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HEILDARÁÆTLUN 

 

Skipulag og framkvæmd stuðnings við fatlaða nemendur og nemendur vegna hegðunar, 

tilfinningalegra og félagslegra örðugleika. 

Heildaráætlun er verklýsing sem gefur mynd af skipulagi og uppbyggingu stuðningskerfis 

skólans. Í henni er tilgreint í hverju stuðningur felst í ýmsum þáttum skólastarfsins, hvað er 

gert og hver ábyrgð og verkefni mismunandi starfsfólks er varðandi nemendur sem þurfa á 

stuðningi að halda.   

Þetta form er fyrst og fremst leiðbeinandi og getur átt við að hluta eða öllu leyti eftir 

aðstæðum í hverjum skóla. Auk þess geta verið þættir sem varða stuðningskerfi skólans sem 

ekki eru nefndir, sem skólar vilja koma á framfæri.    

Vesturbæjarskóli Skólaárið 2019-2020 

Beiðnir um aðstoð/stuðning við nemendur 

✓ Kennarar óska eftir stuðningi á þar til gerð eyðublöð að vori. Deildarstjóri, 
sérkennari og þroskaþjálfi fara yfir umsóknir og skipuleggja kennsluna og 
stuðninginn. 

✓ Foreldrar hafa yfirleitt samband við umsjónarkennara og óska eftir stuðningi við 
nemendur ef ekki hefur þegar verið brugðist við. Í einstaka tilfellum er haft beint 
samband við deildarstjóra. Óskum um skimanir og stuðning eru metnar og unnar 
áfram í samvinnu við foreldra. 

✓ Nemendur biðja í einstaka tilfellum um að fá að vinna í minni hópum. Þá er komið 
til móts við það þegar það er hægt. 
 

Athuganir og skimanir  

✓ Í 1.bekk er Tove Krogh, Læsi2, Lesferill í öllum árgöngum, Talnalykill í 3.bekk, 
Orðarún 1 og 2 í 4.-7.bekk 

✓ Umsjónarkennarar skila niðurstöðum lesferils og Talnalykils til foreldra á 
samráðsfundum og Talnalykils til foreldra og kennara. Námsefni er aðlagað og gerð 
áætlun um frekara nám.  

✓ Talnalykill og Logos skimun* er lagt fyrir einstaka nemendur. Í ákveðnum tilfellum 
er nemandi sendur áfram í Logos lestrargreiningu. Deildarstjóri eða sérkennari skila 
niðurstöðum Logos* 

 

Deildarstjóri  

Sinnir skipulagi, utanumhaldi og eftirfylgd mála, situr teymisfundi bæði í 

kennarateymum og teymum sem starfa um einstaka nemendur, er tengiliður við 

sérfræðiþjónustu utan skólans, veitir kennurum, nemendum og foreldrum ráðgjöf 

og stuðning. Er til ráðgjafar í vinnu við einstaklingsnámskrá í samvinnu við kennara 
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og þroskaþjálfa. Skipuleggur störf stuðningsfulltrúa ásamt umsjónarkennurum. 

Veitir einstökum nemendum námsstuðning. Leggur fyrir ýmis skimunarpróf. Situr í 

nemendaverndarráði.  

 

Verkefni/ábyrgð umsjónarkennara gagnvart fötluðum nemendum sínum og nemendum 
með sérþarfir 

✓ Þroskaþjálfi og sérkennari ásamt umsjónarkennara sjá um að skipuleggja 
námsumhverfi.  

✓ Þroskaþjálfi sér um að þjálfa félagsfærni einstakra nemenda. Situr teymisfundi þar 
sem það á við.  

✓ Umsjónarkennari sér um val á námsefni í samvinnu við sérkennara og deildarstjóra. 
Sérkennarar og þroskaþjálfi ásamt umsjónarkennara sjá um að útbúa/ákveða 
námsefni og próf við hæfi nemenda sem ekki fylgja námsmarkmiðum árgangs- 
/aðalnámskrár. 

✓ Umsjónarkennari hefur heildarsýn yfir nám og skólaveru nemanda. Hann hefur 
samband við stjórnendur/deildarstjóra ef áhyggjur vakna af skólaveru. 

✓ Umsjónarkennari ásamt því teymi sem heldur utan um nemandann ber ábyrgð á 
upplýsingamiðlun. 

