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1. Formáli  
 

Þann 3. maí 2011 staðfesti fræðslunefnd eftirfarandi erindisbréf fyrir vinnuhóp sem taka skyldi til 

endurskoðunar stefnu Mosfellsbæjar um sérkennslu og sérfræðiþjónustu:   

 

1. Skilgreina þörf fyrir sérkennslu og stoðþjónustu í leik- og grunnskólum bæjarins. Taka þarf tillit til 

Skólastefnu Mosfellsbæjar, laga um leik- og grunnskóla, reglugerða og aðalnámskráa leik- og grunnskóla er 

varða sérkennslu og sérfræðiþjónustu. Einnig þarf að taka tillit til að málaflokkur um málefni fólks með fötlun 

hefur flust til sveitarfélaga. Huga þarf að hvaða áhrif þessi yfirfærsla getur haft á þjónustu við börn með fötlun 

og fjölskyldur þeirra. 

2. Skilgreina viðbótarþarfir barna vegna sérstakra aðstæðna sem komið hafa upp íslensku samfélagi í kjölfar 

efnahagsörðugleika og aukna þjónustu leik- og grunnskóla vegna þess. 

3. Gera yfirlit yfir stöðu og verkefni sérkennslu og sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. 

4. Meta þörf fyrir sérstök úrræði fyrir einstaklinga og  hópa með sértækan vanda, svo sem mikið fatlaða 

einstaklinga, börn með verulegan tilfinningavanda og félagslega veikan bakgrunn, nemendur með verulegan 

náms– og hegðunarvanda, bráðger börn og nýbúa. 

5. Meta þörf fyrir sérhæfingu í sveitarfélaginu vegna þjónustu við börn sem þurfa á sérstökum úrræðum að halda. 

Vega og meta hvort æskilegt sé að koma á verkaskiptingu milli skólanna um þjónustu og kennslu s.s. með 

stofnun sérhæfðra deilda. 

6. Tillögur um breytingar á fyrirkomulagi sérkennslu og sérfræðiþjónustu í Mosfellsbæ og tillögur að 

framtíðarskipan. 

 

Vinnuhópurinn hefur verið að störfum frá þeim tíma og skilaði í september 2011 áfangaskýrslu til 

fræðslunefndar og fylgir hún með þessari skýrslu.
1
 Líkt og fram kemur í áfangaskýrslunni var haft 

samráð við lykilpersónur í leik- og grunnskólum bæjarins um sýn leikskólans og grunnskólans á stöðu 

sérkennslu og sérfræðiþjónustu í Mosfellsbæ. Auk þess hefur frá þeim tíma verið haft samráð við 

foreldra barna með sérþarfir, heilsugæslu Mosfellsbæjar, fjölskyldusvið Mosfellsbæjar vegna barna 

með fötlun og samstarf sviðanna þar um. Þá voru tekin viðtöl við eldri og útskrifaða nemendur sem 

fengið höfðu stuðning eða sérkennslu á sinni skólagöngu. 

 

Farið var í vettvangsferðir um vorið í skóla í nágrannasveitarfélögum en um haustið var farið í skóla 

bæjarins sem og í Sunnulækjarskóla á Selfossi og aðstæður til sérkennslu og sérúrræða skoðaðar.  Lög 

og reglugerðir voru rýndar enn frekar. Uppfærðar voru tölfræðilegar upplýsingar um þjónustumagn, 

þjónustuþörf og kostnað.
2
 

 

Hópnum var falið að meta áhrif þeirra breytinga sem orðið hafa á íslensku samfélagi síðustu ár og 

áhrif þess á börn og fjölskyldur. Vinnuhópurinn skoðaði þær breytingar sem orðið hafa á eðli þjónustu 

skólanna síðastliðinna ára, bæði fyrir 2008 og eftir, en þær hafa í æ meira mæli kallað á ólíkar og 

fjölbreyttari þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Mál eru tímafrekari og þyngri og ljóst að kreppa 

einstakra fjölskyldna eykst og er að aukast þessi misseri.  Vandi þessara einstaklinga verður auk þess 

samþættari þannig að segja má að leiðir til að styðja fjölskyldur og börn þurfi að liggja í gegnum 

aukna samvinnu sérfræðiþjónustu, skóla og félagsþjónustu. 

 

Vert er að nefna sérstaklega þá breytingu sem orðið hefur á leikskólanum undanfarna einn til tvo 

áratugi, öll 2ja – 5 ára börn fá inni á leikskólum bæjarins og er 98% þeirra í fullri dagvistun. Samhliða 

því að fjölgar í yngstu árgöngunum, þá krefst það líka aukinnar þekkingar og sérhæfingar varðandi 

umhyggju, uppeldi, nám og fræðslu þessara barna.  Þá skiptir máli að leggja áherslu á að stærstu 

                                                           
1 Sjá fylgiskjal 1: Greinargerð dags. 17/09/2011, lögð fram á 257 fundi fræðslunefndar: Endurskoðun stefnu Mosfellsbæjar um sérkennslu, 
stuðning og sértæka þjónustu í leik- og grunnskólum og stefnu um sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla, ásamt fylgiskjölum. 
2 Sjá fylgiskjal 2: Gögn kynnt á glærum á 268. fundi fræðslunefndar  þann 15. maí, 2012. – Leik- og grunnskóli. 
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landvinningar fyrir einstaklinginn og jafnframt sveitarfélagið er að efla snemmtæka íhlutun, sem 

gengur út á að finna þroskafrávik einstaklinga sem fyrst á æviskeiðinu, svo hægt sé að draga úr 

átökum og erfiðleikum síðar á skólavegferð þessara einstaklinga.  

 

Í frístundaseljum grunnskólanna hefur orðið mikil fjölgun barna og hefur það aukist að eldri börn (3. – 

4. bekkur) nýti sér þetta úrræði og jafnframt er aukning í vistunartíma allra aldurshópa. Börn með 

sérþarfir nýta dagvistunarþjónustu grunnskólanna mjög mikið og er vaxandi eftirspurn eftir samskonar 

þjónustu fyrir börn með fötlun á mið- og elsta stigi grunnskólans.  Ljóst er að sveitarfélagið þarf að 

leita lausna til framtíðar sem geta að einhverju eða öllu leyti komið til móts við þessar þarfir barna og 

óskir foreldra þeirra. 

 

Verkefni sérfræðiþjónustu voru yfirfarin og í því samhengi var fjallað um leiðir til að kortleggja 

sérþekkingu og mannauð innan stofnana. Þáttur sérskóla utan sveitarfélags var tekinn sérstaklega fyrir 

og mörk slíkrar þjónustu við sérdeildir á grunnskólastigi.  Enn er vert að huga að því hvort hagkvæmt 

sé og jafnframt meiri gæði í því fyrir hvern og einn einstakling að eiga kost á að sækja sértækari 

þjónustu utan sveitarfélags en hefur verið í boði fram til þessa, en fjöldi einstaklinga á leik- og 

grunnskólaaldri sem sækja eftir slíkri þjónustu hefur verið á bilinu 5-10 undanfarin ár. 

 

Vinnuhópurinn hefur tekið saman stöðu málefna sérfræðiþjónustu og þjónustu barna með sérþarfir, 

sem og óskir og væntingar hagsmunaaðila til þessarar þjónustu.
3
 Tölfræðiupplýsingar frá árinu 2010-

11 og frá 2011-12 liggja fyrir og hluti af þeim er samantekt á kostnaði við málaflokkinn, sem sýna 

umfang þjónustunnar eins og hún er í dag. 

Þá er einnig farið yfir þjónustuþætti og eðli hennar, sem endurspeglast í tillögum vinnuhópsins. 

 

 

  

                                                           
3
 Sjá fylgiskjal 3: Gögn kynnt á glærum á 268. fundi fræðslunefndar  þann 15. maí, 2012. – Sérfræðiþjónusta. 
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2. Inngangur  

 

Markmið og stefna um þjónustu við börn með sérþarfir og sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum 

Mosfellsbæjar byggir á lögum og reglugerðum um leik- og grunnskóla (2008), stefnu Mosfellsbæjar 

(2008) og Skólastefnu Mosfellsbæjar frá 2010.  Þjónusta við börn með sérþarfir tekur  jafnframt mið 

af lögum um málefni fatlaðra (1992; endurskoðuð 2010). Markmið með sérkennslu og stuðningi í leik- 

og grunnskólum eru þau sömu og lög og reglugerðir gera ráð fyrir hverju sinni. Sérkennsla skal ávallt  

taka mið af þörfum hvers barns og vera unnin í nánu samstarfi við foreldra og hlutaðeigandi aðila. 

 

Í Skólastefnu Mosfellsbæjar segir um sérfræðiþjónustu að hún skuli „mótast af heildarsýn á aðstæður 

og hagsmuni barna hverju sinni, samhæfingu úrræða og samstarfi allra hlutaðeigandi aðila. Markmið 

sérfræðiþjónustu er að tryggja að barnið sé ávallt í öndvegi og að úrvinnsla mála styðji við alhliða 

þroska þess. Íhlutun ber að efla félagslega- og sálræna getu barna með áherslu á að einstaklingurinn fái 

þroskaverkefni, kennslu og stuðning við hæfi“. Þetta á við um alla þjónustu við börn með sérþarfir, en 

í stefnunni segir jafnframt að: „þjónusta við börn með sérþarfir sé í samstarfi við hlutaðeigandi aðila“.   

Sérfræðiþjónusta samanstendur af sálfræðiþjónustu, kennslu- og uppeldisfræðilegri ráðgjöf og annarri 

ráðgjöf sem lýtur að skólastarfi. Sérfræðiþjónusta Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar veitir leik- og 

grunnskólum ráðgjöf og þjónustu í samræmi við lög og reglugerðir eftir þörfum hverju sinni. Við 

Skólaskrifstofuna eru nú starfandi 3 sálfræðingar sem sinna sérfræðiþjónustu ásamt skólafulltrúa að 

hluta.  Jafnframt koma að málum sérfræðiþjónustu verkefnisstjóri og forstöðumaður Skólaskrifstofu. 

Á vegum Skólaskrifstofu er veitt ráðgjöf og greining vegna tal- og málþroskavanda. Þá var á 

skrifstofunni starfandi kennsluráðgjafi, en hlutverk hans hefur verið breytt og verkefni færði út í 

grunnskólana. Sú ráðstöfun er í samræmi við þá umræðu sem átt hefur sér stað undanfarið ár varðandi 

breyttar áherslur í sérfræðiþjónustu og fram koma nánar hér í þessari greinargerð. 

Í skólum Mosfellsbæjar er börnum veitt sérkennsla og viðbótarstuðningur við þroska- og 

námsframvindu ef þörf þykir umfram daglegt starf og kennslu eftir því sem aðstæður leyfa. Ákvörðun 

um viðbótarkennslu eða stuðning er ávallt tekin í samvinnu skóla og forráðamenn þeirra og þegar við á  

sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins. Þá er leitast við að taka mið af sjónarmiðum barnanna sjálfra. 

Lög um grunnskóla gera ráð fyrir að íslenskir skólar séu fyrir alla, án aðgreiningar og hefur það mótað 

skólahald í Mosfellsbæ. Í greinargerð með lögum um grunnskóla frá 2008 stendur: 

     „Meginatriðið í stefnunni um skóla án aðgreiningar er að skóli sé með þjónustu fyrir alla nemendur sína, 

bæði fatlaða og ófatlaða. Gert er ráð fyrir að hver skóli sé fær um að sinna öllum nemendum sínum, svo sem 

kostur er, og taka á sérkennsluþörfum og erfiðleikum sem upp kunna að koma í skólanum með viðeigandi 

stuðningi.“  

Mosfellsbær leggur áherslu á að flest málefni nemenda séu leyst innan grunnskólanna, en engu að 

síður hafa foreldrar nokkurra nemenda í samvinnu við skóla og Skólaskrifstofu valið að börn þeirra 

sæki skóla í sérskóla, þá gjarnan í Reykjavík.  Þetta er u.þ.b. 0,3 - 0,4% nemenda, örlítið breytilegt 

eftir árum. 

Leik- og grunnskólar Mosfellsbæjar leggja áherslu á samstarf við foreldra barna með sérþarfir.  

Jafnframt er sífellt verið að leita leiða til að fá fram sjónarmið barnanna sjálfra.  

Það er í samræmi við stefnu Mosfellsbæjar þar sem fram kemur að sérfræðiþjónusta Mosfellsbæjar 

mótast af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni barna hverju sinni, samhæfingu úrræða og samstarfi allra 

hlutaðeigandi aðila. 
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Í leikskólum Mosfellsbæjar er áhersla lögð á þjónustu sem byggir á snemmtækri íhlutun. Stuðningur 

og úrlausnir í leikskólum eru unnin á deildum og samþætt í daglegu starfi. Jafnframt hefur verið byggð 

upp sérþekking með tilkomu sérkennslustjóra í hverjum skóla. Samstarf milli sérkennslustjóra 

leikaskólanna hefur aukið gæði þjónustunnar enn meir.  

Í grunnskólum Mosfellsbæjar eru margvíslegar úrlausnir ýmist inn í bekkjum, í smærri hópum eða í 

námsverum. Námsverin eru regnhlífarheiti yfir fjölþætt stuðningsstarf, sem unnið er innan skólanna. 

Sérkennsla í grunnskólum er með margvíslegum hætti, t.d. sem sérkennsla og stuðningur inn í bekk, 

einstaklingskennsla eða kennsla sem fer fram í minni hópum sem myndaðir eru til lengri eða skemmri 

tíma.  Auk þess grípa skólar til margvíslegra fyrirbyggjandi ráðstafana. 

Starfsmenn grunnskóla sem koma að sérkennslu og annarri þjónustu við börn með sérþarfir hafa 

margvíslegan bakgrunn, þekkingu og reynslu. Þeirra á meðal má nefna umsjónarkennara,  

stuðningsfulltrúa, þroskaþjálfa, sérkennara í leik- og grunnskólum og annað fagfólk.  Þá er ónefndur 

hlutur heilsugæslu með veru skólahjúkrunarfræðinga í skólunum, sem og hlutur stjórnenda, t.a.m. 

deildarstjóra sérkennslu og/eða umsjónarmanna sérkennslu. Hluti af stjórnun, samráði og skipulagi 

þjónustu við börn með sérþarfir í grunnskólum fer fram í nemendaverndarráðum eða sambærilegum 

samráðsvettvangi innan hvers skóla. 

Náms- og starfsráðgjöf er einnig hluti af þjónustu við nemendur grunnskóla sem fellur undir 

stoðþjónustu skóla eða sérfræðiþjónustu en er alfarið staðsett í skólunum undir stjórn skólastjórnenda. 

Vinaleið hefur verið starfrækt í stóru grunnskólum bæjarins frá árinu 2002.  Markmið hennar er að 

styðja nemendur, sinna sálgæslu og stuðla að velferð þeirra. Vinaleið er fyrir alla nemendur sem þess 

óska. Foreldrar sækja um fyrir börn sín í Vinaleið og hefur það gefið góða raun. 

Hér fylgir töflur með yfirliti yfir fjölda starfsmanna eftir skólum. 

 

Tafla: Stöðugildi vegna stuðnings og sérkennslu í leikskólum Mosfellsbæjar vorið 2012. 

Skóli Stjórnun Kennarar Stuðningur Samtals 

Hlíð 70% 

 

100% 170% 

Hlaðhamrar 60% 140% 360% 560% 

Krikaskóli 60% 250% 250% 560% 

Hulduberg 80% 240% 

 

320% 

Reykjakot 80% 40% 100% 220% 

Leirvogstunga 30% 

 

70% 100% 

Lágafellsdeild 25% 75%   100% 

Stöðugildi 4,05 7,45 8,80 20,30 
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Tafla: Stöðugildi vegna stuðnings og sérkennslu í grunnskólum Mosfellsbæjar vorið 2012. 

Skóli Stjórnun 

Sér-

kennarar 

Annað 

fagfólk 

Stuðnings-

fulltrúar og 

aðrir Samtals 

Lágafellsskóli 50% 651% 330% 864% 1895% 

Varmárskóli 60% 693% 270% 703% 1726% 

Krikaskóli 100% 170% 10%   280% 

Stöðugildi: 2,10 15,14 6,10 15,67 39,01 

 

Nemendahópurinn sem þarf á sérstakri þjónustu að halda í leik- og grunnskólum er margvíslegur.  

Sérþarfir geta verið af ýmsum toga, sem getur átt námslegar, félagslegar, sálfræðilegar eða  

uppeldislegar orsakir og snert líðan, þroska og í sumum tilfellum fötlun einstaklinga. Hér fyrir neðan 

fylgir tafla sem unnin var upp úr gögnum frá leik- og grunnskólum frá skólaárinu 2011-12. Einnig var 

safnað gögnum vegna skólaársins 2010-11, en síðari könnunin var markvissari og því er hún sett fram 

hér. 

Tafla: Fjöldi mála miðað við umfang og eftir þjónustuþörfum. 

 Leikskóli 

Hlutfall 

leikskólabarna Grunnskóli 

Hlutfall 

grunnskólanemenda 

Flokkur 1 17 3,03% 26 1,81% 

Flokkur 2 17 2,86% 49 3,41% 

Flokkur 3 77 12,94% 195 13,55% 

Flokkur 9 29 4,88% 90 6,25% 

Samtals 140 23,74% 360 25,02% 

 

Sérþarfir eru þarna flokkaðar í þrjá þyngdarflokka auk fjórða flokksins (9) sem eru börn undir eftirliti. 

Flokkur 1 eru þyngstu málin, börn sem þurfa manninn með sér. Flokkur 2 eru þung mál, börn sem 

þurfa mikinn stuðning og aðstoð í námi og/eða daglegu lífi. Flokkur 3 eru börn sem þurfa sérstakt 

utanumhald og eftirlit án mikils stuðnings að öðru leyti (en þó einhvern stuðning). Flokkur 9 eru svo 

nemendur sem fylgst er sérstaklega með án viðbótarstuðnings (þar getur t.d. verið um að ræða 

nemendur sem eru í greiningarferli eða nemendur sem eru með greiningar en komið er til móts við 

þarfir þeirra án viðbótarstuðnings eins og staðan er nú í þeim aðstæðum sem þeir eru, en þurfa 

hugsanlega frekari stuðning á einhverjum síðari tímapunkti). 

Einnig voru teknar saman tölur frá leik- og grunnskólum bæjarins eftir greiningum. Sjá má niðurstöður 

þess í eftirfarandi töflu. Rétt er að taka fram að einn einstaklingur getur verið með fleiri en eina 

greiningu og því er samtala greininga fleiri en einstaklingarnir sem eru að baki þeim.  

Greiningarflokkarnir eru: 

- ADHD/ADD (þ.e. athyglisbrestur með/án ofvirkni) 

- Tourette heilkenni / kipparöskun 

- Hegðunarröskun (almenn hegðunarröskun, mótþróaröskun og óskilgreindir 

hegðunarerfiðleikar) 

- Lestrarvandi 

- Aðrir námsörðugleikar (óyrtir, sértækir, almennir og óskilgreindir námserfiðleikar) 
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- Langvinnir sjúkdómar (sykursýki, flogaveiki, gigt, hjartasjúkdómar, fæðuofnæmi o.fl.) 

- Þyngri fötlun (hreyfihömlun, CP – heilalömun, Downs heilkenni, blinda, heyrnarskerðing 

o.fl.) 

- Gagntæk þroskaröskun – einhverfa (dæmigerð einhverfa, ódæmigerð einhverfa, Asperger 

heilkenni, einhverfurófsröskun) 

- Málþroskaraskanir 

- Aðrar þroskaraskanir (þroskahömlun og almennur seinþroski) 

- Tvítyngi (nýbúar og snúbúar) 

- Líðan (kvíðaröskun, þunglyndi, áráttu- og þráhyggjuröskun o.fl.) 

- Annað óskilgreint (oft tímabundinn stuðningur s.s. í sundi vegna hreyfiþroskavanda) 

 

Tafla: Fjöldi barna eftir greiningum. 

