tökum á öðru tungumáli. Stórt hlutfall tvítyngra barna er í Sandgerði 

því töldum við mikilvægt að koma þessari þjálfun inn. 

 

14.júní 2017 

 

_______________________________________ 

Þórdís Marteinsdóttir 

Sérkennslustjóri og þroskaþjálfi, 

Leikskólinn Sólborg Sandgerði 