✓ Umsjónarkennari boðar foreldra á teymisfundi. Deildarstjóri, þroskaþjálfi, 
sérkennari aðra t.d. kennsluráðgjafa frá þjónustumiðstöð, sálfræðinga, túlka eftir 
því sem við á. Almenna reglan er sú að umsjónarkennari ber ábyrgð á samstarfi við 
foreldra en kallar til aðstoð þegar með þarf.  
  

Verkefni/ábyrgð sérkennara, þroskaþjálfa og annarra fagaðila sem kunna að starfa í 
skólanum 

✓ Deildarstjóri,  þroskaþjálfi og sérkennari halda utan um að samræma aðgerðir og 

tryggja stöðug samskipti við foreldra.  

✓ Fulltrúar frá Þjónustumiðstöð VMH (ráðgjafar, sálfræðingur) og/eða aðrir 

utanaðkomandi fagaðilar (s.s. barnalæknar, fulltrúar Barnaverndar) sitja fundi í 

teymum eftir því sem ástæður eru til.  

✓ Á yngsta stigi er megináhersla lögð á málörvun (orðaforði, skilningur, tjáning, 

framburður) og læsi (umskráningarfærni, lesfimi, lesskilningur). Yngstu nemendur 

fá einnig sérkennslu í grunnþáttum stærðfræði. Sérkennarar sjá um sérkennslu á 

þessu stigi. Auk þeirra sinna stuðningsfulltrúar lestrarþjálfun einstakra nemenda. 

Við mat á sérkennsluþörf er tekið mið að niðurstöðum skimana og almenns 

námsmats. 

✓ Á miðstigi er megináhersla áfram lögð á mál og læsi auk þess sem sérkennsla í 

stærðfræði hefur verulegt vægi. Nemendur sem greindir hafa verið með dyslexíu fá 

kennslu og þjálfun í að nýta hljóðbækur og stafsetningarleiðréttingarforrit og 

námstækni.  

✓ Sérkennarar, stoðkennarar og kennarar skólans sjá um sérkennslu á  miðstigi.  
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✓ Við mat á sérkennsluþörf er tekið mið að niðurstöðum skimana  og niðurstöðu 

almenns námsmats. 

✓ Þroskaþjálfi heldur utan um nemendur með einhverfurófsröskun og tekur 
nemendur í félagsfærni og þjálfun fyrir daglegt líf. Setur upp kerfi fyrir nemendur 
og aðstoðar umsjónarkennara við að fylgja því eftir. 

✓ Önnur mál nemenda s.s. kvíði og önnur vanlíðan kemur til deildarstjóra 
stoðþjónustu  og annarra stjórnenda til úrlausnar. 

 

Lausnateymi starfar við skólann. 

 

✓ Við skólann starfar lausnateymi sem tekur til umfjöllunar mál þegar um 
alvarlegar samskiptavanda er að ræða og einelti. 

✓ Í teyminu sitja aðstoðarskólastjóri, deildarstjórar og kennari. 

✓  Hlutverk lausnateymisins er að taka mál til skoðunar þegar upp kemur 
grunur um einelti og gæta að unnið sé eftir ákveðnum verkferlum. 

✓  Hlutverk teymisins er einnig að upplýsa annað starfsfólk og efla faglega 
umræðu um samskipti. 

✓ Lausnateymið tekur reglulega til endurskoðunar áætlun gegn einelti og 
verkferla og kynnir fyrir starfsfólki.  

✓ Unnið er eftir ákveðnum verkferlum sem eru skýrir fyrir starfsfólki 
nemendum og foreldrum. 

✓ Lausnarteymið fundar á hálfs mánaðar fresti. Oftar ef þurfa þykir. 

 

Verkefni/ábyrgð annars starfsfólks varðandi nemendur með sérþarfir 

✓ Starfa undir verkstjórn deildarstjóra og einstakra kennara.  

✓ Starfa að mestu innan bekkja en vinna einnig með einstökum 
nemendum/fámennum hópum utan kennslustofunnar. 

✓  Veita nemendum stuðning við nám og félagsleg samskipti í kennslustundum og 
utan þeirra (skólalóð, mötuneyti, opin rými). 

✓ Annast gæslu. 

 

Einstaklingsnámskrár  

✓ Einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir þá nemendur sem það þurfa. Þær taka jafnt 
til  námslegra sem félagslegra þátta. Tekið er mið af bekkjarnámskrá og áætlunum í 
viðkomandi árgangi. 