Greiningarflokkur Leikskóli 

Hlutfall 

leikskólabarna Grunnskóli 

Hlutfall 

grunnskóla-

nemenda 

AD(H)D 6 0,99% 107 7,44% 

Tourette heilkenni 0 0,00% 10 0,69% 

Hegðunarröskun 22 3,64% 30 2,08% 

Lestrarvandi 0 0,00% 117 8,13% 

Aðrir námsörðugleikar 0 0,00% 48 3,34% 

Langvinnir sjúkdómar 4 0,66% 30 2,08% 

Þyngri fötlun 12 1,98% 10 0,69% 

Gagntæk þroskaröskun 

(einhverfa) 

8 1,32% 24 1,67% 

Málþroskaraskanir 61 10,08% 46 3,20% 

Aðrar þroskaraskanir 23 3,80% 15 1,04% 

Tvítyngi 30 4,96% 31 2,15% 

Líðan 12 1,98% 34 2,36% 

Annað 4 0,66% 21 1,46% 

Samtals 182  523  

Fjöldi barna með greiningu 140  360  

 

 

Þessu til viðbótar ber að nefna börn í sérskólum utan sveitarfélags, svo sem Klettaskóla og Lyngási. 

Alls eru 45 börn á leik- og grunnskólaaldri á lista fjölskyldudeildar yfir börn með fötlun, 12 á 

leikskólaaldri og 33 á grunnskólaaldri.   
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Tafla: Fjöldi barna með fötlun á skrá fjölskyldudeildar greint eftir skóla. 

Skóli Börn 

Lyngás 4 

Klettaskóli 5 

Suðurhlíðarskóli 1 

Hlaðhamrar 3 

Hulduberg 2 

Krikaskóli 3 

Lágafellsskóli 18 

Varmárskóli 9 

  45 
 

Öll þessi börn eru á lista grunnskóla Mosfellsbæjar og/eða lista sérfræðiþjónustunnar eftir því sem við 

á. Nokkur börn með alvarlegar greiningar og/eða töluvert miklar sérþarfir sem eru á lista 

sérfræðiþjónustu og skóla ættu einnig erindi inn á lista fjölskyldudeildar, þar sem þjónustuþarfir þeirra 

eru þess eðlis. Hér er um að ræða um það bil tíu börn. Eðli málsins samkvæmt væri það hlutverk 

sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla að veita foreldrum þessara barna ráðgjöf um að nú sé hægt að 

leita til fjölskyldudeildar í heimahéraði varðandi stuðning og þjónustu vegna barna með fötlun. 

Samstarf starfsfólks fjölskyldudeildar sem sinnir þjónustu við börn og ungmenni með fötlun og 

sérfræðiþjónustu skóla hefur aukist eftir flutning málaflokksins til sveitarfélaga. Nú þegar hefur það 

skilað sér í efldri sýn á leiðir til að bæta þjónustu við börn með fötlun og fjölskyldur þeirra og fyrstu 

skref hafa verið stigin. Því er mikilvægt að samstarf sérfræðiþjónustu skóla og fjölskyldudeildar aukist 

og gert sé ráð fyrir því í áætlunum bæjarins. 

Umfang sérfræðiþjónustu skóla hefur aukist mikið á síðasta áratug, eins og sést á neðangreindri töflu, 

þar sem nemendum pr. stöðugildi sálfræðings/ráðgjafa hefur fjölgað og gera má ráð fyrir að sú þróun 

haldi áfram næstu árin.  Álag á starfsmenn er nokkuð vegna þessa og hefur tilhneiging til að biðlistar 

myndist eftir þjónustu aukist nú á síðustu árum, einkum eftir 2008. 

 

Tafla: Þróun barnafjölda og stöðugilda sérfræðiþjónustu fram til 2012 og skv. áætlun 2014. 

Þróun stöðugilda sérfræðiþjónustu 
  2000 2004 2008 2012 2014 

Grunnskólanemendur 1126 1251 1383 1486 1588 

Leikskólabörn 372 421 548 605 624 

Fjöldi alls 1498 1672 1931 2091 2212 

            

Stöðugildi í beinni þjónustu           

Kennsluráðgjafi/leikskólaráðgjafi 1 1 1,5 0,4 0,3 

Skólasálfræðingar 2 2 2 3 3 

Stöðugildi alls 3 3 3,5 3,4 3,3 

            

Nemendur pr. stöðugildi 499 557 552 615 670 
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Á næstu töflu má einnig sjá þróun í fjölda einstaklingsmála sem vísað er til sérfræðiþjónustu (ný mál 

og eftirfylgdarmál) og þar er þróunin í samræmi við töfluna hér að ofan. 

Tafla: Þróun sérfræðiþjónustu skóla eftir fjölda mála í 5 skólaár fram til ársins 2011-12. 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Leikskóli 30 37 46 76 57 

Grunnskóli 100 153 130 113 168 

Aðrir skólar 0 4 0 3 2 

Samtals 130 194 176 192 227 

 

Í þessum inngangi hefur verið gefin mynd af þróun og stöðu mála varðandi börn með sérþarfir og 

sérfræðiþjónustu skóla í Mosfellsbæ vorið 2012. Lagt er fram yfirlit yfir þá sem veita þjónustu við 

börn með sérþarfir í leik- og grunnskólum og yfirlit yfir börn og nemendur leik- og grunnskóla sem 

þurfa á þjónustu þeirra að halda og greiningarforsendur þeirrar þjónustu. Þá er gefin mynd af þróun 

málafjölda sérfræðiþjónustunnar. 

Í næstu köflum er farið yfir einstaka þætti þjónustunnar við börn með sérþarfir og framkvæmd 

sérfræðiþjónustu. Þar má lesa niðurstöður og samantekt vinnuhóps um endurskoðun stefnu 

Mosfellsbæjar um sérkennslu og sérfræðiþjónustu, eftir að hafa leitað til margra hagsmunaaðila, eins 

og foreldra og barna, sem og samstarfsaðila eins og fjölskyldusvið vegna barna með fötlun og 

heilsugæslu, svo dæmi sé tekið.  
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3. Forvarnir og snemmtæk íhlutun 

 

Í Skólastefnu Mosfellsbæjar segir: Stefna skal að snemmtækri íhlutun og greiningu á vanda barna, í 

þeim tilfellum þegar þroski einstaklingsins fylgir ekki kröfum umhverfisins til samskipta, virkni og 

daglegra starfa. 

Rannsóknir sýna ótvírætt fram á mikilvægi fyrstu æviáranna í þroskaferli barna og að unnt sé með 

skipulögðum hætti að hafa bein og óbein áhrif á þroskaframvindu. Snemmtæk íhlutun vísar til 

aðgerða, sem eiga sér stað snemma í lífi barns. Snemmtæk íhlutun vísar einnig til þess að gripið er 

fljótt inn í með fyrirbyggjandi aðgerðum. 

Með forvörnum er átt við fræðslu, upplýsingar og virkt skipulag sem stuðlar að því að velja 

einstaklingsmiðaðar leiðir og aðferðir eftir því sem við á og að fyrirbyggja vanda. Forvarnir hafa það 

að markmiði að efla heilbrigði og sjálfstraust, móta viðhorf og tryggja stuðning við börn og foreldra. 

Forvarnir vísa líka til þess að gripið sé inn í vanda sem þegar er kominn fram í lífi einstaklings eða 

þroska, með það að markmiði að snúa við óheppilegri þróun eða koma í veg fyrir frekari vanda. Enn 

eitt einkenni markvissra forvarna er að skilgreina út frá reynslu og þekkingu áhættuhópa eða 

einstaklinga í áhættu, leita með kerfisbundnum hætti að slíkum hópum eða einstaklingum og grípa inn 

í með fyrirbyggjandi aðgerðum, sem geta verið markvissari en þegar forvörnum er beint að öllum eða 

til allra t.a.m. með almennri, opinni fræðslu. 

Margvísleg almenn forvarnarverkefni eru unnin í daglegu starfi skólanna í Mosfellsbæ auk sértækra 

verkefna á vegum skólanna og/eða Skólaskrifstofu. Sem dæmi um sértæk verkefni má nefna, 

hópverkefni, námskeið og fræðslu fyrir ákveðna nemendahópa, fræðslu fyrir foreldra og fyrir 

starfsfólk skólanna. Þá hefur markvisst verið stuðlað að snemmtækri íhlutun, s.s. skimun, markvissri 

fræðslu og stuðningi við öll börn og nemendur. Þá er margvíslegt samtarf við aðila í 

grenndarsamfélagi og sérfræðinga sem fengnir eru til samstarfs um verkefni sem hafa forvarnargildi. 

Til að efla og styrkja forvarnir og snemmtæka íhlutun þarf að vinna að eftirfarandi: 

 Skólaskrifstofa og skólar Mosfellsbæjar vinna að margvíslegum virkum verkefnum. 

Nauðsynlegt er að halda þeim áfram og tryggja til þess bjargir svo þau verði áfram 

framkvæmanleg.  Mikilvægt er að taka saman upplýsingar um þessi verkefni og gera sérstakt 

átak til að kynna þau. 

 Mikilvægt er að vinna sérstaka forvarnarstefnu. 

 Til að styrkja snemmtæka íhlutun enn frekar verði gert sérstakt yfirlit yfir skimanir og aðrar 

leitaraðferðir í leikskóla. Í kjölfar þeirra verði tekin saman tölfræði yfir ráðstafanir og 

snemmtækar aðgerðir í leikskóla sem byggja á þeim leitaraðferðum og greiningaraðferðum. 

 Stefnt skal að fræðslu um þroska- og hegðunarraskanir, bæði til foreldra og starfsfólks skóla. 

 Gerðar verði ráðstafanir til að fyrirbyggja að langveik börn gjaldi fyrir skerta aðstöðu vegna 

veikinda sinna svo þau fái notið æsku sinnar, náms og leiks. 
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4. Greining og ráðgjöf 
 

Í Skólastefnu Mosfellsbæjar segir að í boði skuli vera skilvirkar greiningar, fjölbreytt ráðgjöf og 

stuðningur við nemendur, foreldra og starfsfólk skólastofnana. 

Þegar foreldrar eða skóli telja ástæðu til að sérfræðiþjónusta sveitarfélagsins hafi aðkomu að máli 

barns er hægt að óska eftir greiningu á þörfum barns frá sérfræðiþjónustu. Ef þörf er á er haft samstarf 

við viðurkennda greiningaraðila á landsvísu. Unnið er eftir fyrirfram skilgreindum verkferlum í 

einstaklingsmálum en skerpa þarf á kynningu þeirra og samskiptaferla þarf að endurmeta reglubundið. 

Tryggja þarf að foreldrar séu upplýstir um þær leiðir sem í boði eru í Mosfellsbæ. 

Ósk um greiningu fer þannig fram að sá sem biður um greininguna útfyllir tilvísunarblað þar sem fram 

kemur helsti vandi barnsins og hvernig skólinn og foreldrar hafa meðhöndlað vandann fram til þessa 

og tilvísunarblaðinu er komið til sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu.  

Annar þáttur greiningar er skil þeirra frá sérfræðiþjónustu og til foreldra og skóla. Mikilvægt er að 

hver skóli setji sér vinnureglur varðandi fyrirkomulag skilafunda. Á síðustu árum hafa leik- og 

grunnskólar Mosfellsbæjar staðið að gerð sérkennsluhandbókar, þar sem fram koma ýmsir þættir er 

varða börn með sérþarfir, þjónustu við þau og sérkennslu, auk þjónustu sérfræðiþjónustu.  Vinnureglur 

um skilafundi ættu að finnast í sérkennsluhandbók skólans. 

Ráðgjöf er einnig stór hluti af sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu og hafa skólasálfræðingar reglulega 

viðveru í skólunum, til að tryggja aðgengi skólans og starfsfólks hans að slíkri ráðgjöf. Þá ber  

Skólaskrifstofu einnig að sjá til þess að veitt sé almenn og sértæk leikskóla- og kennsluráðgjöf. 

Foreldrar, nemendur og starfsfólk skólans geta óskað eftir ráðgjöf varðandi þroska, hegðun og líðan 

barns í skólum. Skólinn, einstaka kennarar eða starfsfólk skólans eiga að geta óskað eftir ráðgjöf frá 

sérfræðiþjónustu varðandi einstaklinga með sérþarfir, skipulag kennslu og aðra starfshætti skólans. 

Miklar og mismunandi væntingar eru gerðar til greiningar- og ráðgjafarþjónustu sveitarfélagsins. Auk 

sálfræðilegrar, þroskafræðilegrar og kennslufræðilegrar ráðgjafar er töluvert kallað eftir ráðgjöf og 

þjónustu varðandi talmein og talkennslu. Nauðsynlegt er að komið sé til móts við þær ólíku væntingar 

sem gerðar eru til sérfræðiþjónustu varðandi greiningu og ráðgjöf á mismunandi sviðum með því að 

bjóða upp á þverfaglega þjónustu við hæfi eða styrkja skólana til að sinna þessum verkefnum innan 

þeirra sjálfra. 

Átak hefur verið gert á síðustu árum að þessi vinna sé unnin af alúð á heimavelli áður en máli er vísað 

til sérfræðiþjónustu, svo tryggt sé sem skilvirkast ferli hafi farið fram. Þá hafa Skólaskrifstofa og 

skólarnir leitað úrræða og leiða innan hvers skóla, sem nýtast mega börnum með sérþarfir til að draga 

úr álagi á sérfræðiþjónustu. Mikilvægt er að viðhalda þessum verkefnum og leita frekari leiða til að 

byggja upp bjargir heima fyrir, þ.e. hjá skólunum sjálfum. 

Eftir því sem álag á sálfræðinga Skólaskrifstofu vegna fjölgunar leikskólabarna og 

grunnskólanemenda og fjölgunar stofnana hefur aukist hefur borið á gagnrýni í þá veru að bið eftir 

greiningum sé löng. Skólaskrifstofa  hefur nýverið farið yfir þetta ferli, einkum með grunnskólunum, 

og aukið á upplýsingastreymi um skil og skilvirkni sálfræðinga skrifstofunnar. Sem liður í þessu hefur 

farið fram endurskipulagning á sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu, með fjölgun sálfræðinga úr tveimur í 

þrjá. Samtímis var kennsluráðgjöf á vegum skrifstofunnar lögð af í þeirri mynd sem hún hafði verið. 

Verkefni kennsluráðgjafa hjá Skólaskrifstofu sem nú er ekki sinnt eru eftirfarandi: 
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 Hluti þeirrar ráðgjafar og framkvæmdar sem voru á hendi kennsluráðgjafa vegna 

læsisverkefna, eins og t.d. PALS, og þekkingaruppbygging á læsi, sem nýtist leik- og 

grunnskólum sveitarfélagsins. 

 Ráðgjöf og eftirfylgd einstaklingsmála í kjölfar greininga sálfræðiþjónustu, t.d. aðstoð við 

útfærslu á tillögum um kennsluhætti og stuðningur við kennara í gerð einstaklingsáætlana og 

framkvæmd þeirra á grundvelli greininga.  Rétt er þó að taka fram að leikskólaráðgjöf er þó 

enn til staðar,  

Þá er við að bæta að leikskólaráðgjöf sú sem áður var í höndum leikskólafulltrúa hefur jafnt og þétt 

dregist saman, þar sem embætti grunn- og leikskólafulltrúa hefur nú verið sameinað í 

skólafulltrúastarf. Það er þó ekki svo að þessum verkefnum sé ekki sinnt, því enn er reiknað með að 

hálf staða leikskólaráðgjafar sé við Skólaskrifstofu og er á hendi skólafulltrúa. Verkefni skólafulltrúa 

Skólaskrifstofu eru hins vegar fjölmörg og er beinast að vísa til örrar fjölgunar barna og stofnana, auk 

þess sem umsvif vegna dagforeldra eru meiri en nokkru sinni áður, þar sem fjöldi dagforeldra hefur 

tvöfaldast á síðustu 2-3 árum. Á móti kemur að sálfræðingar sérfræðiþjónustu hafa aukið viðveru sína 

í leikskólum síðasta árið. 

Mikilvægt er að bregðast við auknum kröfum til Skólaskrifstofu og sérfræðiþjónustunnar. Starf 

kennsluráðgjafa var lagt niður í þeirri mynd sem það var í samráði við stjórnendur skólanna og þess í 

stað ráðinn sálfræðingur til að takast á við aukningu verkefna er snúa að sérfræðiþjónustunni, sem  

meðal annars snýr að auknum kröfum í lögum um eftirfylgd mála. Þá er mikilvægt er að styðja skóla 

við gerð einstaklingsáætlana ásamt mati á þeim til að tryggja að hver og einn þjónustuþegi fái þjónustu 

við hæfi.  

Því er lagt til eftirfarandi: 

 Efla þarf fjölbreytta ráðgjöf svo framkvæmd geti verið í samræmi við greiningarniðurstöðu, 

nýta betur ráðgefandi aðila innan skólanna sem og miðlæga þjónustu. 

 Tryggja þarf að greiningarvinna komi sem best að gagni og niðurstöður hennar séu hagnýttar 

sem best nemanda til góða. Tryggja þarf að heildstæð þekking sem fæst með greiningu nýtist 

til fulls, s.s. með vinnslu einstaklingsnámskrár og fullri nýtingu þeirra bjarga sem til staðar 

eru. 

 Nauðsynlegt er að leik- og grunnskólar geri yfirlit yfir hvaða bjargir eru til staðar í hverjum 

skóla til að koma til móts við þarfir barna með sérþarfir, svo ljóst sé hvaða úrræði skólinn 

hefur til að hrinda í framkvæmd þjónustu sem byggir á mismunandi greiningarniðurstöðu. 

Með yfirliti yfir úrræði á hverjum stað eykur það á yfirsýn og möguleika Skólaskrifstofu á að 

leysa mál einstaklinga inn sveitarfélags og getur leitt til sérhæfingar innan skóla. 

 Auka þarf samstarf sérfræðiþjónustu og stofnana um úrlausnir og efla sjálfstæði skóla til að 

koma til móts við þarfir barna með sérþarfir. Það má t.d. gera með markvissri nýtingu 

almennrar ráðgjafar og sérkennsluráðgjafar innan skólanna, með aukinni áherslu á handleiðslu 

sem miði að því að auka getu skólanna til uppbyggingar sérþekkingar í skólunum og með því 

að byggja áfram á sérfræðiþekkingu, s.s. sálfræðinga, til greiningar á vanda barna og 

skólasamfélags hverju sinni. 

 Bæta þarf kembiathuganir innan skóla með það að markmiði að finna vanda barna fyrr en ella, 

s.s. málþroskavanda, og leggja enn frekari áherslu á snemmtæka íhlutun. 

 Tryggja þarf að í kjölfar kembiathugana vegna málþroskavanda sé hægt að leita til sérfræðinga 

um mál og málvanda, svo sem talkennara og/eða greiningar talmeinafræðinga þegar það á við.  

Slík greining þarf alltaf að geta leitt til virkrar sérkennslu í kjölfarið – en jafnframt leitað til 

heilbrigðisþjónustu í þeim tilfellum sem þörf er á talmeinameðferð. 
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 Tryggja þarf gerð sérkennsluhandbóka leik- og grunnskóla og þær nýtist í hagnýtum tilgangi. 

 Koma þarf fyrir þekkingarsetri um læsi í sveitarfélaginu í einum grunnskóla, þannig að 

þjónusta þess gagnist öllum leik- og grunnskólum bæjarins. 

 Skólaskrifstofa, leikskólar og grunnskólar þurfa að tryggja að foreldrum sé kynnt þau úrræði, 

þjónusta og bjargir sem sveitarfélagið hefur upp á að bjóða, svo sem með fræðslu, 

upplýsingadreifingu á netinu og með öðrum dreifingaraðferðum. 

 Jafnframt getur slíkur samskiptavettvangur orðið til þess að einstakir hópar miðli af reynslu 

sinni og verði þannig til styrktar þeim björgum sem fyrir eru í nærsamfélaginu fyrir einstaka 

hóp og einstaklinga. Hér má nefna reynsluna af verkefnum eins og ADHD verkefninu og 

verkefninu sem snýr að langveikum börnum. 