✓ Í einstaklingsnámskrá þurfa að koma fram upplýsingar um nemandann, áhugasvið 
og sterkar hliðar, námsleg og félagsleg markmið og leiðir, endurskoðun (tímabil) og 
fleira sem við á. 
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✓ Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir alla nemendur á einhverfurófi, börn með verulega  
námsörðugleika og börn sem eiga í hegðunar eða félagslegum vanda. Börn með 
íslensku sem annað mál fá einnig sérstaka áætlun ef þurfa þykir. 

✓ Markmið eru skýr og skilgreind. Ýmist langtíma- eða skammtíma eftir því sem við á. 

✓ Gerð þeirra er á ábyrgð kennara ásamt sérkennara/þroskaþjálfa.  

✓ Þær eru endurskoðaðar og metnar í samvinnu við forráðamenn nemenda þegar við 
á.  

✓ Vinnan fer bæði fram á teymisfundum og utan þeirra.  

 

Aðlögun náms- og félagslegra aðstæðna í almennu skólastarfi að þörfum fatlaðra 
nemenda og nemenda með sérþarfir  

✓ Þó nokkrir nemendur nýta sér sjónrænar vísbendingar. Þroskaþjálfi og 
umsjónarkennari útbúa sjónræna töflu og vísbendingar í sameiningu. 
Stuðningsfulltrúi eða þroskaþjálfi setur upp töfluna og fer yfir daginn með 
nemandanum. Í sumum tilfellum setur nemandinn sjálfur upp vísbendingarnar. 

✓ Þegar nemandi fær sjónrænar vísbendingar er það ávallt kynnt foreldrum fyrirfram 
á teymisfundi og háð þeirra samþykki.  
 

Aðlögun námsefnis - Aðlögun leiða í námi  

✓ Ákvarðanir um námsskipulag og námsefni eru teknar í samvinnu við 
umsjónarkennara og sérkennara. 

✓ Umsjón á aðlögun námsefnis (og námsmats) er í höndum kennara í samvinnu við 
sérkennara og þroskaþjálfa.  

✓ Lögð er áhersla á að þeir nemendur sem þurfa að nýta sér tölvur/ipad við námið  
hafi greiðan aðgang að þeim. 

✓ Nemendur nýta sér hljóðbækur og talgervla við ritun. 

✓ Námsefni er breytt og aðlagað eða annað námsefni nýtt sem hentar betur. 

✓ Uppsetning og eftirfylgd umbunarkerfa er í höndum kennara og sérkennara sem 
taka ákvarðanir um þau á teymisfundum með foreldrum. 

✓ Sjónrænt skipulag er unnið með umsjónarkennara, þroskaþjálfa og 
stuðningsfulltrúa. 

✓ Allar ákvarðanir eru teknar á  teymisfundi í samráði við foreldra. Nemendur fá 
sérstaka aðlögun og kennslu ef þeir þurfa að nýta sér hjálpargögn við námið. 
 

Námsstuðningur inn í bekki 

✓ Megináherslur og markmið með aðlögun aðstæðna í almennum bekkjarstofum 
miða að því að allir nemendur geti notið þess að vera virkir þátttakendur í því sem 
fram fer hvort sem það er nám eða félagsleg samskipti. 

✓  Lögð er áhersla á að skapa aðstæður sem stuðla að jákvæðum, uppbyggilegum 
samskiptum milli nemenda í gegnum leik og starf. 

✓ Umsjónarkennari ásamt fagaðilum ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd 
námsstuðnings inni í bekk. 
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✓ Þeir sem sinna námsstuðningi inni í bekk eru kennari, sérkennari/stoðkennari, 
þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi. 

✓ Stoðkennari á miðstigi tekur hópa í stuðning og skipuleggur/metur kennsluna 
ásamt umsjónarkennurum. 

✓ Sérkennari/stoðkennari á yngsta stigi tekur hópa/einstaklinga í stuðning inni í bekk. 

 

Félagslegur stuðningur  

✓ Unnið er með félagslegan stuðning og félagsfærni í fámennum hópum. Þroskaþjálfi 
ásamt umsjónarkennara skipuleggja  félagsfærnihópa út frá fötlun eða öðrum 
þáttum sem hafa áhrif á þátttöku nemanda. 

✓ Unnið er með félagslegan stuðning inni í hópnum eða frímínútum. Hann getur t.d. 
falist því að aðstoða nemanda að komast inn í leik. 

✓ Allar ákvarðanir eru teknar á fundi með foreldrum og í samráði við þá. 
 