 Í hverjum skóla er samankomin mikil reynsla um úrræði tengdum kennslu og þjónustu barna 

með sérþarfir, til að mynda barna með einhverfu, þroska- og hegðunarraskanir, ADHD, sem 

og reynsla af sérkennslu nemenda í námsvanda. Sem hluta af því að byggja upp 

kennsluráðgjöf innan stofnana verði komið á fót hugmynda- og reynslubanka sem getur 

miðlað og stutt innan skóla, milli skóla og milli skólastiga. 
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5. Sérfræðiþjónusta 

 

Í samræmi við það sem segir í Skólastefnu Mosfellsbæjar mótast sérfræðiþjónusta af heildarsýn á 

aðstæður og hagsmuni barna hverju sinni, samhæfingu úrræða og samstarfi allra hlutaðeigandi aðila. 

Markmið sérfræðiþjónustu er að tryggja að barnið sé ávallt í öndvegi og að úrvinnsla mála styðji við 

alhliða þroska þess. Íhlutun ber að efla félagslega- og sálræna getu barna með áherslu á að 

einstaklingurinn fái þroskaverkefni, kennslu og stuðning við hæfi. Öllum málum ber að fylgja eftir í 

samræmi við þetta markmið. 

Sérfræðiþjónusta Mosfellsbæjar beinist að því að styrkja leik- og grunnskóla bæjarins sem faglegar 

stofnanir og stuðla að því að kennslufræðileg, sálfræðileg, uppeldis- og þroskafræðileg og 

félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Hún tekur annars vegar til stuðnings við börn og 

nemendur í skólum bæjarfélagsins og foreldra þeirra og hins vegar til stuðnings við starfsemi skóla og 

starfsfólk þeirra. 

Sérfræðiþjónusta Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar var komið á fót 1998, þegar fyrsti sálfræðingurinn var 

ráðinn að skrifstofunni. Ef lagt er mat á árangur sérfræðiþjónustu á þessum árum þá hefur megin 

verkefni hennar verið sálfræðilegt mat og greining á einstaklingum, ráðgjöf, fræðsla og sérverkefni 

eins og Baujan-sjálfstyrkingarnámskeið og Hugur og heilsa-forvarnarverkefni gegn þunglyndi auk 

annarra verkefna. Stærsta verkefnið hefur engu að síður verið greining á vanda barna og félagslegri 

umgjörð þeirra.  Á ári hverju er 7-11% nemenda á dagskrá sérfræðiþjónustunnar.  

Tafla: Þróun sérfræðiþjónustu skóla eftir fjölda mála í 5 skólaár fram til ársins 2011-12. 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Leikskóli 30 37 46 76 57 

Grunnskóli 100 153 130 113 168 

Aðrir skólar 0 4 0 3 2 

Samtals 130 194 176 192 227 

 

Tilgangur þessa inngrips er að afla skólanum betri skilnings á þroska og getu þessara einstaklinga og 

verður að telja að hinn aukni skilningur á einstaklingum og þroska þeirra feli í sér bætta kennslu og 

þjónustu og þannig aukin lífsgæði fyrir barnið og fjölskyldu þess. Það er mat starfsmanna 

sérfræðiþjónustunnar að gagnsemi þessarar auknu þekkingar á einstaklingum sé raunveruleg og 

gagnleg, enda sýnir eftirspurn skólanna, hins almenna bekkjarkennara og sérkennara að þetta hafi 

reynst skólunum hinar bestu bjargir og úrræði eitt og sér og hafa oftar en ekki auðveldað vinnu 

skólanna með börnum með sérþarfir. Því verður þó að halda til haga að ekki liggur fyrir viðunandi 

rannsókn eða úttekt á hvort tilgangi og markmiðum þessum er náð í öllum tilfellum. Það er ein af 

skýringum þess að eðlilegt er að leggja aukna áherslu á að skólarnir vinni einstaklingsáætlanir í kjölfar 

afskipta sérfræðiþjónustu, en þangað væri helst að sækja mælanleg gögn um árangur þjónustu barna 

með sérþarfir, sérkennsluárangur, hvort tilgangur greiningar er að nást eða hvort frekari bjargir séu 

nauðsynlegar til árangurs. 

Þá er annað markmið sérfræðiþjónustunnar um snemmtæka íhlutun eitt af þeim markmiðum sem 

miðað hefur verulega áfram á þessum síðasta áratug starfsemi sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu 

Mosfellsbæjar. Fyrir 10-12 árum var mestur þungi sérfræðiþjónustunnar á að greina vanda nemenda úr 

elstu árgöngum grunnskólans. Á þeim tíma var að uppgötvast lestrarvandi eins og lesblinda hjá 

nemendum sem voru komnir að útskrift úr grunnskóla. Jafnt og þétt hefur áherslan aukist á yngri 
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deildir. Síðustu árin hefur þungi verkefna sérfræðiþjónustunnar í æ ríkara mæli beinst að leikskólanum 

og fjölgun í yngstu árgöngum leikskólans mun auka þessi verkefni á næstu árum, einkum það er 

varðar styrkingu málþroska, kembiathuganir og fyrirbyggjandi aðgerðir, allt til að draga úr vanda til 

framtíðar, til hagræðingar fyrir sveitarfélag og til aukinna lífsgæða fyrir börn og foreldra.  

Margvísleg verkefni koma inn á borð sérfræðiþjónustu, einstaklingsmál, málefni hópa og stofnana, 

málefni fjölskyldna, forvarnir, íhlutun og eftirfylgd. Sérfræðiþjónusta vinnur í nánu samstarfi við 

Fjölskyldusvið bæjarins varðandi börn með fatlanir, vegna forvarna og almennra úrræða og vegna  

barnaverndarmála, þegar við á. Jafnframt hefur sérfræðiþjónusta náið samstarf við aðra aðila sem 

koma að málum barna í bænum eftir því sem við á, s.s. heilsugæslu, Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, Barna- og unglingageðdeild Landspítala og Þroska- og hegðunarstöð. 

Umfang verkefna hefur verið að aukast síðustu ár, bæði í fjölda verkefna og í þyngd þeirra. Eldri 

verkefnum hefur verið haldið við, s.s. Hugur og heilsa. Jafnframt því hefur nýjum (þróunar)verkefnum 

verið bætt við, s.s. verkefnum tengdum þjónustu við börn með ADHD, fjölskylduráðgjöf, 

ævintýraklúbbi, félagsfærnihópum, sérverkefni námsráðgjafa og nýjum verkefnum vegna yfirfærslu 

málefna barna með fatlanir. Jafnframt eru auknar kröfur í lögum um eftirfylgd einstaklingsmála sem 

skapa viðbótarverkefni. Nauðsynlegt er að auka handleiðslu til starfsfólks, ekki síst 

jafningjahandleiðslu. 

Fram kom í kaflanum hér á undan um greiningu og ráðgjöf, sem og í inngangskafla um þróun 

sérfræðiþjónustunnar, að aukning er á umfangi þjónustu vegna fjölgunar barna á leik- og 

grunnskólaaldri og vegna aukinnar kröfu um þjónustu og eftirfylgd frá löggjafa, en ekki síður frá 

foreldrasamfélaginu. 

Því er það niðurstaða hópsins að nauðsynlegt sé að tryggja áframhaldandi þróun þjónustunnar svo 

fagleg þekking nýtist sem best og Mosfellsbær verði þekktur fyrir að veita góða og árangursríka  

sérfræðiþjónustu. 

Vinnuhópurinn leggur áherslu á eftirfarandi: 

 Nauðsynlegt er að auka við stöðugildi sérfræðiþjónustu á næstu árum. 

 Auka þarf áherslur á forvarnir (t.d. fræðslu, sérverkefni og þróunarstarf). Það verði gert í 

samvinnu við skóla, aðrar stofnanir og svið og aðra hagsmunaaðila. 

 Leita þarf leiða til að styrkja sjálfbærni skóla til úrlausnar og greiningar á vanda nemenda, svo 

mannafli sérfræðiþjónustu verði nýttur með markvissari hætti. 

 Nýjar reglugerðir um sérfræðiþjónustu leggja áherslu á aukna eftirfylgd með málum að hálfu 

sérfræðiþjónustu. Þetta getur þýtt í raun auknar kröfur á að ekki aðeins sinna greiningu og 

ráðgjöf, heldur í sumum tilfellum veita meðferð. Samhliða samdrætti stofnana ríkisins sem 

sinnt hafa meðferð og greiningu (BUGL, Greiningarstöð og Sjónstöð) og aukna kröfu 

Sjúkratrygginga Íslands á að sveitarfélög sinni talmeinameðferð (allt að 18 skiptum), verður 

þetta laga- og reglugerðarákvæði ríkisins sveitarfélögum þyngra í skauti.  

o Þetta kallar á aukin verkefni sálfræðinga Skólaskrifstofu. 

o Þetta kallar á aukin verkefni sérfræðings í leikskólum eins og leikskólaráðgjafa. 

o Þetta kallar á aukin verkkaup af sérfræðingum eins og talmeinafræðingum í stað þess 

sem áður var að sveitarfélög sinntu talkennslu eins og hverri annarri sérkennslu. 

o Nauðsynlegt er að Skólaskrifstofa leiti einnig leiða innan þess stoðkerfis sem 

sérfræðiþjónusta skóla, sérkennarar skólanna, þroskaþjálfar og aðrir sérfræðingar leik- 

og grunnskóla búa yfir, með því að efla samstarf um sjálfbær verkefni skólanna. 
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o Byggja þarf upp þverfaglegt teymi þeirra sérfræðinga sem starfa hjá Mosfellsbæ, sem 

vinna þvert á stofnanir og útfæra lausnir sem byggja meðal annars á handleiðslu og 

ráðgjöf, annars vegar aðkeyptra sérfræðinga og sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins og 

hins vegar á jafningja-handleiðslu starfsmanna leik- og grunnskóla. 

 Mikilvægt er að halda áfram uppbyggingu Þekkingar- og þjónustuseturs um málefni barna 

með sérþarfir, með sérstaka áherslu á börn með ADHD greiningu og langveik börn.  Tilgangur 

er að efla þjónustu og gæði, en einnig að auka möguleika á rannsóknum og að halda utan um 

tölfræði fyrir málaflokkinn. Skólaskrifstofa hefur í tengslum við verkefni eins og ADHD 

verkefnið, sem stutt er af Velferðarráðuneytinu, komið á fót áhugaverðum 

fræðslunámskeiðum, ævintýranámskeiðum fyrir börn með ADHD greiningu, 

fjölskylduráðgjöf og byggt upp í samvinnu við námsráðgjafa grunnskólanna sérstök 

stuðningsverkefni börn með sérþarfir eins og ADHD og fjölskyldur þeirra. 

 Sérfræðiþjónusta skal áfram tryggja samfellu á milli skólastiga og innan skólastigs.  Það er 

meðal annars gert með því að efla greiðari streymi upplýsinga um börn með sérþarfir, einkum 

þegar þau færast á milli staða eða innan skólastigs, t.d. ef kennari hættir að vinna með mál 

barns eða barn færist milli aldursstiga. 

 Hafa ber í huga að sérfræðiþjónusta Skólaskrifstofu hefur veitt þjónustu við fjölskyldur og 

börn frá daggæslualdri. Umfang þjónustu við ungbörn og yngri leikskólabörn verður æ 

umfangsmeira sökum fjölgunar barna.  Börn í gæslu hjá dagforeldrum eru í dag 145, en voru 

46 árið 2003. Þetta er fjölgun um 200% án þess að fjölgað hafi starfsmönnum. 

 Mikilvægt er að styrkja utanumhald með tölfræði sérfræðiþjónustu og tölfræði þjónustu barna 

með sérþarfir. Eðlilegt er að reynsla vinnuhópsins og skólanna af því að ná saman þeim 

tölfræðilegu upplýsingum sem unnin hafa verið í þessari skýrslu, nýtist áfram. Reynslan er 

eftirfarandi: 

o Samantekt á fjölda barna, greiningum og þjónustumagni var allt of tímafrekt verkefni 

og fyrirferðarmikið í vinnu verkefnahópsins. Tölfræðileg samantekt var hins vegar 

grundvallaratriði til að yfirsýn yfir málaflokkinn ætti að nást. 

o Ein skýring verður að skrifast á stjórnun skólanna á verkefninu. Þeir sérkennarar eða 

stjórnendur sérkennslumála áttu ekki þegar til átti að taka kerfisbundna samantekt á 

umfangi sérkennslu. Í þessu felst ekki sá dómur að málum barna hafi með einhverju 

móti verið ábótavant, þvert á móti, öll orka fer einmitt í mál einstaklinganna og 

fjölskyldna þeirra. Þar við bætist að þekking á málum liggur dreift um skólana og því 

tímafrekt fyrir skólana að draga saman þær upplýsingar sem voru til staðar hjá 

hverjum og einum. En þegar á heildina er litið þá skiptir máli að stjórnendur hafi 

yfirsýn, það er nauðsynlegt að sjá skóginn fyrir trjánum.  

o En árangur þessa vetrarstarfs liggur nú fyrir og mikilvægt er að í framhaldinu verði 

upplýsingar uppfærðar, samantektargögnum haldið við  og dregnir af því lærdómar 

um hvernig auka megi hagkvæmni og lífsgæði þeirra sem þjónustunnar njóta. 

 Samstarf við fjölskyldusvið mun aukast enn frekar vegna þjónustu við börn með fötlun.  

Samstarf við fjölskyldusvið um félags- og barnaverndarmál hefur verið í ágætum farvegi 

síðustu árin, sem hefur leitt til aukinnar skilvirkni varðandi mál leik- og grunnskólabarna sem 

tengjast barnavernd. Fundað var með fjölskyldusviði og lagðar línur um samstarf sem getur 

tengst samstarfsverkefnum um þjónustu barna með sérþarfir. Nokkrum þáttum er nauðsynlegt 

að halda til haga, þar sem þeir eru fyrirsjáanlega stór samstarfsverkefni: 

o Sérdeildir: Gera verður sérstakar ráðstafanir í rými fyrir börn sem þurfa á sértækum 

skólaúrræðum vegna fötlunar sinnar svo þau fái notið skólagöngu sinnar á 

jafnréttisgrunni við aðra. 
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o Þjónusta við þessa einstaklinga utan 180/200 daga skólatíma. 

o Frístundaþjónusta einstaklinga sem vegna aldurs eiga ekki aðgengi að frístundaseljum  

grunnskólanna. 

 Samstarf sérfræðiþjónustu við Heilsugæslu Mosfellsbæjar hefur alltaf verið nokkuð og er 

nauðsynlegt að það aukist enn frekar. Heilsugæslan á reyndar bein samskipti við leik- og 

grunnskóla vegna skólahjúkrunarþjónustu, en starfsmenn sérfræðiþjónustu og 

skólahjúkrunarfræðingar eiga marga samstarfsfleti sem nauðsynlegt er að styrkja og halda við.  

Þá er heilsugæsla mikilvægur tengiliður varðandi mál og málefni sem snerta heilbrigðiskerfið 

yfirleitt. 

 Stefnt skal að því að koma upp „barnateymi“ sem verði vettvangur fyrir faglega umræðu um 

málsmeðferð og forgangsröðun verkefna (sbr. Akranes og Breiðholt). 

Starfsfólk sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu tók sérstaklega saman minnispunkta um áhrif 

efnahagshrunsins á þjónustu og veruleika leik- og grunnskóla í Mosfellsbæ: 

„Í lið tvö í erindisbréfi vinnuhópsins kemur fram eftirfarandi: „Skilgreina þarf viðbótarþarfir barna 

vegna sérstakra aðstæðna sem komið hafa upp íslensku samfélagi í kjölfar efnahagsörðugleika og þörf 

fyrir aukna þjónustu leik- og grunnskóla vegna þess.“ 

 

A. Félagslegar afleiðingar vegna áfalls af efnahagshruni íslenska lýðveldisins 2008 á fjölskyldur 

kemur nú (veturinn 2011-12) fram með vaxandi þunga á þá sem verst hafa orðið úti. Meiri 

uppgjöf í fjölskyldum sem standa félagslega höllum fæti smitar á verund og líðan barna.  Þetta 

kemur fram í þyngri málum sem sérfræðiþjónusta og félagsþjónusta er að glíma við, en ekki 

endilega fjölgun mála. 

B. Engu að síður líður heildinni betur.  Það lítur út fyrir að foreldrar og skóli hafi tekið betur utan 

um hópinn. Ýmsar kannanir benda til þessa, t.d. könnun á líðan 9. bekkinga sem fram fer 

árlega í tengslum við verkefnið Hugur og heilsa. Þetta bendir til þess að skólasamfélagið, 

foreldrar, starfsmenn og skólarnir virka vel í fyrirbyggjandi hlutverki sínu þegar á bjátar. Rétt 

er að fagna þeim samfélagslega uppeldisárangri, sem væntanlega bendir til að íslenskt 

skólakerfi og íslensk heimili vinna vel saman þessi misserin. 

C. Engu að síður þarf að leggja aukna áherslu á samstarf félagsþjónustu og sérfræðiþjónustu 

skóla um fjölskyldustuðning – sem kemur til góða fyrir börnin og daglegt líf þeirra og starf í 

skóla. Nauðsynlegt er talið að fjölskylduráðgjöf sem starfað hefur í tengslum ADHD verkefni 

Skólaskrifstofunnar verði framhaldið.  Sú þjónusta er talin hafa og geta gagnast í tilfellum þar 

sem neikvæðar félagslegar afleiðingar, einkum langtímaafleiðingar vegna kreppunnar komi 

fram. 

D. Auka á fjölbreytni í nálgun sérfræðiþjónustu .... 

E. …. í bland við styrkari úrræði skólanna sjálfra, stundum hin hefðbundnu úrræði og stundum 

ný og fjölbreyttari úrræði.“ 
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6. Börn með sérþarfir – almenn úrræði 

 

Almenn úrræði 

Leik- og grunnskólar Mosfellsbæjar vinna eftir ákveðnum stefnum eða leiðum og nýta til þess 

fjölbreyttar aðferðir í skólastarfinu. Skólastefna Mosfellsbæjar leggur grunn að þróun og uppbyggingu 

hvers leik- og grunnskóla.  Einnig setja allir skólar sér starfsáætlun og skólanámskrá árlega þar sem 

áherslur hvers skóla eru settar fram.  

Í kjölfar breyttrar áherslu í menntun kennara hefur orðið breyting á mannauð skólanna og sérþekking 

aukist jafnt og þétt. Þekking hvers skóla er auður sem þróa skal áfram og til styrkingar milli allra 

skólastofnana. Uppbygging sérþekkingar á einum stað skal safna saman (þekkingarsetur) og vera 

leiðandi og ráðgefandi fyrir aðrar stofnanir. Gert er ráð fyrir að hver stofnun hafi ákveðið ráðgefandi 

hlutverk og þekkingu til að deila til annarra stofnana í Mosfellsbæ.  

Leikskólar 

Leikskólastjórar bera ábyrgð á að meta og stýra úrræðum innan hvers skóla í samstarfi við 

sérfræðiþjónustu Mosfellsbæjar. 

Sérkennslustjórar í hverjum leikskóla fyrir sig mynda sérfræðiþekkingarteymi sem er ráðgefandi í 

málum fyrir leikskólana. Sérþekking hvers skóla fyrir sig nýtist fyrir heildina.  

Sérkennsla í leikskólum er almennt unnin inni á deildum eða í hópi eftir þörfum og aldri. Í 

undantekningartilfellum er unnið með börn í einstaklingsþjálfun.  

Grunnskólar 

Í grunnskólum bæjarins hefur skapast ákveðin þekking á hverjum stað fyrir sig vegna mannauðs eða 

aðstöðu. Húsnæði, umhverfi og aðgengi skólanna er ólíkt en í gegnum árin hafa skólarnir unnið að 

ákveðinni aðlögun miðað við þarfir nemendahópsins. 

Lagt er til  að efla enn frekar stofnanirnar til að takast á við ólík verkefni, vera ráðgefandi og vinna 

markvisst og þróa ákveðinn málaflokk. Taka verður þó tillit til aðstæðna á hverjum stað og fjölda 

barna í hverjum skóla í dag og hvaða greiningar börn hafi fengið. Núverandi þjónustuþörf verður því 

að ráða mestu. 

Upprunalega taldi vinnuhópurinn heppilegt að stefna að eftirfarandi skiptingu: 

 Krikaskóli - Verður leiðandi í öflun og þróun þekkingar um mál og læsi fyrir börn frá 2ja til 9 

ára.  

 Lágafellsskóli - Verður leiðandi í kennslu og þjónustu líkamlegra fatlaðra nemenda og 

þjónustu og kennslu nemenda með gagntækar þroskaraskanir. Skólinn afli jafnframt og þrói 

þekkingu um þjónustu við börn/nemendur með slíkar raskanir. 

 Varmárskóli - Verður leiðandi í kennslu og þjónustu nýbúa og nemenda með 

hegðunarraskanir.  

 Skólaskrifstofa – Verði leiðandi í öflun og þróun þekkingar um ADHD og langveik börn. 

Haldið verði áfram uppbyggingu þekkingar- og þjónustuseturs  
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Hugsun á bak við ofangreint val á staðsetningu þekkingarsetra við hvern skóla og Skólaskrifstofu átti 

meðal annars að taka mið af þeim mannauði sem til staðar var í hverjum skóla, fjölda barna með 

einstakar greiningar í hverjum skóla og síðan áttu þessi setur að tengjast uppbyggingu á sértækri 

þjónustu við þá einstaklinga sem mesta hefðu þörfina. Í Krikaskóla var hugmyndin sú að þar sé 

aðstæður mjög áhugaverðar að tengja saman læsi, málþroska og þróun máls, þar sem hægt væri að 

halda utan um þekkingu í kringum ákveðna einstaklinga í þeirri samfellu sem skólinn biði upp á, þ.e. 

frá eins til níu ára. Það breytir ekki því að Varmárskóli og Lágafellsskóli þurfa að styrkja umræðu og 

þekkingu um læsi, ekki síst í ljósi nýrra aðalnámskráa fyrir leik- og grunnskóla, þar sem læsi er ein af 

meginstoðum íslenskrar menntastefnu.  Þetta á bæði við um almenna þekkingu og um sértæka 

þekkingu á eðli lestrarvanda eða þegar læsi einstaklinga . 

Það tók hins vegar nokkurn tíma að safna saman upplýsingum frá skólunum um börn og greiningar og 

samsetningu hópsins, einkum frá grunnskólunum. Þegar upp er staðið og myndin blasir við er hún 

lítillega öðru vísi en gert var ráð fyrir í umræðum vinnuhópsins síðastliðið haust. Samantektin sýnir að 

munur er milli skóla hvað varðar fjölda barna með greiningar. Mun fleiri greiningar í ýmsum 

greiningarflokkum eru í Lágafellsskóla en í Varmárskóla, bæði hvað varðar hlutfall og fjölda. Þó ber 

að hafa í huga að þetta er ekki einhlítur mælikvarði, einn einstaklingur getur í sumum tilfellum verið 

mun meira krefjandi en jafnvel fjórir aðrir, þó greiningar séu sambærilegar. Í Lágafellsskóla hefur 

einnig komið fram að þjónustuþörfin er vaxandi, þar sem einstaklingar sem eru í hvað mestri 

þjónustuþörf eru að eldast og þarfir að breytast og aukast. Því er rétt að taka mið af þessum 

staðreyndum.   

Vinnuhópurinn leggur því til að tekið verði mið af ofangreindri skiptingu, en endanleg verkaskipting 

milli Varmárskóla og Lágafellsskóla verði ekki fastákveðin fyrst um sinn. Í stað þess verði setrum eða 

sérdeildum komið á fót (Lágafellsskóli) eða fest í sessi (Varmárskóli), sem taki mið af þeirri 

þjónustuþörf sem til staðar er í skólunum í dag.    

Vinnuhópurinn telur nauðsynlegt er gefa þessu ferli nokkurn aðlögunartíma og jafnframt að 

sérfræðingar skólanna verði kallaðir að borðinu, sérkennarar, þroskaþjálfar og aðrir til að vinna í 

sameiningu að því að finna þessum  hugmyndum farveg.  Því ferli verði stýrt af skólunum í samvinnu 

við Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar. 

Handbók um þjónustu við börn með  sérþarfir  

Handbækur um þjónustu við börn með sérþarfir gegna því hlutverki að lýsa framkvæmd þjónustu, 

sérkennslu og stuðningi og hvernig sérfræðiþjónusta kemur að framkvæmd þeirrar þjónustu á hverjum 

tíma.  Handbækur eiga annars vegar að innibera almenna þætti sem snerta alla leikskólana annars 

vegar og grunnskólana hins vegar.  Þær eiga einnig að lýsa sérstöðu hvers skóla fyrir sig. 

Í handbókum koma fram upplýsingar um ferla sérkennslu og stuðnings auk ferla sérfræðiþjónustunnar. 

Þá eru þar eyðublöð og beiðnablöð um greiningu og ráðgjöf.  Handbækur skólanna eru uppfærðar við 

upphaf hvers skólaárs og er það á ábyrgð umsjónarmanns sérkennslunnar að hafa forgöngu þar um í 

samvinnu við sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofunnar. 

Handbækur eru til að tryggja samfellu og upplýsingaflæði í skólastarfi og eru til upplýsingar fyrir 

skóla, heimili og starfsmenn skóla sem málið varðar.  

Vinnuhópurinn leggur til að handbækur leik- og grunnskóla um þjónustu við börn með sérþarfir verði 

frágengnar í hverjum skóla fyrir sig, eftir því sem við á, og þær kynntar. 
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7. Sérúrræði 

 

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla frá 15. júlí 2010 kemur fram að 

stuðningi við nemendur eða nemendahópa felist í sveigjanlegu og margbreytilegu námsumhverfi og 

kennsluháttum sem ætlað er að mæta þörfum allra nemenda. Við skipulag stuðnings við einstaka 

nemendur eða nemendahópa skal stuðla að því að hann fari fram innan skólans án aðgreiningar. 

Sveitarstjórn ákveður fyrirkomulag þjónustu við nemendur með sérþarfir og getur stofnað sérskóla eða 

sérúrræði innan grunnskóla sveitarfélagsins. Hér koma nánari útlistanir á þjónustu sem nemendum við 

skóla Mosfellsbæjar býðst nú þegar, auk úrræða sem talið er nauðsynlegt að koma á eða þróa innan 

skólanna til að uppfylla kröfur laga og reglugerða. 

Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 

59/1992, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með þroskaröskun, geðraskanir 

og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir. 

Námsver  

Námsver hafa verið starfandi við grunnskólana Mosfellsbæjar í núverandi mynd (heiti og 

fyrirkomulag) frá árinu 2004. Námsver er regnhlífarheiti yfir það fjölþætta stuðningsstarf sem unnið er 

innan skólanna. Þau hafa það að markmiði að veita börnum með hverskyns frávik og námserfiðleika 

betri þjónustu, tryggja rétt þeirra á námi við hæfi ásamt því að bæta sjálfsmynd þeirra og líðan. 

Í Námsveri er veitt stoðþjónusta þar sem áherslan er annars vegar á fyrirbyggjandi starf og hins vegar 

að veita nemendum með frávik og námserfiðleika þjónustu við hæfi, ásamt því að bæta sjálfsmynd 

þeirra og líðan. Í Námsveri er reynt að stuðla að sveigjanlegum kennsluháttum, til að mæta sem best 

þörfum nemandans. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun við mál- og lestrarþjálfun í yngstu 

bekkjardeildunum og að veita börnum með leshömlun (dyslexiu) sérstaka aðstoð. Megin þungi hinnar 

almennu sérkennslu er í kjarnagreinum, s.s. íslensku og stærðfræði þó áhersla á aðra þætti fari 

vaxandi. Stöðugt er verið að þróa og byggja upp stoðkerfið. 

Skimanir og greiningar eru gerðar, einkum á lestri, málþroska og stærðfræði til að greina vanda 

nemandans og auðvelda gerð einstaklingsnámskrár. Niðurstöður greininga og skimana auk námsmats 

er haft til hliðsjónar, þegar metið er hvers konar sérkennslu/stuðning nemandi þarf, s.s.: 

 Aðlögun að þörfum einstaklings í námi (breytt stundaskrá, einstaklingsnámskrá) 

 Stuðningskennslu inni í bekk 

 Aðra aðstoð stuðningsfulltrúa 

 Þroskaþjálfun 

 Átaksverkefni 

 Lestarátak 

 Þjónustu vegna leshömlunar / dyslexíu, einhverfu eða annarra sértækra námsörðugleika 

 Umsjón vegna sérsamninga t.d. á vegum fræðslu- og/eða félagsmálayfirvalda 

 Aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga  

Námsráðgjöf 

Náms- og starfsráðgjöf er skv. lögum um grunnskóla hluti af almennum réttindum allra nemenda.  Í 

reglugerð um börn með sérþarfir eru námsráðgjafar nefndir sem hluti af stoðþjónustu og fagaðilum 

sem veita stuðning í námi og sinna ráðgjöf til kennara. Námsráðgjöf hefur einkum borið þunga af 

nemendum eldri deilda skólanna, en Skólaskrifstofa hefur unnið að sérverkefni í tengslum við ADHD 
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verkefni með námsráðgjöfum um ráðgjöf til foreldra og barna á miðstigi grunnskóla.  Það sýnir sig að 

mikilvægi námsráðgjafa fyrir stuðning við börn og foreldra í námsvanda á öllum stigum grunnskóla er 

gagnleg og mikilvæg. Vinnuhópurinn leggur til að haldið verði áfram á þeirri braut sem lagt var eftir 

með stuðningsverkefni við ADHD börn með námsráðgjöfum og þannig eflt starf námsráðgjafa á yngri 

stigum grunnskóla.   

Talkennsla - ráðgjöf 

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar ábyrgist að skólar bæjarins fái þjónustu talkennara eða sérfræðinga með 

sambærilega menntun til að annast mat á vanda og ráðgjöf til skólanna vegna nemenda með sértækan 

tal-og/eða málþroskavanda. Hér er um að ræða ráðgjöf en ekki meðferð sem nýtist foreldrum og 

skólum til að koma til móts við þarfir barna.  Börnum er einnig vísað áfram til meðferðar hjá 

talmeinafræðingum í umsjón foreldra ef vandi þeirra er meiri en svo að markviss vinna foreldra og 

skóla dugi til. 

Skólaskrifstofa boðar til samráðfundar sérkennslustjóra grunnskóla með ráðgjafa Skólaskrifstofu að 

hausti varðandi skiptingu tíma milli skólanna með talmeinafræðingi. Skólaskrifstofa kallar til 

upplýsingar frá leikskólum að hausti til að sjá hver þörfin er á talmeinafræðingi til mats og ráðgjafar ár 

hvert.  Ekki er gert ráð fyrir að meta þurfi aftur þau börn sem vitað er hvernig standa og eru í einhverju 

ferli nú þegar.  Mikilvægara er að nýta tíma fyrir þau börn sem ekki hafa fengið áður mat á sinni stöðu. 

Ljóst er að vandi einstakra barna vegna málþroskafrávika og síðar lestrarvandi er umfangsmikill þáttur 

í verkefnum leik- og grunnskóla. Það er mjög misjafnt hvernig litið er á að best sé komið til móts við 

þarfir þessara barna, enda þarfir þeirra breytilegar og orsakir vanda mjög mismunandi.  

Talmeinafræðingar hafa löngum haft það umfram það sem sérkennari í leik- eða grunnskóla hefur 

fram að færa af sérþekkingu og reynslu að kljást við framburðargalla og flókinn málvanda barna. Oft 

hefur verið brugðið á það ráð að foreldrar og kennarar eða sérhæfðir starfsmenn hafa tekið þátt í 

þjálfun vegna þessa, en stundum er talið nauðsynlegt að talmeinafræðingur sinni beinni þjálfun.  Það 

er hins vegar álitamál hver mörk eru milli sérkennslu og þjálfunar sem fara á fram í leik- og 

grunnskólum og þess sem telst verkefni heilbrigðiskerfisins í þessum efnum. Málefni og verkefni 

talmeinafræðinga hafa verið til umfjöllunar milli Sjúkratrygginga Íslands, Velferðarráðuneytis, 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélag og eru þau í vinnslu, en það 

hefur tekið langan tíma og endalok þeirra viðræðna er ekki fyrirsjáanleg. Því er hætt við að foreldrar 

barna sem þurfa á talmeinaþjónustu að halda geti upplifað sig í klemmu milli talmeinafræðinga annars 

vegar og greiðsluvilja hins opinbera hins vegar, þ.e. hvort það sé hlutverk sveitarfélags eða 

heilbrigðiskerfis að greiða fyrir meðferðarvinnu talmeinafræðinga.  Ekki verður farið nánar út í þessar 

deilur og umræður, en horft til þess hér fyrir neðan hvernig sveitarfélagið getur brugðist við og komið 

til móts við verkefni tengd málþroskafrávikum og greininga vegna þeirra. 

Talmeinafræðingar hafa að sjálfsögðu þekkingu á málvanda af ýmsum toga sem oftast er ekki til 

staðar í skólunum og jafnvel í takmörkuðum mæli hjá sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar 

eins og mannafli skrifstofunnar er samsettur í dag. Vinnubrögð okkar hafa hins vegar verið með þeim 

hætti að talmeinafræðingar hafa lagt upp með greiningu og hafa síðan eftirlátið foreldrum og í sumum 

tilfellum skóla að takast á við þjálfun og stuðning byggða á þeim greiningum. Það er mat vinnuhópsins 

að mikilvægt sé að styrkja enn frekar getu í leikskóla jafnt sem grunnskóla, meðal þeirra sérfræðinga 

sem skólinn hefur yfir að ráða, til að vinna úr greiningum talmeinafræðinga og koma af stað 

þjálfunaráætlunum sem byggðar eru á slíkum greiningum.  Þetta verði til að mynda gert með 

endurmenntun og þjálfun starfsmanna Mosfellsbæjar, þekkingaraukning sem unnin væri í samráði við 

reynda talkennara og sérkennara á þessu sviði, talmeinafræðinga og sérfræðinga Skólaskrifstofu.  Með 

þeim hætti verði reynt að koma til móts við óskir foreldra, þarfir barna og framkomnar athugasemdir 
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sérfræðinga leikskólans um umbætur vegna þjónustu við börn með málþroskavanda og 

málþroskaröskun. 

Bráðger börn 

Bráðger börn í skólum þurfa aðstæður sem efla þau enn frekar í námi. Mikilvægt er að koma á góðu 

samstarfi við nærumhverfið, milli leik, grunn- og framhaldsskóla um nám þeirra.  

Vinnuhópurinn leggur til að gerð verði greinargerð um málefni bráðgerra barna í sveitarfélaginu, og 

reynt að skilgreina þarfirnar og leiðir til að koma til móts við bráðger börn. 

Nýbúar 

Í Mosfellsbæ sé lögð áhersla á að tekið sé vel á móti nýbúum þegar þeir hefja nám og að aðlögun 

þeirra að skólanum verði jákvæð. Að nýbúar fái þjálfun í íslensku og séu styrktir til þátttöku í íslenskri 

menningu. Börn hafa oft ólíkan menningar-, mállegan- og námslegan bakgrunn. Þess vegna er 

mikilvægt að aðstoða þau við að aðlagast nýjum háttum, siðum og nýju skólakerfi. 

Nauðsynlegt er að draga úr menningaráfalli með því að styrkja sjálfsmynd barnanna og brúa bilið milli 

ólíkra menningarheima sem barn býr e.t.v við, annars vegar heima hjá sér og hins vegar í leik- eða 

grunnskóla. Þar af leiðandi er allt starfsfólk og nemendur skólanna kennarar og leiðbeinendur 

tungumálsins og menningarinnar. 

Vinnuhópurinn leggur til að sett verði á laggirnar nýbúasetur sem hefur að markmiði að varðveita 

þekkingu og leggur til að yfirumsjón með allri faglegri vinnu og skipulagningu á móttöku nýbúa sem 

hefja nám í grunnskóla sveitarfélagsins verði í höndum Varmárskóla. Þessi tillaga byggir á þeirri 

þekkingu sem verið hefur til staðar í Varmárskóla, en kanna ætti hvort eðlilegra sé að staðsetning 

nýbúaseturs ætti frekar heima í Lágafellsskóla, þar sem mun fleiri nemendur sem skilgreindir eru 

nýbúar eða tvítyngdir eru staðsettir þar. Foreldrar geta valið um að vera í sínum heimaskóla og fá 

skólarnir þá ráðgjöf frá nýbúasetri.  

Vinnuhópurinn leggur til að þróuð verði sameiginleg móttökuáætlun fyrir skóla sveitarfélagsins. 

Einnig er lagt til að skoðað verði hvort ekki sé hægt að tengja aðkomu að fullorðinsfræðslu við 

nýbúasetur sveitarfélagsins. 

Börn með gagntækar þroskaraskanir og/eða aðrar fatlanir 

Börn með gagntækar þroskaraskanir eins og einhverfu fer fjölgandi í almennu skólakerfi. Til þess eru 

taldar tvær orsakir – aukin geta til greiningar og raunveruleg fjölgun einstaklinga með slíkar raskanir. 

Ekki hafa verið gefnar haldbærar skýringar á slíkri fjölgun en hún er um allt land og einnig víða 

erlendis. 

Vinnuhópurinn leggur til að komið verði á fót deild fyrir nemendur með röskun á einhverfurófi og/eða 

aðrar fatlanir í einum grunnskóla bæjarins.  Eðlilegt er að staðsetja slíka deild við Lágafellsskóla. 

Leikskólarnir getað leitað samstarfs við þessa deild grunnskólans en einnig er sérkennsluteymi 

leikskólanna með sérþekkingu sem nýtist og getur nýtt slíka deild.  

Markmið deildar að þessu tagi er að sinna einstaklingsmiðaðri kennslu og styðja við nám nemenda í 

almennu skólastarfi.  Kennsla fer fram samkvæmt einstaklingsnámskrá og er hluti af skólanámskrá 

skólans.  Allir nemendur deildarinnar  eru skráðir í almenna bekki og er stefnt að því að nemendur taki 

eins mikinn þátt í almennu skólastarfi og kostur er. Nemendur eru allir með einstaklingsnámsskrá sem 

unnin er af sérkennara/þroskaþjálfa í samráði við umsjónarkennara og foreldra. Haft er til hliðsjónar 
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almenn námskrá þess aldurshóps sem nemandinn tilheyrir en auk þess er horft á getu, óskir og þarfir 

nemandans svo og óskir foreldra.  

Börn með hegðunar- og eða geðraskanir 

Börn með hegðunar- og/eða geðraskanir eru í dag þátttakendur í almennu skólastarfi eins og aðrir. 

Ljóst er að huga þarf betur að þörfum þessara barna og stundum þarf að gera sérstakar ráðstafanir í 

skólaumhverfi svo þau fái notið sín og öryggis sé gætt. 

Vinnuhópurinn leggur til að koma upp þekkingarsetri innan skólanna og stuðningsteymi sem starfa 

með þessum einstaklinga. Lagt er til að Varmárskóli verði þekkingarsetur, komi upp úrræðum eða 

deild þar. Slíkt þekkingarsetur verði jafnframt gert kleift að veita ráðgjöf til kennara í skólum bæjarins.  

Tækjabúnaður/námsefni/hugbúnaður 

Skólum Mosfellsbæjar þarf að vera tryggður tækjabúnaður og hugbúnaður svo hægt sé að aðlaga nám 

nemenda að þeirra þörfum og án aðgreiningar. Rannsóknir hafa sýnt að tæknin gerir nemendum með 

sérþarfir kleift að sinna námi sínu á eigin forsendum og oft án aðgreiningar. Tölvutæknin og lausnir 

sem nýta sér hana eru í stöðugri þróun og þess má geta að Námsgagnastofnun býður upp á allt sitt efni 

á rafrænu formi. Það gerir nemendum kleift að fá námsefnið í tölvutæku formi og vinna það beint á 

tölvuna.  