Stuðningur við athafnir daglegs lífs og umönnun í skólanum 

✓ Einn nemandi fær stuðning við daglegar athafnir sökum fötlunar. T.d. að koma sér í 
og úr fötum, sækja námsgögn, aðstoð við verkefni sem krefjast fínhreyfinga og 
aðstoð í matsal. Nemandinn þarf einnig aðstoð í sundi og íþróttum. 
Stuðningsfulltrúi fylgir nemanda. 

✓ Stuðningsfulltrúi fylgir nemendum eftir í flestum tímum. 
✓ Mikið og gott samstarf er á milli stuðningsfulltrúa og kennara. 
✓ Stuðningur er ákveðinn á teymisfundi í upphafi skólaárs.  

 

Námsver og önnur skipulögð úrræði í skólanum 

✓ Námsver, unnið með mismunandi hópa. 

✓ Sérkennari kemur inn í árganga og unnið er með misstóra hópa. 

✓ Félagsfærninámskeið þar sem unnið er með litla hópa. 

✓ Nemendum býðst að gerast sjálfboðaliðar sem felst í aðstoð við aðra nemendur og 

eða starfsmenn skólans. 

✓ Úrval í námsveri. Stuðningsfulltrúi tekur hópa úr 6. og 7.bekk í Dungeons and 

dragons. Í þessu verkefni er einkum verið að þjálfa samvinnu, félagsfærni og 

samkennd. 

 

Ráðgjöf 

✓ Deildarstjóri, sérkennarar og þroskaþjálfi veita ráðgjöf vegna fatlaðra nemenda og 

nemenda með sérþarfir.  

✓ Ráðgjöfin nær jafnt til kennara, nemenda og foreldra.  

✓ Ráðgjöfin snýst jafnt um leiðir til að efla námsárangur, vinnusemi, einbeitingu og til 

að efla nemendur sem þátttakendur í bekkjar- og skólastarfinu. 

✓  Deildarstjóri, sérkennari og þroskaþjálfi eru tengiliðir við sérfræðinga utan skólans 

sem unnið er með. Einnig er sótt um ráðgjöf í einstökum tilfellum og koma þeir 

aðilar inn í skólann á skólatíma og/eða sitja teymisfundi. 
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Teymi og samstarf 

✓ Teymi er myndað utan um nemendur samkvæmt ráðleggingum greiningaaðila 

og/eða stoðþjónustan metur að nemandi þurfi stuðning og aðhald af sérstökum 

ástæðum. Hvort sem það er félagslega eða námslega. Það eru ýmist deildarstjóri, 

þroskaþjálfi eða stoðkennarar sem eru ábyrgðaraðilar í þeim teymum. 

Forráðamenn sitja í teymunum en hafa greiðan aðgang að starfsmönnum skólans 

utan teymisfunda. 

✓ Deildarstjóri, þroskaþjálfi og/eða sérkennari halda utan um samræmingu aðgerða 

og tryggja stöðug samskipti við foreldra ásamt umsjónarkennara.  

✓ Fulltrúar frá Þjónustumiðstöð VMH (kennsluráðgjafi, félagsráðgjafi, sálfræðingur) 

og/eða aðrir utanaðkomandi fagaðilar (s.s. barnalæknar, fulltrúar Barnaverndar) 

sitja fundi í teymum eftir því sem ástæður eru til.  

✓ Þátttaka foreldra með skóla er að:  
✓ Skilgreina þarfir, gera einstaklingsáætlanir, setja markmið og skapa möguleika úr 

frá styrkleikum. 
✓ Teymi hittast á u.þ.b. þrisvar yfir skólaárið. Í einstaka tilfellum oftar eða sjaldnar. 

Umsjónarkennari boðar foreldra og deildarstjóri eða aðrir aðra sérfræðinga eða 
aðila. Deildarstjóri, þroskaþjálfi eða sérkennari tekur fundargerð og stjórnar fundi. Í 
lok fundar er farið yfir markmið fyrir næsta fund og farið yfir hver ber ábyrgð á 
hverju. Loks er settur nýr fundartími. Fundarboð er sent í tölvupósti.  

✓ Allir meðlimir teymis eru ábyrgir þátttakendur. Koma með hugmyndir til úrbóta og 
stefna að sameiginlegu markmiði. 
 

Sérhæfð þjónusta við fatlaða nemendur og nemendur með sérþarfir  

✓ Þjónustumiðstöð VMH 

✓ Bugl 

✓ Ferðaþjónusta fatlaðra 

✓ Iðjuþjálfar 

✓ Talmeinafræðingar 

✓ Farteymi 

 

 

 