 

Vinnuhópurinn leggur til að Mosfellsbær geri skólum í Mosfellsbæ kleyft að nýta sér í æ ríkari mæli 

tölvutækni til aðlögunar náms barna með sérþarfir.  
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8. Samantekt 
 

Vinna hópsins hefur staðið yfir frá vori 2011.  Haldnir hafa verið 24 vinnufundir og farnar 3 

vettvangsferðir, auk funda með leikskólastarfsmönnum og grunnskólastarfsmönnum.  Fyrstu 

niðurstöður voru lagðar fyrir fræðslunefnd í september 2011 og fól fræðslunefnd hópnum að vinna 

áfram að verkefninu í samræmi við erindisbréf og þær tillögur sem fram komu í minnisblaði 

vinnuhópsins sem lögð var fyrir nefndina.
4
 Helstu áherslur þar og þá voru að efla sjálfbærni skólanna, 

með því að efla sérþekkingu með stofnun sérhæfðra deilda um sértæka þjónustu í Lágafellsskóla og 

Varmárskóla.  Slíkar deildir myndu þjóna öllum Mosfellsbæ.  Þekkingar- og þjónustusetur væri einnig 

á Skólaskrifstofu og í Krikaskóla. Þá væri lögð af miðlæg kennsluráðgjöf en hún styrkt í tengslum við 

ný setur og nýjar deildir í skólunum.  Hvað sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu varðar var lögð áhersla á 

að þjónusta þróaðist í takt við fjölgun nemenda og breyttar áherslur og kröfur í nýjum reglugerðum. 

Einnig kom fram að stutt verði við samráð og samstarf milli sérkennslustjóra leikskólanna, með það að 

markmiði að sérþekking geti nýst þvert á leikskóla bæjarins. 

Þetta eru í raun megin niðurstöður vinnuhópsins og í hjálagðri skýrslu er að einhverju leyti færð 

frekari rök fyrir tillögunum.  Þá snerta tillögur vinnuhópsins ýmis verkefni og ferla innan skólanna 

sem eðlilegt er að hver og einn skóli taki til skoðunar. 

Verkefnishópurinn fékk eftirfarandi verkefni (frá 1 – 6) sett fram í erindisbréfi.  

 

1.  Skilgreina þörf fyrir sérkennslu og stoðþjónustu í leik- og grunnskólum bæjarins. Taka þarf tillit til 

Skólastefnu Mosfellsbæjar, laga um leik- og grunnskóla, reglugerða og aðalnámskráa leik- og 

grunnskóla er varða sérkennslu og sérfræðiþjónustu. Einnig þarf að taka tillit til að málaflokkur um 

málefni fólks með fötlun hefur flust til sveitarfélaga. Huga þarf að hvaða áhrif þessi yfirfærsla getur 

haft á þjónustu við börn með fötlun og fjölskyldur þeirra. 

 

Eins og kom fram í inngangi þessarar skýrslu
5
 er fjöldi einstaklinga sem skilgreindir eru með þörf fyrir 

sérkennslu 360 í grunnskóla og 140 í leikskóla. Þá kom einnig fram að hlutfall fatlaðra barna í 

leikskóla er meira en verið hefur og má gera ráð fyrir auknum þunga í grunnskólunum á næstu 1-2 

árum vegna þessa. Þó hér sé um 25% af leik- og grunnskólabörnum og mörgum þyki mikið, þá verður 

að taka tillit til að stærstur hluti þessara barna fær einvörðungu litla sérþjónustu, mikið er unnið með 

börn í minni hópum, sem fullnægir sérkennsluþörf þeirra einstaklinga en er samtímis hagkvæm lausn.  

Í sumum tilfellum eru börn ekki að fá beina sérkennslu eða stuðning, en um er að ræða þjónustu sem 

er fólgin í eftirliti með stöðu barna út frá hugsanlegri áhættu á að barninu nýtist ekki almenn 

bekkjarkennsla eða daglegt starf á deild eingöngu. 

 

Staða í málefnum barna með sérþarfir í skólum Mosfellsbæjar er ekki slæm og ber hin umfangsmikla 

samantekt það greinilega með sér. En að teknu tilliti til breyttra laga og reglugerða og nýrrar 

Skólastefnu og aukinna verkefna og skyldna við yfirtöku málaflokksins um málefni fatlaðra til 

sveitarfélagsins er mat vinnuhópsins að nauðsynlegt sé að huga að því að skólunum sé gert betur kleyft 

að sinna verkefnum, sem sveitarfélaginu ber að sinna samkvæmt lögum. Niðurstaða þessarar skýrslu 

felur einnig í sér að nauðsynlegt er að gera breytingar á þeirri þjónustu sem fyrir er.  Og rétt er þá að 

                                                           
4
 Sjá fylgiskjal 1: Greinargerð dags. 17/09/2011, lögð fram á 257 fundi fræðslunefndar: Endurskoðun stefnu Mosfellsbæjar um sérkennslu, 

stuðning og sértæka þjónustu í leik- og grunnskólum og stefnu um sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla, ásamt fylgiskjölum. 
5
 Sjá einnig fylgiskjal 2. 
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hafa í huga að hugmyndir eins og að stofna setur eða sérdeild um þjónustu við börn með miklar 

sérþarfir felur einnig í sér hagkvæmnisrök, en auðveldara getur verið að búa hópi athvarf í stað þess að 

þjónusta hvern og einn, í sumum tilfellum þarf til þess meiri mannafla. 

 

Lagt er til að hafist verði handa með eftirfarandi hætti: 

 

 Setur eða sérdeild í Lágafellskóla verði komið á laggirnar og þjóni það annars vegar þeim 

börnum sem hafa mesta þjónustuþörf í tengslum við skólagöngu sína og hins vegar þjóni 

heilsdagsþjónustuþörf þeirra fötluðu einstaklinga sem eru eldri en níu ára.  Skólanum verði 

gert kleyft að aðlaga þessa þjónustu að núverandi þjónustu, t.a.m. með samvinnu við 

frístundasel.  Nauðsynlegt er að staða sérkennara eða annars fagaðila til að halda utan um 

starfsemi setursins verði stofnuð við þessa sérdeild/setur. Hlutverk hans er einnig að bera 

ábyrgð á samstarfi við aðra skóla sveitarfélagsins og sjá um miðlun og ráðgjöf. Starfinu verði 

komið á í áföngum.  Á fjárhagsárinu 2013 verði ½ staða heimiluð. 

 Setur eða sérdeild í Varmárskóla verði þróuð áfram. Með sama hætti verði heimiluð ½ staða 

umsjónarmanns setursins fjárhagsárið 2013. 

 Samstarf verði haft við fjölskyldusvið vegna þessara verkefna, enda er hér verið að koma til 

móts við aukna þjónustuþörf fatlaðra barna og aðstandenda þeirra í heimahéraði. 

 Hugað verði að uppbyggingu seturs við Krikaskóla í tengslum við endurskipulagningu 

stjórnunarhlutverka við skólann sem nú fer fram. 

 ADHD verkefnið verði fest í sessi með á grundvelli hugmynda um þekkingar- og 

þjónustusetur. Gert er ráð fyrir að verkefnið rúmist innan fjárheimilda ef tekið er mið af 

fjárhagsáætlun 2012. Þó verður að gera ráð fyrir að í framtíðinni þurfi að auka 

stjórnunarhlutfall yfirsálfræðings. 

 Lögð er áhersla á að þekkingar- og þjónustusetur sem verið er að koma á fót munu líka þjóna 

leikskólunum og verður sett upp sértök framkvæmdaáætlun til að hrinda þessu samstarfi í 

framkvæmd. 

 Sett verði 1 milljón á ári í þrjú ár í að byggja upp hugbúnað og tækjakost til að efla sérkennslu 

og stuðning við leik- og grunnskóla Mosfellsbæjar. 

 Aukin námsráðgjöf verði fest í sessi með þeim starfshlutföllum námsráðgjafa sem verið hafa 

við grunnskólana 2012.  Gert er ráð fyrir að þessi verkefni rúmist innan fjárheimilda skóla, en 

stefna þarf að frekari uppbyggingu í nánustu framtíð. 

 Vinnuhópurinn leggur á það áherslu að styrkja stjórnun og yfirsýn með málaflokknum, meðal 

annars með því að festa í sessi skráningu tölfræðilegra gagna eins og sett eru fram hér í þessari 

skýrslu. Því er mikilvægt að skólarnir hugi að því í stjórnunarskipulagi sínu að þessum 

verkefnum sé haganlega fyrir komið. 

 Í tengslum við stjórnun sérkennslu og stuðnings er lögð áhersla á að styrkja skólana við gerð 

einstaklingsáætlana. Skólaskrifstofa komi að því verkefni með ráðgjöf eftir því sem þurfa 

þykir. 

 Skólaskrifstofa leggur upp sérstaka áætlun í samvinnu við leikskóla um snemmtæka íhlutun.  

Áætlunin taki til þjónustu við börn allt frá daggæslualdri og leikskólaaldurs. 

 Önnur verkefni sem getið er um verði leyst innan ramma fjárhagsáætlunar skóla og 

Skólaskrifstofu. 

 

2.  Skilgreina viðbótarþarfir barna vegna sérstakra aðstæðna sem komið hafa upp íslensku samfélagi í 

kjölfar efnahagsörðugleika og aukna þjónustu leik- og grunnskóla vegna þess. 
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Farið var yfir breytingar á þjónustuþörf í kjölfar efnahagsörðugleika og þróun þeirra mála í kafla 5 um 

sérfræðiþjónustu og hversu leik- og grunnskólar Mosfellsbæjar hafi staðið sig vel í þessu stóra 

samfélagsverkefni að standa vörð um velferð barna og ungmenna. 

 

 Vinnuhópurinn leggur engu að síður áherslu á að haldið verði áfram með verkefni það sem 

nefnt hefur verið fjölskylduráðgjöf sérfræðiþjónustu skóla.  Hér hefur verið komið til móts við 

fjölskyldur í sérstökum vanda.  Tryggt verði að fjármunir til verkefnisins verði til staðar í 

fjárhagsáætlun Skólaskrifstofu. 

 

3. Gera yfirlit yfir stöðu og verkefni sérkennslu og sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum 

Mosfellsbæjar. 

 

Í kafla 5 um sérfræðiþjónustu er farið yfir stöðu og verkefni sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskóla. 

Gert er ráð fyrir að kennsluráðgjöf sé aflögð með þeim miðlæga hætti sem verið hefur, en færist yfir til 

þekkingar- og þjónustusetra við skólanna.  Jafnframt verði samstarf sérkennslustjóra leikskólanna 

styrkt með það í huga að ráðgjöf milli skólanna sé tryggð. 

 

 Vinnuhópurinn leggur áherslu á að auka við stöðugildi sérfræðiþjónustu á næstu árum. Skoðað 

yrði hvort setja ætti viðmið um fjölda sérfræðinga pr. nemendafjölda. En á árinu 2013 verði 

Skólaskrifstofu gert kleyft í fjárhagsáætlun að styrkja stjórnunarþátt sérfræðiþjónustu. 

Verkefni og umfang þjónustu barna með sérþarfir eru yfirfarin í inngangi skýrslunnar, kafla 2-4 og 

kafla 6-8. 

 

4.  Meta þörf fyrir sérstök úrræði fyrir einstaklinga og  hópa með sértækan vanda, svo sem mikið 

fatlaða einstaklinga, börn með verulegan tilfinningavanda og félagslega veikan bakgrunn, nemendur 

með verulegan náms– og hegðunarvanda, bráðger börn og nýbúa. 

 

Mat á sérstökum úrræðum er að finna hér fyrir ofan undir lið 1. 

 

5.  Meta þörf fyrir sérhæfingu í sveitarfélaginu vegna þjónustu við börn sem þurfa á sérstökum 

úrræðum að halda. Vega og meta hvort æskilegt sé að koma á verkaskiptingu milli skólanna um 

þjónustu og kennslu s.s. með stofnun sérhæfðra deilda. 

 

Tillögur um sérhæfingu koma fram hér fyrir ofan undir lið 1. 

 

6. Tillögur um breytingar á fyrirkomulagi sérkennslu og sérfræðiþjónustu í Mosfellsbæ og tillögur að 

framtíðarskipan. 

 

Tillögur um sérhæfingu koma fram hér fyrir ofan undir lið 1. 
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9. Fylgiskjöl  
Fylgiskjal 1: Greinargerð dags. 17/09/2011, lögð fram á 257 fundi fræðslunefndar: Endurskoðun stefnu 

Mosfellsbæjar um sérkennslu, stuðning og sértæka þjónustu í leik- og grunnskólum og stefnu um 

sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla.grunnskóla. 

Greinargerð 
Móttakandi:  Fræðslunefnd 

Sendandi:  Vinnuhópur um endurskoðun stefnu um sérkennslu og sérfræðiþjónustu 

Afrit:    

Dagsetning:  17/09/2011 

Málefni: Endurskoðun stefnu Mosfellsbæjar um sérkennslu, stuðning og 

sértæka þjónustu í leik- og grunnskólum og stefnu um 

sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla. 

 

1. Inngangur. 

Þann 3. maí staðfesti fræðslunefnd eftirfarandi erindisbréf fyrir vinnuhóp sem taka skyldi til endurskoðunar 

stefnu Mosfellsbæjar um sérkennslu og sérfræðiþjónustu:   

1) Skilgreina þörf fyrir sérkennslu og stoðþjónustu í leik- og grunnskólum bæjarins. Taka þarf tillit til Skólastefnu 

Mosfellsbæjar, laga um leik- og grunnskóla, reglugerða og aðalnámskráa leik- og grunnskóla er varða sérkennslu 

og sérfræðiþjónustu. Einnig þarf að taka tillit til að málaflokkur um málefni fólks með fötlun hefur flust til 

sveitarfélaga. Huga þarf að hvaða áhrif þessi yfirfærsla getur haft á þjónustu við börn með fötlun og fjölskyldur 

þeirra. 

2) Skilgreina viðbótarþarfir barna vegna sérstakra aðstæðna sem komið hafa upp íslensku samfélagi í kjölfar 

efnahagsörðugleika og aukna þjónustu leik- og grunnskóla vegna þess. 

3) Gera yfirlit yfir stöðu og verkefni sérkennslu og sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. 

4) Meta þörf fyrir sérstök úrræði fyrir einstaklinga og  hópa með sértækan vanda, svo sem mikið fatlaða einstaklinga, 

börn með verulegan tilfinningavanda og félagslega veikan bakgrunn, nemendur með verulegan náms– og 

hegðunarvanda, bráðger börn og nýbúa. 

5) Meta þörf fyrir sérhæfingu í sveitarfélaginu vegna þjónustu við börn sem þurfa á sérstökum úrræðum að halda. 

Vega og meta hvort æskilegt sé að koma á verkaskiptingu milli skólanna um þjónustu og kennslu s.s. með stofnun 

sérhæfðra deilda. 

6) Tillögur um breytingar á fyrirkomulagi sérkennslu og sérfræðiþjónustu í Mosfellsbæ og tillögur að framtíðarskipan. 

 

Vinnuhópurinn hefur verið að störfum frá þeim tíma.  Í maí kynnti hópurinn sér starfsemi sérdeilda og 

skipulag sérfræðiþjónustu á höfuðborgarsvæðinu.  Þá hefur verið gerð tæmandi skráning á umfangi 

sérkennslu við leik- og grunnskóla bæjarins eins og hún var vorið 2011.  Jafnframt hefur verið haft samráð 

við lykilpersónur í leik- og grunnskólum bæjarins um sýn leikskólans og grunnskólans á stöðu sérkennslu og 

sérfræðiþjónustu í Mosfellsbæ.  Vinnuhópnum var falið að ljúka verkum sínum fyrir 1. september, en það 

hefur ekki tekist, nema að hluta til.   

Það er niðurstaða hópsins að á þessum tíma sé eingöngu hægt að leggja fram fyrstu drög eða hugleiðingar 

vegna stefnu í þessum málaflokk.  Mjög gagnleg og umfangsmikil gagnasöfnun hefur átt sér stað um stöðu 
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mála, en enn á að hluta til eftir að greina þau og draga ályktanir til lengri tíma, þ.e. þannig að gögnin nýtist 

sem grundvöllur fyrir stefnumótun til lengri tíma.  Einnig hefur verið leitað til skólanna um mat á stöðu 

mála, en nauðsynlegt er að leita enn frekar til skólasamfélagsins, bæði starfsfólks skólanna, en einkum og 

sérílagi foreldra og barna sem hafa notið stoðþjónustu leik- og grunnskóla á undanförnum árum.  En á sama 

tíma stendur hópurinn frammi fyrir þeirri staðreynd að nauðsynlegt er að bregðast við fyrr en síðar þar sem 

skóinn kreppir helst, þar sem þörf fyrir breytingu á þjónustu er hvað brýnust. 

Hér fylgir greinargerð um stöðu verkefnisins, sem jafnframt yrðu drög að greinargerð með nýrri stefnu 

Mosfellsbæjar um sérfræðiþjónustu fyrir leik- og grunnskóla, sérkennslu og  stoðþjónustu í leik- og 

grunnskólum.  Í þessari greinargerð má finna tillögur vinnuhópsins  um framhald stefnumótunar og 

jafnframt tillögur um hvernig bregðast eigi við þar sem álag og erfiðleikar eru hvað mestir í skólakerfi 

Mosfellsbæjar veturinn 2011-12. 

 

2. Yfirferð yfir áhrif breyttra laga og reglugerða, nýrrar aðalnámskrár,  endurskoðaðrar Skólastefnu. 

Vinnuhópurinn hefur farið yfir leik- og grunnskólalög sem tóku gildi 2008, reglugerðir sem snerta nemendur 

með sérþarfir og sérfræðiþjónustu sveitarfélaga, nýja aðalnámskrá og nýlega endurskoðun á Skólastefnu 

Mosfellsbæjar. Í þessum textum er að finna leiðarljós sem Stefna Mosfellsbæjar í málefnum barna og 

nemenda með sérþarfir og þjónustu við þau mun taka mið af. Hér er í grunnin átt við hugmyndafræðina um 

að koma til móts við þarfir hvers og eins, hugmyndir um einstaklingsmiðað nám, einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti og rétt einstaklinga til náms, þar með talið réttinn til skólagöngu í heimabyggð. Í þessu felast 

skyldur sveitarfélagsins að taka tillit til sérstakra þarfa einstaklingsins, sem geta gengið á skjön við félagsleg 

norm, hugsunarhátt eða húsnæði, þ.e. allt félagslegt og manngert umhverfi. 

Í sumum tilfellum er einnig að finna í lögum og reglum auknar kröfur til sérfræðiþjónustu og auknar kröfur á 

leik- og grunnskóla sem ekki hafa verið uppfylltar fram til þess.  Reynt er að geta þeirra í einstökum köflum 

þessarar greinargerðar eftir því sem við á, en vinnuhópurinn hefur ekki lokið þessari vinnu að fullu. 

 

3. Hvað er að gerast í næsta nágrenni Mosfellsbæjar? 

Mörg sveitarfélög hafa þróað þjónustu sína í þá veru að byggja upp sérdeildir eða sérkennsluver með áherslu 

á sérhæfingu, t.d. eftir fötlunum eða öðrum greindum vanda nemenda og byggja þá á 42. grein 

grunnskólalaga. Í þessum sérhæfðu kennsluúrræðum er lögð áhersla á að safna á einn stað þekkingu sem 

miðla má innan alls sveitarfélagsins og jafnframt að vera úrræði eða bjargir fyrir leik- og grunnskóla í 

málefnum einstakra barna / nemenda. 

Vinnuhópurinn fór og kynnti sér slíkar deildir, m.a. í Álfhólsskóla í Kópavogi, en þar er rekin nýbúadeild og 

einhverfudeild. Einhverfudeildin er jafnframt þekkingar- og þjónustusetur fyrir alla grunnskóla í Kópavogi 

um málefni einhverfra barna, kennslu þeirra og þjónustu við þau.  Þessi heimsókn hafði nokkur áhrif á 

hópinn, bæði aðferðarfræði og umgjörð.  Geta má þess að í Varmárskóla hefur nú þegar verið hafinn 

undirbúningur og útfærsla á umgjörð fyrir slíka deild eða sérkennsluver, en það er gert að hluta til á 

grundvelli þróunarstyrks sem skólinn hefur fengið til að þróa úrræði fyrir börn með hegðunar- og 

tilfinningaleg vandkvæði.  Slík deild er tilraun og mun framtíð hennar mótast á grundvelli stefnumótunar 

Mosfellsbæjar. 

 

4. Þörf fyrir sérkennslu og stoðþjónustu í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar.  

Hjálagt fylgir yfirlit yfir fjölda barna og hlutfall o.fl sem fengið hafa sérkennslu, stuðning og/eða 

sérfræðiþjónustu innan leik og grunnskóla. Samantektin byggir á stöðu mála eins og var við lok skólaárs 

2010-2011. Fyrstu tölur haustsins 2011 benda til að ekki sé um mikla breytingu að ræða milli ára. Á 
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yfirlitinu er hægt að sjá fjölda barna í sérkennslu flokkaða eftir eðli og þyngd máls (sjá útskýringu flokkunar 

hér fyrir neðan).  Upplýsingum úr grunnskóla er skipt eftir aldursstigum og skólum, en upplýsingum úr 

leikskólum er skipt  eftir árgöngum. 

Útskýring á flokkum: 
0 Börn eða nemendur sem fylgst er með en engin sérstök úrræði eru hafin  

1 Þyngsti flokkur, nemendur eða börn með manninn með sér eða allt að því  

2 Þungur hópur með greiningar, nemendur eða börn sem þurfa mikinn stuðning  

3 Nemendur eða börn sem þurfa stuðning en ekki endilega með afgerandi greiningar eða fyrst og 

 fremst afmarkaður þroska- eða námsvandi  

9 Ekki vitað hvernig á að flokka, en nemendur sem eru á lista frá skólunum  

Grunnskóli: 

Flokkur 

Krika-

skóli 

Lágafells-

skóli – 

yngsta 

Lágafells-

skóli - 

mið 

Lágafells-

skóli - 

elsta 

Varmár-

skóli - 

yngri 

Varmár-

skóli - 

eldri Samtals 

0 6 2 16 1 45 12 82 

1 0 5 1 1 2 1 10 

2 0 2 4 5 6 2 19 

3 17 32 24 18 75 54 220 

9 1 18 0 2 12 13 46 

Samtals 24 59 45 27 140 82 377 

Leikskóli: 

Flokkur 2005 2006 2007 2008 2009 Samtals 

0 19 7 8 1 0 35 

3 41 20 21 4 0 86 

2 3 3 4 0 0 10 

1 3 3 3 0 2 11 

Samtals 66 33 36 5 2 142 

 

Þá eru ótalin 5 grunnskólabörn og 2 leikskólabörn sem eru í skólum í öðrum sveitarfélögum og Mosfellsbær 

ber kostnað af. Það eru allt börn sem falla undir 1. og 2. flokk, sem eru þyngstu flokkarnir. Börn sem njóta 

sérkennslu og stuðningsþjónustu í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar í maí 2011 eru því samtals 546. 

Fjöldi barna sem njóta sérkennslu eða stoðþjónustu sem hlutfall af heildarfjölda nemenda er 26,8% í 

grunnskóla og 25,4% í leikskóla.  Hlutfall tveggja þyngstu flokka er 2,4% í grunnskóla og 4,1% í leikskóla.  

Hlutfall heildarfjölda í leik- og grunnskóla er svipaður, en ef til vill má túlka muninn sem er á fjölda í 

þyngstu flokkum sem vísbendingu um að hlutfall þess hóps sem mestan stuðning þarf fari vaxandi og 
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þjónusta vegna þessara einstaklinga verði fyrirferðarmeiri á næstu árum þegar þessi börn koma í grunnskóla.  

Við það bætist að vandi barna eykst oft þegar skiptir milli skólastiga, þar sem kröfur umhverfis aukast, bil 

milli getu og aldurs breikkar og því eykst í sumum tilfellum þörf fyrir þjónustu og sérkennslu vegna þess. 

Nauðsynlegt er að vinna enn frekar úr þessum gögnum. Má nefna að mikilvægt er að rýna frekar í flokkun 

eftir eðli fötlunar eða námsvanda, eins og kveðið er á um í 4. grein erindisbréfs.  Hér er átt við að fara þurfi 

yfir fjölda þeirra einstaklinga með sérstakar greiningar eins og einhverfu, ADHD, hegðunarvanda, sem og 

börn sem glíma við félags- og tilfinningalegan vanda og náms- og þroskavanda og yfirfara þá kennslu og 

þjónustu sem þessir einstaklingar fá í leik- og grunnskóla.  Jafnframt er enn ólokið að yfirfara áhrif yfirfærslu 

á málflokki fólks með fötlun frá ríki til sveitarfélaga og með hvaða hætti sú yfirfærsla hafi áhrif á sérkennslu 

og stoðþjónustu við leik- og grunnskóla, bæði með tilliti til bættrar þjónustu og einnig með hliðsjón af 

hagræðingu sem til kemur vegna  samlegðaráhrifa. 

Tekið hefur verið saman tímamagn vegna sérkennslu og stoðþjónustu, en enn er eftir að yfirfara þá 

samantekt, áætla kostnað og bera saman við rauntölur leik- og grunnskóla vegna kostnaðar sérkennslu og 

stoðþjónustu. 

En einnig þarf að vinna nánar úr því vinnumagni sem hér býr að baki, hve mörgum  stöðugildum kennara og 

annarra starfsmanna er varið í þessi verkefni og hver kostnaður sé vegna þessarar þjónustu leik- og 

grunnskóla. 

 

5. Sérfræðiþjónusta frá Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar – sálfræðiþjónusta, almenn og sértæk 

kennsluráðgjöf og önnur stoðþjónusta skv. 9. kafla grunnskólalaga og 8. kafla leikskólalaga.   

Sérfræðiþjónusta Skólaskrifstofu má skipta í tvennt.  Annars vegar er um að ræða  stjórnsýslu sem lýtur að 

stjórnun, yfirliti yfir tölfræði, samráði við stjórnendur leik- og grunnskóla um úrræði og skólaráðgjöf.  Að 

þessum verkefnum koma 3 starfsmenn, verkefnisstjóri, skólafulltrúi og forstöðumaður Skólaskrifstofu í 

óskilgreindu tímamagni á ársgrundvelli. Þetta fyrirkomulag hefur verið með þessum hætti sl. áratug, en þó 

með þeim hætti að fyrir skipulagsbreytingu Skólaskrifstofu 2007-8 voru önnur starfsheiti, þ.e. 

leikskólafulltrúi og grunnskólafulltrúi. 

Árið 1998 var ákveðið að tveir sálfræðingar væru starfandi á Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar.  Þá voru tveir 

grunnskólar í Mosfellsbæ, barnaskólinn Varmárskóli og Gagnfræðaskóli Mosfellsbæjar.  Leikskólar voru 

þrír.  Grunnskólanemendur voru um 965 vorið 1998 og fjölgaði reyndar hratt, en leikskólanemendur voru 

um 288 í upphafi haustannar.  Á bak við hvern sálfræðing voru því í upphafi um 626 nemendur og stofnanir 

voru 5 og enn færri ef litið er til fyrsta starfsárs þar sem grunnskólinn var nær eingöngu þjónustaður.  

Haustið 2011 er heildarfjöldi nemenda leik- og grunnskóla um 2060 og stofnanir eru 9. Í grunninn eru 

sálfræðingar Skólaskrifstofu tveir, en vegna styrkja til þróunarverkefna og vegna afleysingar vegna veikinda 

eru sálfræðingar fram að áramótum þrír. Starfshlutfall sálfræðinga allt árið 2011 verða þegar árinu lýkur 

engu að síður aðeins 200%. 

Í kjölfar reglugerðarbreytingar á sérfræðiþjónustu árið 2005 var ákveðið að ráða kennsluráðgjafa með 

sérfræði í lestri og lestrarkennslu, en stöðuhlutfall hans var skert á fjárhagsárinu 2011 í 50% frá apríllokum.  

Síðustu ár hefur Skólaskrifstofa séð um úthlutun og stjórnun á talkennslu við leik- og grunnskóla 

Mosfellsbæjar með aðkeyptri þjónustu.  Rétt er að hafa í huga að skylda sveitarfélags er að sinna talkennslu 

(verkefni talkennara) en ríkið á að hafa með höndum aðstoð við einstaklinga sem greinast með talmein 

(verkefni talmeinafræðinga).  Mörk milli þessa eru svipuð og mörk milli verkefna sjúkraþjálfara og 

sérkennslu í leikfimi eða sambærilegrar hreyfiþjálfunar. En eftirspurn eftir talkennara eykst alltaf í 

stofnunum þegar fjölgar einstaklingum með erfið málþroskafrávik og talmein.  Gera má ráð fyrir þetta verði 

viðvarandi átök um verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga en eins og oft áður varðar það fjölskyldur og 

foreldra litlu, sem óska eingöngu eftir þeirri þjónustu sem barn þarf á að halda. 
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Undanfarin misseri hefur vaxandi eftirspurn verið eftir sálfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla.  Bæði er að 

meira finnst fyrir fjölgun nemenda og nú í haust bætist enn við ný stofnun, Leirvogstunguskóli, sem sinna 

þarf. 

Sérfræðiþjónusta er skilgreind í reglugerð (584/2010) m.a. á eftirfarandi hátt: 

 Sérfræðiþjónusta tekur annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra 

þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra.  

 Markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og 

félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.  

 Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau 

viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín 

eftir því sem við á.  

(2. grein) 
 

Þá gerir reglugerðin ráð fyrir:  

 
„að efla þekkingu starfsfólks leik- og grunnskóla á því að leysa viðfangsefni samkvæmt reglugerð 

þessari innan skólanna.“ 

(3. grein) 

 

Eftirspurnin hefur einnig breyst mikið síðustu árin.  Undanfarin 10 ár hefur áhersla aukist á þjónustu við 

yngri börn, sem rekja má til stefnu um gildi snemmtækrar íhlutunar og forvarna, en jafnframt hefur 

skilningur foreldra og skóla á gildi sérfræðiþjónustu og gagnsemi í daglegu starfi fyrir einstaklinginn og 

námsframvindu hans aukist.  Þá hefur eðli mála breyst, sem að hluta til hafa verið rakin til breytinga á 

samfélaginu, hvort sem það er vegna alþjóðlegra þátta eins og áhrifa netmiðla og annarra fjölmiðla á börn og 

uppeldisaðstæður þeirra eða sértækra breytinga hérlendis eins og í kjölfar bankahruns.  Þetta hefur leitt til 

margvíslegra vandamála fyrir börn og uppvöxt þeirra, sem sumir tengja aukningu á athyglisbresti, ofvirkni, 

átröskun, margvíslegum sjálfsmyndarvanda, kvíða og jafnvel fjölgun einhverfutilfella, sem aðrir telja að hafi 

aukist vegna umhverfisvanda eða mengunar. Þar við bætist margvíslegur uppeldisvandi, sem m.a. hafa verið 

tengdir við tímaskort foreldra, markaleysi í uppeldi, neysluhyggju, aukin misnotkun vímuefna og vanrækslu, 

sem í sinni verstu mynd birtist í ofbeldi og misnotkun gagnvart börnum. Þó verður að telja helsta verkefni 

sérfræðiþjónustu vera stuðningur við börn og nemendur, þroska þeirra og námsframvindu, svo þau fái notið 

skólagöngu sinnar og geti tekið virkan þátt í skólastarfi. 

Við þessar aðstæður finna sérfræðingar Skólaskrifstofu fyrir aukinni kröfu skólanna til sérfræðinga um að 

geta brugðist við með litlum fyrirvara m.a. með þátttöku í áfallateymum.   

Þá gerir ný reglugerð um sérfræðiþjónustu auknar kröfur um eftirfylgd með málum sérfræðiþjónustu (sbr. 

12. grein reglugerðar).   

Þessi krafa reglugerðar er meiri en hægt hefur verið að koma til móts við fram til þessa, en engu að síður eru 

hluti af daglegum kröfum og væntingum skólanna til sérfræðiþjónustu  Skólaskrifstofu. Sérfræðingar 

Skólaskrifstofu hafa lýst því þannig að „normin hafa þrengst og þolmörk séu minni“.  Þetta hefur einnig 

verið sett í samhengi við breyttar samfélagsforsendur á Íslandi eftir 2008. 

Samtímis eru væntingar skólans einnig um að styrkja beri innvið skólans til sjálfbærni, þ.e. að hluti 

sérfræðiþjónustu, einkum kennslufræðileg ráðgjöf og greining (sbr. 2. og 3. málsgrein 10. greinar 

reglugerðar) verði staðsett í skólunum og styrki þannig sérkennslufræði skólanna sjálfra og aðra sérfræðinga 

skólanna eins og námsráðgjafa með það að markmiði að styrkja þá sem ráðgjafa við starfsmenn skóla og 

skólastarf á grundvelli fagþekkingar sinnar.  Þetta er nokkuð samhljóma með áðurnefndri tilvitnun í 

reglugerð. 

Frá 2009 hefur Skólaskrifstofa lagt áherslu á að umbreyta þjónustu m.a. með því að styrkja skólana, 

stjórnendur og starfsfólk þess til að leysa viðfangsefni sérfræðiþjónustunnar í skólunum sjálfum og af 

starfsfólki skólanna.  Slíkar hugmyndir hafa verið kynntar í fræðslunefnd, sbr. 228. fundur fræðslunefndar, 

29. september 2009.  Enn hefur það vinnulag sem þar var kynnt ekki farið á það flug sem vonir stóðu til og 
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ýmsar skýringar á því.  Megin skýring þess er sú að ekki hefur verið nægur mannafli sérfræðiþjónustu til að 

styrkja skólanna til sjálfbærni og til þess að nýta eigin getu og þekkingu enn betur í þágu nemenda með 

sérþarfir. Nú í haust, m.a. á grundvelli styrkja vegna verkefnis um uppbyggingu Þekkingar- og 

þjónustuseturs um börn með ADHD og langveik börn, sem kynnt var á 236. fundi fræðslunefndar þann 23. 

mars 2010, hefur verið aukið við sálfræðiþjónustu Skólaskrifstofu tímabundið.  Mjög mikilvægt er að gera 

ráðstafanir til að hægt sé að fylgja þessu verkefni eftir út skólaárið 2011 - 2012.  

 

6. Sýn grunnskóla – aukin þörf fyrir þjónustu.  

 

Grunnskólinn hefur tekið saman helstu forgangsmál og sýn skólanna á sérfræðiþjónustu og sérkennslu. 

Fundað var með aðilum er koma að sérkennslu og stjórnun hennar í grunnskólum Mosfellsbæjar. Fram kom 

að finna þarf málefnum nýbúa betri farveg, fjallað var um aukinn þunga vegna fjölgunar einhverfu tilfella 

(nemenda á einhverfurófi), um endurskipulagningu námsvera og úrræði fyrir þyngstu málin (s.s. sérskóla og 

sérdeildir).  Huga þarf að úrræðum, ráðgjöf og stuðningi við skólana til að koma til móts við nemendur með 

ADHD, hegðunarerfiðleika og kvíðaraskanir.
6
 

Þá leggur grunnskólinn áherslu á eftirfarandi: 

 Auka þarf ráðgjöf og stuðning frá sálfræðingum/sérfræðingum. 

 Styrkja þarf samstarf við heilsugæslu, sálfræðinga, félagsþjónustu til að leita að heildstæðum 

lausnum fyrir skjólstæðinga sveitarfélagsins. 

 Vinna þarf að heildstæðri stefnu í málefnum nemenda með sérþarfir og aðkomu sérfræðinga að 

þeirri vinnu. 

 

 

7. Sýn leikskóla – aukin þörf fyrir þjónustu.  

 

Leikskólinn hefur tekið saman helstu forgangsmál og sýn skólanna á sérfræðiþjónustu og sérkennslu. 

Samráðsfundir voru haldnir með leikskólastjórum og sérkennslustjórum og þar kom fram að auka þarf 

þjónustu vegna breytinga sem orðið hafa hjá Greininga- og ráðgjafastöð ríkisins (GRR), Barna- og 

unglingageðdeild (BUGL) og Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (ÞHS) .  Miðlæg 

þjónusta þarf því að aukast í Mosfellsbæ til að koma til móts við þarfir leikskólanna varðandi ráðgjöf vegna 

barna með alvarlegustu frávikin.  Skoða þarf sérstaklega þjónustu talmeinafræðinga í leikskólum enda hefur 

börnum fjölgað sem þurfa á þeirri þjónustu á að halda.  Styrkja þarf sérþekkingu innan leikskólanna með 

tækifærum til sí-og endurmenntunar.  Mikilvægt er að halda í þá þekkingu sem er til staðar og efla hana í 

ljósi fjölgunar barna og fjölbreyttra þarfa.  Fjallað var um langveik börn og sérstaklega var bent á hóp barna 

með ofnæmi og óþol í leikskóla en þar hefur fjölgun orðið mikil.
7
 

8. Efnahagsörðugleikar. 

Að mati skólanna er farið að finna fyrir áhrifum kreppunnar með öðrum hætti og meiri þunga en áður.  Ekki 

er lengur verið að glíma við kvíða þess sem koma skal, nú blasir erfiður raunveruleiki við mörgum heimilum 

í Mosfellsbæ sem og hjá mörgum starfsmönnum Mosfellsbæjar. 

Þá er rétt að taka fram vegna samdráttar í rekstri ríkisfyrirtækja eins og GRR og BUGL vegna kreppunnar 

eykst álag á sérfræðiþjónustu og sérfræðinga skólanna, sbr. 7. kafli hér að framan. 

 

9. Fötlunarmál. 

                                                           
6
 Sjá fylgiskjal A. 

7
 Sjá fylgiskjal B. 
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Þýðing yfirfærslu málefna fatlaðra hefur ekki enn að fullu verið könnuð.  Nauðsynlegt er að fara nánar yfir 

það verkefni í samvinnu við fjölskyldusvið. Varðandi þann málaflokk er mikilvægt að kanna væntingar sem 

fjölskyldur fatlaðra barna hafa til þess að málaflokkurinn færist í nærumhverfið.  Slík væntingar koma 

gjarnan beint inn á borð í skólanum, s.s. vegna ferðaþjónustu, þjónustu við börn, sem og stuðnings og 

ráðgjafar við foreldra og fjölskyldur fatlaðra barna.   

 

10. Heilsugæsla, félagsþjónusta, barnaverndaryfirvöld, sérhæfðir greiningaraðilar ríkisins. 

Vinnuhópurinn telur nauðsyn á að fara yfir samstarfsfleti við ofangreinda aðila þegar kemur að ráðgjöf og 

úrræðum einstakra nemenda, einkum með tilliti til þess að efla forvarnir, bjargir og úrræði í málefnum 

einstaklinga og fjölskyldna þeirra með heildstæðum hætti.  Fara þarf betur yfir þennan málaflokk og móta 

stefnu sveitarfélagsins og leiðir til að efla slíkt samstarf, sbr. 5. málsgrein 40. gr. laga um grunnskóla nr. 

91/2008 og 8. kafla laga um leikskóla nr. 90/2008. 

 

11. Áherslur nú – það sem vinnuhópurinn telur brýnast/mikilvægast strax. 

 Efla sjálfstæði og sjálfbærni skólanna sbr. 5. kafli hér að ofan með því að: 

o koma á verkaskiptingu milli grunnskóla og Skólaskrifstofu um sértæka þjónustu, s.s. með 

stofnun sérhæfðra deilda sem hafa með höndum sértæka öflun og miðlun þekkingar til 

skóla í Mosfellsbæ og sérhæfi sig í kennslu og úrræðum tengdri sérhæfingunni.   Ekki 

liggur enn fyrir nákvæmlega hver sérhæfing hvers og eins skóla yrði, en út frá áherslum og 

sýn grunnskólanna gætu sérhæfing t.d. orðið nýbúar, einhverfa, sértækar fatlanir, hegðunar- 

og tilfinningaleg vandkvæði, ADHD eða tal- og málþroski og læsi 

o færa kennsluráðgjöf frá Skólaskrifstofu til grunnskólanna 

o styrkja sérkennara og námsráðgjafa sem sérfræðinga grunnskólanna 

o endurskipuleggja nýtingu sérkennslutíma grunnskóla með það að markmiði að byggja upp, 

auka teymisvinnu mismunandi fagfólks en jafnframt hagræða vinnulagi innan hvers skóla 

 Styrkja sérfræðiþjónustu þar sem meiri þörf er fyrir handleiðslu/aðstoð í leik- og grunnskólum bæði 

vegna fjölgunar barna, fjölgunar mála og breytinga á eðli mála, sbr. 5. kafli hér að ofan. Það verði 

gert með því að tryggja að  

o fjöldi sérfræðinga sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu sé að lágmarki 3 stöðugildi. Tryggt 

verði að skólaárið 2011-12 verði 3 sálfræðingar starfandi við Skólaskrifstofu 
o aukin stuðningur við fjölskyldur (almennt), með forvörnum og fræðslu sem beinist að 

sérstökum vandamálum, fötlunum og eru sérsniðnar fyrir þær (sbr. ADHD verkefnið) 

o sértækur stuðningur við fjölskyldur leik- og grunnskólabarna (samþættur félagslegur, 

námslegur og uppeldislegur stuðningur) í samvinnu við fjölskyldusvið með því að bjóða 

upp á nýja nálgun í vinnu með fjölskyldur (sbr. ADHD – langveik börn – verkefni) 

 Sérstakt átak verði gert í að styrkja samráð og samstarf milli sérkennslustjóra leikskólanna og 

sérþekking varðveitist þannig í einum vinnuhóp fyrir alla leikskólanna, sem eru minni einingar en 

grunnskólarnir.  Hér er vegna smæðar og fjölda stofnana talið heppilegra að líta á sérstuðning og 

önnur verkefni sem tengjast nemendum með sérþarfir reynt að:  

o sérkennslustjórum leikskóla í samvinnu við Skólaskrifstofu leiti leiða til þess að byggja upp 

sameiginlega ráðgjöf, bjargir, ráð og úrræði fyrir börn með sérþarfir í leikskólum 

Mosfellsbæjar, 

o skólafulltrúa og sálfræðingi leikskóla falið að byggja upp og styrkja slíkt samstarf 

sérkennslustjóra og annarra sem fara með mál barna með sérþarfir í leikskólunum. 

 Vinnuhóp um endurskoðun verði falið að vinna áfram að mótun stefnunnar á grundvelli 

ofangreindrar greinargerðar og þeirra verkefna sem ólokið er samkvæmt erindisbréfi. 
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Ritað hefur og ritstýrt í september, 2011, Björn Þráinn Þórðarson, framkvæmdastjóri fræðslusviðs og 

verkstjóri vinnuhóps sem fjallað hefur um málefni barna og nemenda með sérþarfir, sérkennslu og 

sérfræðiþjónustu í Mosfellsbæ árið 2011. 
 

Fylgiskjal A, með greinargerð frá 17. sept. 2011. 

Grunnskólinn hefur tekið saman helstu forgangsmál og sýn skólanna á sérfræðiþjónustu og sérkennslu. 

Fundað var einu sinni með aðilum er koma að sérkennslu og stjórnun í grunnskólum Mosfellsbæjar. 

Þessum sömu aðilum var sendur póstur 29.08.11 þar sem þeir fengu í hendur fundargerðir frá fundum 

nefndarinnar. Kallað var eftir athugasemdum en engar hafa borist frá hópnum. 

Það sem kom frá þessum hópi var eftirfarandi: 

Nýbúar 

Æskilegast er að einn aðili eða stofnun innan sveitarfélagsins haldi utan um þau mál og sjái um 

upplýsingagjöf til skólanna, kennsluráðgjöf jafnvel frá Reykjavíkurborg. Aðilar voru sammála því að 

ef nemendur (af erlendu bergi broti) koma í skólana á unglingastigi ætti annar skólinn að sjá um 

móttöku þeirra nemenda. Aðrir nemendur geta farið í sína heimaskóla. 

Einhverfudeild/ Námsver 

Huga þarf að þörfum nemenda á einhverfurófi. Þörf er á einhverfudeild/fardeild þar sem þekkingu er 

safnað saman. Þörf er á skólasálfræðingum til að koma meira í leiðbeiningar, úrvinnslu og praktísk 

atriði. 

Sérskólar/námsver 

Umræður voru í hópnum um sérskóla. Spurt var hvort bæjarfélagið væri komið í þá stærð að horfa ætti 

til þess að koma upp þekkingu og deild fyrir börn sem þurfa sérúrræði og ekki er hægt að koma til 

móts við þarfir þeirra í almennum grunnskólum? Mikilvægt er að skólarnir hafi stuðningsnet og huga 

mætti að deild innan skólans. Fagaðilar voru sammála því að meiri aðgangur að þekkingu og ráðgjöf 

hafi verið fyrir leikskólana en grunnskólana. Þar var greiningarstöðin helst nefnd en þjónusta hennar 

lýkur oftast við upphaf 1.bekkjar hjá þeirra skjólstæðingum. 

Nemendur með kvíða- og hegðunarerfiðleika 

Hópurinn var sammála því að nemendahópurinn er að stækka í þessum hópi. Huga þarf að ráðgjöf og 

stuðningi við skólana til að koma til móts við nemendur með ADHD, hegðunarerfiðleika og 

kvíðaraskanir.  

Einnig voru fagaðilar sammála því að gera þarf skólunum kleift að koma betur til móts við nemendur í 

öðru en akademísku námi. 

Einnig voru aðilar sammála því að samstarf við heilsugæsluna þarf að auka til muna. Grafarvogur 

hefur verið til fyrirmyndar með Miðgarði þar sem teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum, 

sálfræðingi, lögreglu, félagsþjónustu og skólum vinna náið saman í lausnarleit. 
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Samantekt 

 Aukin ráðgjöf og stuðningur frá sálfræðingum/sérfræðingum. 

 Samstarf við heilsugæslu, sálfræðinga, félagsþjónustu til að leita að heildstæðum lausnum 

fyrir skjólstæðinga sveitarfélagsins. 

 Heildstæð stefna í málefnum nemenda með sérþarfir og aðkomu sérfræðinga að þeirri vinnu. 
 

(Unnið af ÞÓ). 

Fylgiskjal B, með greinargerð frá 17. sept. 2011. 

Niðurstöður samráðs leikskólastjóra og sérkennslustjóra leikskóla vegna endurskoðunar á 

stefnu í sérkennslu í leik-og grunnskólum.  Rætt var við sérkennslustjóra og 

leikskóskólastjóra. 

Tekið saman á vormánuðum 2011. 

Hvað er gott og ber að halda í: 

1. Handbók sérkennslustjóra í leikskólum.  Hún hefur sannað gildi sitt í tengslum við 

breytingar á störfunum, mannabreytingar og annað.  Heldur vel utanum starfið og 

auðvelt að ganga að öllum upplýsingum sem nauðsynlegt er með stuttum fyrirvara. 

2. TRAS-verkefnið á Hlaðhömrum og hvernig það virkjar alla starfsmenn skóla til að 

taka þátt í og sinna málþættinum sérstaklega.   

3. Hljóm-2 var og hvernig það auðveldar vinnu við þann afmarkaða þátt. 

4. Samvinna og samstarf á milli leikskólanna og Skólaskrifstofu varðandi sérkennslu 

5. Mikill skilningur hjá Mosfellsbæ varðandi sérstakar þarfir þessa barna með sérþarfi og 

mtt aukinna stöðugilda.  

6. Sérkennslustjórastöður í leikskólunum og aukin yfirsýn á málflokknum með tilkomu 

þeirra og skýrari stjórnun.. Þróun starfs sérkennslustjóra  hefur verið ólík milli 

skólanna.   

7. Vaxandi starf og þekking á sérkennslu með tilkomu sérkennslustjóra og þróun á 

verkefnum þeirra innan skólans. 

8. Málörvunarvinnan og hvernig hún er unnin í mismunandi hópum 

9. Samþætting sérkennslunnar inn í annað starf leikskólans. 

 

Hvað má endurbæta og auka / breyta: 

1. Talmeinafræðingur/talkennari innan teymis ráðgjafa frá Skólaskrifstofu. Við erum að 

gera ágætlega varðandi þennan þátt en þetta er stærsti einstaki hópurinn og mikilvægt 

að sinna honum vel. 

2. Samræming á þjónustu milli skólanna.  Ef hægt er að koma til móts við ákveðnar 

þarfir á einum stað þarf að vera hægt að gera það líka á öðrum. Æskilegt að sérstaða 

hvers skóla fengi að njóta sín. 
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3. Mataróþol barna hefur aukist og reglur varðandi slíkt  þarf að samræma milli 

skólanna. 

4. Meðferð gagna sem þarf að endurskoða og fara yfir í ljósi breytinga á reglum. 

5. Aukning á ráðgjöf til sérkennslumála frá Skólaskrifstofu.  Aukin þörf þar sem GRR er 

að draga úr ráðgjöf sem nýst hefur beint til sérkennslustjóra leikskólanna.  Gert er ráð 

fyrir frá GRR að það séu miðlægir ráðgjafar sem komi inn í skólanna og sinni þeim 

þætti sem GRR áður sinnti. 

6. Þörf er fyrir að sálfræðingar sinni fleiru en greiningarvinnu og sértaklega mikilvægt að 

auka aðkomu þeirra inn í leikskólastarfið. Tilraun um að sálfræðingur sérhæfði sig í 

þjónustu við leikskóla eftir áramót 2011 þótti takast vel. 

7. Talmeinaþjónusta og þörfina á að auka hana.  

8. Rætt um tímaúthlutanir og að þar þyrfti á skerpa reglur.   

9. Staða þroskaþjálfa og annarra fagaðila innan leik-og grunnskóla.  Mikilvægi 

framhaldsmenntunar fyrir störf sérkennslustjóra leikskólanna.  

10. Auka vægi samráðsfunda sérkennslustjóra og Skólaskrifstofu þar sem mikill styrkur, 

auður og þekking liggi í þessum hópi.   

 

Tekið saman og skráð, Þrúður og Gunnhildur. 
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Fylgiskjal 2: Gögn kynnt á glærur á 268. fundi fræðslunefndar  þann 15. maí, 2012. – Leik- og 

grunnskóli. 

Börn með sérþarfir í leik-

og grunnskólum 2011-2012

Samantekt lokið apríl 2012

Úrvinnsla mars-maí 2012 

 

Þyngdarflokkun sérþarfa

• Sérþarfir eru flokkaðar í þrjá þyngdarflokka auk 

fjórða flokksins sem eru börn undir eftirliti:

– Flokkur 1 = þyngstu málin, börn sem þurfa 

manninn með sér.

– Flokkur 2 = þung mál, börn sem þurfa mikinn 

stuðning og aðstoð í námi og/eða daglegu lífi.

– Flokkur 3 = börn sem þurfa sérstakt utanumhald 

án verulegs stuðnings að öðru leyti.

– Flokkur 9 = nemendur sem fylgst er sérstaklega 

með án viðbótarstuðnings.

1
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Sérþarfabörn í leikskólum

Flokkur

Fædd 

2006

Fædd 

2007

Fædd 

2008

Fædd 

2009

Fædd 

2010  & 

2011 Samtals Hlutfall

1 3 4 1 3 6 17 3,03%

2 4 5 6 2 0 17 2,86%

3 31 21 19 6 0 77 12,94%

9 7 12 3 7 0 29 4,88%

Samtals 45 42 29 18 6 140 23,74%

Fjöldi leikskólabarna í hverjum þyngdarflokki eftir fæðingarárum

1

 

Leikskóli eftir þyngdarflokkun

• Aukning í þunga vegna fjölgunar fatlaðra barna.

– Fjölfötlun og hreyfifötlun.

– Þurfa mikla umönnun.

• Eðli málsins samkvæmt er stígandi í fjölda barna 

með þörf fyrir stuðning eftir árgöngum / aldri.

– Því er mikilvægt að efla snemmtæka íhlutun.

1
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Þyngdarflokkun eftir grunnskólum 

Flokkur Krikaskóli Lágafellsskóli Varmárskóli Samtals

Hlutfall allra 

nemenda 

1 0 15 11 26 1,81%

2 0 17 32 49 3,41%

3 19 98 78 195 13,55%

9 10 57 23 90 6,25%

Samtals 29 187 144 360 25,02%

Fjöldi nemenda í hverjum þyngdarflokki eftir skólum

5

 

Greiningarflokkar

• ADHD/ADD (athyglisbrestur 

með/án ofvirkni)

• Tourette heilkenni / 

kipparöskun

• Hegðunarröskun

– CD (hegðunarröskun)

– ODD (mótþróaröskun)

– Óskilgreindir -erfiðleikar

• Lestrarvandi

• Aðrir námsörðugleikar

– Óyrtir

– Sértækir

– Almennir

– Óskilgreindir

• Langvinnir sjúkdómar

– Sykursýki

– Flogaveiki

– Gigt

– Hjartasjúkdómar

– Fæðuofnæmi

– O.fl.

• Þyngri fötlun

– Hreyfihömlun

– CP

– Downs

– Blinda

– Heyrnarskerðing

– O.fl.
8

 

Greiningarflokkar – frh.

• Gagntæk þroskaröskun –

einhverfa

– Dæmigerð

– Ódæmigerð

– Asperger

– Einhverfuróf

• Málþroskaraskanir

• Aðrar þroskaraskanir

– Þroskahömlun

– Almennur seinþroski

• Tvítyngi / nýbúar

– Snúbúar

• Líðan

– Kvíði

– Þunglyndi

– OCD (áráttu- og 

þráhyggjuröskun)

– O.fl.

• Annað / óskilgreint

– Oft stuðningur í sundi 

(Lágafellsskóli)

9
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Fjöldi greininga eftir leikskólum

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Samtals

Fjöldi 
greininga
eftir aldri 
leikskóla-

barna

Hlaðhamrar 15 11 2 5 1 1 35

Hlíð 13 11 13 6 0 0 43

Hulduberg 0 17 9 6 1 0 33

Krikaskóli 9 7 5 3 0 0 24

Leirvogstunga 0 2 3 2 1 0 8

Lágafellsdeild 16 0 0 0 0 0 16

Reykjakot 7 10 1 3 2 0 23

182
greiningar 

á 140 börnum

10

 

Fjöldi greininga eftir 

greiningarflokkum á leikskólum - 2

Leikskóli 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Samtals

Hlutfall af 
barnafjölda 
leikskólans

Alls í 
greiningar-

flokki

Hlutfall af 
fjölda 

leikskóla-
barna

Lestrarvandi

Hlaðhamrar 0 0,00%

0 0,00%

Hlíð 0 0,00%
Hulduberg 0 0,00%
Krikaskóli 0 0,00%

Leirvogstunga 0 0,00%
Lágafellsdeild 0 0,00%

Reykjakot 0 0,00%

Aðrir náms-
örðugleikar

(óyrtir, sértækir, almennir 
og óskilgreindir)

Hlaðhamrar 0 0,00%

0 0,00%

Hlíð 0 0,00%
Hulduberg 0 0,00%
Krikaskóli 0 0,00%

Leirvogstunga 0 0,00%
Lágafellsdeild 0 0,00%

Reykjakot 0 0,00%

Langvinnir
(líkamlegir) 

sjúkdómar
(sykursýki, flogaveiki, 
hjartasjúkdómar, gigt, 

fæðuofnæmi o.fl.)

Hlaðhamrar 1 1 1,18%

4 0,66%

Hlíð 1 1 0,98%
Hulduberg 0 0,00%
Krikaskóli 0 0,00%

Leirvogstunga 1 1 3,03%
Lágafellsdeild 1 1 2,22%

Reykjakot 0 0,00% 12
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Fjöldi greininga eftir 

greiningarflokkum á leikskólum - 3

Leikskóli 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Samtals

Hlutfall af 
barnafjölda 
leikskólans

Alls í 
greiningar-

flokki

Hlutfall af 
fjölda 

leikskóla-
barna

Þyngri fötlun
(hreyfihömlun, CP, 

Downs, blinda, 
heyrnarskerðing o.fl.)

Hlaðhamrar 1 1 1 3 3,53%

12 1,98%

Hlíð 0 0,00%
Hulduberg 1 1 0,72%
Krikaskóli 2 2 4 3,92%

Leirvogstunga 1 1 3,03%
Lágafellsdeild 1 1 2,22%

Reykjakot 2 2 2,00%

Gagntæk 
þroskaröskun -

einhverfa
(dæmigerð, ódæmigerð, 

Asperger og -rófið)

Hlaðhamrar 1 1 2 2,35%

8 1,32%

Hlíð 1 1 0,98%
Hulduberg 2 1 3 2,17%
Krikaskóli 1 1 2 1,96%

Leirvogstunga 0 0,00%
Lágafellsdeild 0 0,00%

Reykjakot 0 0,00%

Málþroska-
raskanir

Hlaðhamrar 6 3 1 10 11,76%

61 10,08%

Hlíð 6 2 6 2 16 15,69%
Hulduberg 8 4 1 13 9,42%
Krikaskóli 4 1 2 7 6,86%

Leirvogstunga 1 1 2 6,06%
Lágafellsdeild 5 5 11,11%

Reykjakot 2 3 1 2 8 8,00% 13

 

Fjöldi greininga eftir 

greiningarflokkum á leikskólum - 4

Leikskóli 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Samtals

Hlutfall af 
barnafjölda 
leikskólans

Alls í 
greiningar-

flokki

Hlutfall af 
fjölda 

leikskóla-
barna

Aðrar 
þroskaraskanir
(t.d. þroskahömlun og 
almennur seinþroski)

Hlaðhamrar 1 1 1,18%

23 3,80%

Hlíð 2 1 3 1 7 6,86%
Hulduberg 1 1 0,72%
Krikaskóli 1 3 1 5 4,90%

Leirvogstunga 1 1 2 6,06%
Lágafellsdeild 4 4 8,89%

Reykjakot 1 1 1 3 3,00%

Tvítyngi / 
nýbúar

(og snúbúar)

Hlaðhamrar 4 3 3 10 11,76%

30 4,96%

Hlíð 3 3 2 1 9 8,82%
Hulduberg 4 2 3 9 6,52%
Krikaskóli 1 1 0,98%

Leirvogstunga 0 0,00%
Lágafellsdeild 1 1 2,22%

Reykjakot 0 0,00%

Líðan
(kvíði, þunglyndi, 

OCD o.fl.)

Hlaðhamrar 1 1 2 2,35%

12 1,98%

Hlíð 1 1 0,98%
Hulduberg 0 0,00%
Krikaskóli 2 1 3 2,94%

Leirvogstunga 1 1 3,03%
Lágafellsdeild 1 1 2,22%

Reykjakot 1 3 4 4,00% 14
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Fjöldi greininga eftir 

greiningarflokkum á leikskólum - 5

Leikskóli 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Samtals

Hlutfall af 
barna-

fjölda leik-
skólans

Alls í 
greiningar-

flokki

Hlutfall 
af fjölda 

leikskóla-
barna

Annað / 
óskilgreint

Hlaðhamrar 2 2 2,35%

4 0,66%

Hlíð 1 1 2 1,96%
Hulduberg 0 0,00%
Krikaskóli 0 0,00%

Leirvogstunga 0 0,00%
Lágafellsdeild 0 0,00%

Reykjakot 0 0,00%

15

 

 

Fjöldi greininga eftir leikskólum

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Samtals

Fjöldi 
greininga
eftir aldri 
leikskóla-

barna

Hlaðhamrar 15 11 2 5 1 1 35

Hlíð 13 11 13 6 0 0 43

Hulduberg 0 17 9 6 1 0 33

Krikaskóli 9 7 5 3 0 0 24

Leirvogstunga 0 2 3 2 1 0 8

Lágafellsdeild 16 0 0 0 0 0 16

Reykjakot 7 10 1 3 2 0 23

182
greiningar 

á 140 börnum

16
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Greiningar eftir grunnskólum og 

árgöngum

HSG

1. bekkur 2. bekkur 3. bekkur 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur Samtals

Alls í 

greiningar-

flokki

Hlutfall af 

fjölda 

grunnskóla-

nemenda

Hlutfall af 

nemenda-

fjölda 

skólans

Krikaskóli 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4,88%

Lágafellsskóli 1 7 5 5 6 9 4 10 6 5 58 8,55%

Varmárskóli 2 2 3 3 4 3 8 7 7 6 45 6,63%

Krikaskóli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Lágafellsskóli 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 5 0,74%

Varmárskóli 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 5 0,74%

Krikaskóli 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,88%

Lágafellsskóli 0 2 4 0 3 3 1 2 1 4 20 2,95%

Varmárskóli 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 6 0,88%

Krikaskóli 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 11 13,41%

Lágafellsskóli 0 0 0 6 7 9 5 9 8 6 50 7,37%

Varmárskóli 6 20 4 7 6 1 10 2 0 0 56 8,25%

Krikaskóli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Lágafellsskóli 0 2 3 0 2 6 4 5 3 4 29 4,28%

Varmárskóli 1 1 1 1 1 2 0 7 3 2 19 2,80%

Krikaskóli 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4,88%

Lágafellsskóli 1 1 1 2 3 1 1 2 1 0 13 1,92%

Varmárskóli 0 1 4 1 3 1 1 1 0 1 13 1,91%

Krikaskóli 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,22%

Lágafellsskóli 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 6 0,88%

Varmárskóli 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0,44%

Krikaskóli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Lágafellsskóli 0 1 2 1 1 3 1 3 1 2 15 2,21%

Varmárskóli 2 0 2 3 0 1 0 1 0 0 9 1,33%

Krikaskóli 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3,66%

Lágafellsskóli 12 7 8 0 0 2 0 0 3 1 33 4,87%

Varmárskóli 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 10 1,47%

Krikaskóli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,22%

Lágafellsskóli 0 0 2 1 0 0 0 1 3 3 10 1,47%

Varmárskóli 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0,59%

Krikaskóli 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2,44%

Lágafellsskóli 8 0 1 4 2 0 3 1 0 0 19 2,80%

Varmárskóli 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 10 1,47%

Krikaskóli 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3,66%

Lágafellsskóli 0 2 4 1 1 0 1 3 5 4 21 3,10%

Varmárskóli 1 0 1 1 0 0 1 1 1 4 10 1,47%

Krikaskóli 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6,10%

Lágafellsskóli 1 2 6 5 0 1 0 0 0 0 15 2,21%

Varmárskóli 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,15%

Samtals 49 68 74 51 41 45 45 57 49 44 523

21

31

34

30

10

24

46

15

107

10

30

117

48

Þyngri fötlun
(hreyfihömlun, CP, Downs, blinda, 

heyrnarskerðing o.fl.)

Aðrar þroskaraskanir
(t.d. þroskahömlun og almennur seinþroski)

Líðan
(kvíði, þunglyndi, OCD o.fl.)

Annað / óskilgreint

Gagntæk þroskaröskun - einhverfa
(dæmigerð, ódæmigerð, Asperger og -rófið)

Málþroskaraskanir

Tvítyngi / nýbúar
(og snúbúar)

Langvinnir (líkamlegir) sjúkdómar
(sykursýki, flogaveiki, hjartasjúkdómar, gigt, 

fæðuofnæmi o.fl.)

ADHD / ADD

Tourette heilkenni / kipparöskun

Aðrir námsörðugleikar
(óyrtir, sértækir, almennir og óskilgreindir)

Hegðunarröskun
(CD, ODD og óskilgreindir -erfiðleikar)

Lestrarvandi

7,44%

0,69%

2,08%

8,13%

3,34%

2,15%

2,36%

1,46%

2,08%

0,69%

1,67%

3,20%

1,04%

18
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Hlutfall í greiningarflokki

Samtals

Hlutfall af 

nemenda-

fjölda 

skólans

Alls í 

greiningar-

flokki

Hlutfall af 

fjölda 

grunnskóla-

nemenda

Krikaskóli 4 4,88%

Lágafellsskóli 58 8,55%

Varmárskóli 45 6,63%

Krikaskóli 0 0,00%

Lágafellsskóli 5 0,74%

Varmárskóli 5 0,74%

Krikaskóli 4 4,88%

Lágafellsskóli 20 2,95%

Varmárskóli 6 0,88%

Krikaskóli 11 13,41%

Lágafellsskóli 50 7,37%

Varmárskóli 56 8,25%

Krikaskóli 0 0,00%

Lágafellsskóli 29 4,28%

Varmárskóli 19 2,80%

Krikaskóli 4 4,88%

Lágafellsskóli 13 1,92%

Varmárskóli 13 1,91%

Krikaskóli 1 1,22%

Lágafellsskóli 6 0,88%

Varmárskóli 3 0,44%

Þyngri fötlun
(hreyfihömlun, CP, Downs, blinda, 

heyrnarskerðing o.fl.)

10 0,69%

Aðrir námsörðugleikar
(óyrtir, sértækir, almennir og óskilgreindir)

48 3,34%

Langvinnir (líkamlegir) sjúkdómar
(sykursýki, flogaveiki, hjartasjúkdómar, gigt, 

fæðuofnæmi o.fl.)

30 2,08%

Hegðunarröskun
(CD, ODD og óskilgreindir -erfiðleikar)

30 2,08%

Lestrarvandi 117 8,13%

ADHD / ADD 107 7,44%

Tourette heilkenni / kipparöskun 10 0,69%

19

 

Hlutfall í greiningarflokki – frh.

20

Samtals

Hlutfall af 

nemenda-

fjölda 

skólans

Alls í 

greiningar-

flokki

Hlutfall af 

fjölda 

grunnskóla-

nemenda

Krikaskóli 0 0,00%

Lágafellsskóli 15 2,21%

Varmárskóli 9 1,33%

Krikaskóli 3 3,66%

Lágafellsskóli 33 4,87%

Varmárskóli 10 1,47%

Krikaskóli 1 1,22%

Lágafellsskóli 10 1,47%

Varmárskóli 4 0,59%

Krikaskóli 2 2,44%

Lágafellsskóli 19 2,80%

Varmárskóli 10 1,47%

Krikaskóli 3 3,66%

Lágafellsskóli 21 3,10%

Varmárskóli 10 1,47%

Krikaskóli 5 6,10%

Lágafellsskóli 15 2,21%

Varmárskóli 1 0,15%

Samtals 523 greiningar á 360 börnum

Annað / óskilgreint 21 1,46%

Tvítyngi / nýbúar
(og snúbúar)

31 2,15%

Líðan
(kvíði, þunglyndi, OCD o.fl.)

34 2,36%

Málþroskaraskanir 46 3,20%

Aðrar þroskaraskanir
(t.d. þroskahömlun og almennur seinþroski)

15 1,04%

Gagntæk þroskaröskun - einhverfa
(dæmigerð, ódæmigerð, Asperger og -rófið)

24 1,67%
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Stöðuhlutföll í grunnskólum

26

Skóli Stjórnun

Sér-

kennarar

Annað

fagfólk

Stuðnings

-fulltrúar

og aðrir Samtals

Lágafellsskóli 50% 651% 330% 864% 1895%

Varmárskóli 60% 693% 270% 703% 1726%

Krikaskóli 100% 170% 10% 280%

Stöðugildi: 2,10 15,14 6,10 15,67 39,01

 

Stöðugildi í stuðningi í leikskóla

25

Skóli Stjórnun Kennarar Stuðningur Samtals

Hlíð 70% 100% 170%

Hlaðhamrar 60% 140% 360% 560%

Krikaskóli 60% 250% 250% 560%

Hulduberg 80% 240% 320%

Reykjakot 80% 40% 100% 220%

Leirvogstunga 30% 70% 100%

Lágafellsdeild 25% 75% 100%

Stöðugildi 4,05 7,45 8,80 20,30
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Kostnaður - áætlun

• Meðalkostnaður á stöðuhlutfall í sérkennslu- og 
stuðningi í grunnskóla er 5.275.422 

• Heildarkostnaður:  209.459.928
– Meðalkostnaður á barn: 581.833 

• Meðalkostnaður á stöðuhlutfall vegna stuðnings í 
leikskóla er 5.159.139 

• Heildarkostnaður:  104.730.512
– Meðalkostnaður á barn: 748.075 

• Samtals: 314.190.440 eða um 18,7% af áætluðum 
launakostnaði leik- og grunnskóla.

28

 

Kostnaður vegna nemenda í öðrum 

skólum

• Nemendur í grunnskólum í öðrum sveitarfélögum 
eru einkum sérkennslunemendur eða nemendur 
sem hafa fengið heimild til slíkrar skólavistar 
vegna félagslegra ástæðna.  Kostnaður vegna 
þessa er áætlaður á árinu 2012:  46.061.428

• Sérkennslukostnaður af leikskólabarni í öðru 
sveitarfélagi er áætlaður 3.316.104.  Ekkert barn 
er í þeirri stöðu árið 2012, en tvö börn árið 2011.

• Launakostnaður vegna sérfræðiþjónustu og vegna 
aðkeyptrar þjónustu eins og talkennslu er 
áætlaður á árinu 2012:  26.188.033

29
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Fylgiskjal 3: Gögn kynnt á glærum á 268. fundi fræðslunefndar  þann 15. maí, 2012. – Leik- og 

grunnskóli 

Sérfræðiþjónusta í leik- og

grunnskólum 2012

Samantekt 2011-2012

Úrvinnsla janúar-maí 2012 

 

 

 

 

Sérfræðiþjónusta – þróun stöðugilda

2000 2004 2008 2012 2014

Grunnskólanemendur 1126 1251 1383 1486 1588

Leikskólabörn / vistun 372 421 548 605 624

Fjöldi alls 1498 1672 1931 2091 2212

Stöðugildi í beinni þjónustu

Kennsluráðgjafi / 

leikskólaráðgjafi

1 1 1,5 0,4 0,3

Skólasálfræðingar 2 2 2 3 3

Stöðugildi alls 3 3 3,5 3,3 3,3

Nemendur pr. stöðugildi
499 557 552 615 670

30

 



49 
 

Sérfræðiþjónusta – þróun verkefna

• 1999-2002:  Uppbygging þjónustu
– Greiningar: Mikið af einstaklingum sem skorti greiningu á þroska-

og námsvanda

– Verksvið einkum elstu árgangar grunnskóla

– Slökkviliðsstörf

• 2003-2007:  Þróun þjónustu
– Þungi færist á yngri árganga grunnskóla

– Áhersla á forvarnir og leit 

– Fjölgar þungum verkefnum í leik- og grunnskóla

• 2008-2012:  Uppbygging heildstæðrar þjónustu
– Greining, ráðgjöf og forvarnir enn uppistaða í verkefnum

• Snemmtæk íhlutun

• Samstarf við aðra þjónustuaðila

• Vaxandi þungi í einstaklingsmálum

– Þörf fyrir þjónustu við leikskóla eykst

– Aukinn styrkur og sjálfstæði skólanna með meiri menntun

32

 

 

 

 

Aukinn þungi eftir 2008

• Aukinn þungi samhliða fjölgun barna pr. stöðugildi og 

fjölgun stofnana.

• Aukinn þungi vegna nýrra laga m.a. vegna meiri áherslu á 

eftirfylgd mála.

• Aukinn þungi vegna niðurskurðar þjónustu við fötluð börn á 

landsvísu t.d. á Greiningarstöð og BUGL.

• Fleiri mál eru þyngri eftir 2008, þó málum hafi ekki fjölgað í 

heildina.

• Eftir kreppu hefur sérfræðiþjónusta reynt að bregðast við 

með ýmsum hætti, með minni árangri en vonast var til m.a. 

vegna manneklu.

• Ný verkefni vegna yfirfærslu málefna barna með fatlanir.

33
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Ýmis áhersluatriði

• Þörf á aukinni samvinnu við heilsugæslu.

• Aukið samstarf við fjölskyldusvið:

– um fjölskyldur í vanda,

– vegna fatlaðra einstaklinga.

• Mjög mikilvægt að byggja upp úrræði sem byggja á öðru en 
einstaklingsmati.

• Mikilvægt að nýta sérþekkingu sérfræðiþjónustu til að styrkja skólana í 
sérstökum verkefnum, t.a.m.

– forvarnarverkefnum (H&H),

– byggja upp ART,

– að efla eigin handleiðslu starfsfólks skólanna (handleiða handleiðara). 

• Sérfræðiþjónusta styrkir skólana til faglegra úrræða og uppbyggingu 
þekkingar.

• Tryggja þarf að sérúrræði verði ekki geymsla eða einangri einstaklinga og 
skóli nái markmiðum um skóla án aðgreiningar.

34
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Fylgiskjal 4. 

Samstarf  

Samstarf um málefni barna með sérþarfir er grundvöllur þess að góður árangur náist. Þessi kafli var 

tekinn saman til að halda til haga fyrir vinnuhópinn ýmsum þáttum samstarfs.  Fjallað er um ýmsar 

hliðar samstarfs og þær áskoranir sem skólar og sérfræðiþjónusta þurfa að huga sérstaklega að og hafa 

í huga  vegna þess.  

Samstarf milli foreldra og skóla  

Foreldrar eru lykilaðilar í samstarfi milli aðila. Þeir eru mikilvægir tengiliðir þeirra aðila sem 

koma að viðkomandi barni s.s. frá heilbrigðiskerfi, félagskerfi og skólakerfi.  Foreldrar halda 

einnig utan um sögu barnsins milli skóla. 

Skólinn ber ábyrgð á að koma á samstarfi milli foreldra og skólans og skal eiga frumkvæði að 

því.  Foreldrar bera ábyrgð á að koma til samstarfs og vinna að málefnum barna sinna í 

samstarfi við skólann.  Hagsmunir barnsins skulu ætíð hafðir að leiðarljósi og ef mismunandi 

sjónarhorn koma fram skal barnið ætíð látið njóta vafans og mál könnuð betur með 

viðurkenndum aðferðum. 

 

Samstarf milli skóla og skólastiga 

Skólinn sem barnið er að kveðja ber ábyrgð á að koma í samvinnu og samstarfi við foreldra 

upplýsingum til viðtökuskóla sem hafa raunverulegt gildi fyrir áframhaldandi skólagöngu 

barnsins.  Mikilvægt er að upplýsingar um sérstakar þarfir, sérstakan mannafla eða annað slíkt 

berist í tíma til viðtökuskóla þannig að hægt sé að bregðast við í tíma. 

Samstarf við heilsugæslu  

Öflugt og virkt samstarf heilsugæslu og skólasamfélags með heildarsýn á aðstæður og hagsmuni 

barna að leiðarljósi. Með samhæfingu úrræða og samstarfi allra hlutaðeigandi aðila verður 

snemmtæk íhlutun markvissari og árangursríkari.  

Samstarf grunnskóla og heilsugæslu fer fram samkvæmt 41. grein grunnskólalaga frá 2008. 

Skólahjúkrunarfræðingur og starfsfólk skóla skulu vinna í samvinnu og samstarfi hvað varðar 

þá fræðslu sem nemendum er boðið upp á og skulu báðir aðilar vera virkir og ábyrgir í þátttöku 

þess samstarfs. Tengja þarf fræðslu skólaheilsugæslu við það námsefni sem er í boði hverju 

sinni í skólunum. 

Efla þarf samstarf heilsugæslu og skólasamfélagsins um snemmtæka íhlutun, þroskamat og 

heildstæða ráðgjöf til og vegna barns, foreldra og/eða aðstandenda.  

Skoða þarf að auka innkomu heilsugæslu inn í leikskóla bæjarins hvað ungbarnaeftirlit varðar 

(2½ árs og 4 ára skoðun).  

Samstarf greiningaraðila (á landsvísu)  

Upplýsingagjöf og samstarf varðandi greiningar barna við þær stofnanir sem sjá um þær eru 

unnar í skólum í samvinnu við foreldra.  Mikilvægt er að skil greininga fari til ákveðinna 

ábyrgra aðila innan skólans og strax fari af stað vinna í anda niðurstaðna.  Ekki skal samt bíða 

eftir greiningum því mikilvægt er að vinnan fari strax í gang um leið og ljóst er að vandi er fyrir 

hendi.  Nánari útfærsla einstaklinganámskráa skal síðan taka mið af greiningu þegar hún liggur 

fyrir. Ráðgjöf sem fylgir greiningum eða tengsl við teymi sem sinnir ákveðnum tegundum 
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sjúkdóma eða fatlana skal nýtt vel innan skólanna. Þeir sem bera ábyrgð á barninu, sinna 

kennslu þess og umönnun skulu sitja slíka fundi þannig að fræðsla nýtist sem best. 

Samstarf við börn  

Mikilvægt er að eiga samstarf við börn um allt sem kemur að þeirra málum.  Samstarf við þau 

þarf að aukast með auknum aldri og þroska.  Hins vegar er mikilvægt að öll börn hafi tækifæri 

til að láta rödd sína heyrast og hlustað sé á þau.  Tekið sé tillit til þeirra sjónarmiða þegar gerðar 

eru áætlanir um nám og líðan.  Markvisst skal stefnt að auknu samstarfi við börn. 

 Samstarf við fjölskyldusvið 

Innan fjölskyldusviðs starfar barnavernd. Samstarf um málefni barna sem til kasta 

barnaverndarnefndar koma er gríðarlega mikilvægt. Rík skylda er lögð á hendur skólum 

varðandi barnavernd. Nauðsyn er á samvinnu og samstarfi varðandi þau mál geta skipt sköpum 

fyrir framhaldið. Mikilvægt er því að koma á formlegu samstarfi með aðkomu foreldra, 

félagsráðgjafa barnaverndar og fulltrúum skólans. 

Samstarf um málefni fólks með fötlun 

Fjölskyldusvið kemur að málefnum fjölskyldna fatlaðra barna með ýmsum hætti meðal annars í 

gegnum umönnunarmat. Samvinna þarf að vera milli skóla og fjölskyldusviðs með virkri 

samvinnu foreldra, ef skóli getur lagt til upplýsingar sem aðstoða við mat á þörfum hverrar 

fjölskyldu fyrir sig. Samstarf varðandi félagslega þáttinn í lífi og starfi barna er sérstaklega 

mikilvægur. 

Tómstundasvið / íþróttasvið  

Samvinna um forvarnir. 

Samvinna um tómstundir/íþróttir fatlaðra: 

- samvinna um úrræði að vetri, 

- samvinna um úrræði að sumri. 

Samvinna um úrræði  

Að vetri: Samstarf varðandi frístundarmál barna með aukna frístundaþörf þarfnast nánari 

skoðunar og útfærslu. Mikilvægt er að skólinn og fjölskyldusvið sameinist um að úrræði geti 

nýst börnum og fjölskyldum þeirra sem allra best. 

Að sumri: Samstarf varðandi frístundamál barna með fötlun yfir sumartíma í samstarfi við þá 

aðila sem koma þar að málum er mikilvægt. Tækifæri fyrir börn með fötlun þarf að vera til jafns 

á við jafnaldra.  Mikilvægt er einnig að skoða samstarf varðandi atvinnuþátttöku eldri barna eða 

frístundaúrræði eftir atvikum. 

Samvinna leikskóla um sérkennslu og þjónustu við börn með sérþarfir. 

Samstarf sérkennara leikskóla er mikilvægt, þar sem starfsmenn með sérhæfingu eða 

sérfræðiþekkingu eru fáir í hverjum leikskóla fyrir sig og því er heppilegt að mynda teymi 

sérkennara eða umsjónarmanna sérkennara í leikskólum. Markmiðið er að tryggja faglegt 

samstarf og styrkja faglega uppbyggingu til lengri tíma, t.a.m. að fagreynsla haldi áfram að 

nýtast þegar barn fer af leikskóla í grunnskóla, með tilfærslu á þekkingu þangað sem fyrir er 

barn með sérþarfir. Mikilvægt er að festa slíkt fyrirkomulag í sessi, en jafnframt að huga að 

aðkomu viðkomandi starfsmanna að  uppbyggingu á fyrirkomulaginu. 
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Samvinna grunnskóla um sérkennslu og þjónustu við börn með sérþarfir. 

Í hverjum skóla skal efla ráðgjöf og sérfræðiþekkingu um afmörkuð málefni barna með 

sérþarfir, svo sem tvítyngi, einhverfu eða aðrar hegðunar- og þroskaraskanir. Samvinna 

skólanna gengur svo út á að samnýta þessa þekkingu og að hver skóli út frá sínu þekkingarsviði 

veiti öðrum skólum ráðgjöf. 

 

 

 


