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Meginniðurstöður
 Í reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er gerð krafa um að sérfræðiþjónustan mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda, óháð starfstéttum
sérfræðinga og hver veitir þjónustuna. Sveitarstjórn er fengið það hlutverk að skipuleggja
sérfræðiþjónustu skóla í samráði við skólastjórnendur.
 Skipulag sérfræðiþjónustu skóla hefur frá upphafi vega verið mjög klínísk og virðist
Skólaskrifstofa Suðurlands engin undantekning frá því. Klínísk þjónusta
sérfræðinga, kennara og foreldra. Þar er l
námsumhverfi nemenda um leið
bregðast við þeim sem upp kunna að koma.

skilyrði til að fyrirbyggja erfiðleika og

 Kennarar og stjórnendur skóla virðast kalla fyrst og fremst eftir greiningum á vanda
einstakra nemenda hjá Skólaskrifstofu Suðurlands en lítið vegna almennrar kennsluráðgjafar eða þróunarstarfs í skólum. Þá virðist skrifstofan einnig hafa lítið frumkvæði á
því sviði.
 Í nýjum lögum og reglugerð er reynt að draga úr hinni klínísku áherslu sérfræðiþjónustunnar. Hún á að 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. Henni ber að gera tillögu um viðeigandi úrræði með starfsfólki skóla svo sem
ráðgjöf og fræðslu til kennara og foreldra og jafnframt fylgja þeim eftir og meta hvernig
til hefur tekist.
 Sveitarfélagið Árborg hefur ekki mótað sér ákveðna sýn um hvers konar þjónustu megi
vænta frá Skólaskrifstofu Suðurlands, né að það hafi einhverjar væntingar til hennar.
Ekkert formlegt eftirlit hefur verið af hálfu bæjarstjórnar Árborgar með starfsemi sérfræðiþjónustu skóla í sveitarfélaginu eins og lög kveða þó á um.
 Vilji sveitarfélagsins stendur til að efla fræðslusvið innan stjórnkerfisins enda málaflokkurinn gríðarlega umfangsmikill í rekstri þess og ekki síður veltur á miklu fyrir sveitarfélagið að árangur af starfi skólanna sé sem mestur.
 Þjónustustig sérfræðiþjónustunnar hjá Skólaskrifstofu Suðurlands virðist sambærilegt eða
hærra en hjá viðmiðunarsveitarfélögum hvað varðar þjónustu sérfræðinga.
 Málefni sérfræðiþjónustu skóla, staða hennar og hlutverk, virðist lítið til umfjöllunar
meðal helstu hagsmunaaðila hennar og skólafólk ekki vel meðvitað um hvaða þjónusta á
að vera í boði né heldur áherslur. Almennt segjast þó kennarar og skólastjórnendur
grunnskóla ánægðir með þjónustu Skólaskrifstofu Suðurlands þótt þeir telji að gera megi
ákveðnar lagfæringar á stjórnkerfi og þjónustu skrifstofunnar. Minni ánægja virðist ríkja
meðal kennara og stjórnenda í leikskólum með þjónustuna enda virðist um tvöfalt kerfi að
ræða þar sem sérfræðiþjónusta er veitt frá tveimur aðilum og ekki hrein skil þeirra á milli.
 Rekstur sérfræðiþjónustunnar af hálfu Skólaskrifstofu Suðurlands virðist hagkvæmur í
samanburði við viðmiðunarsveitarfélög en þegar horft er til Árborgar sérstaklega kemur í
ljós óhagkvæmni þar sem stjórnunarkostnaður verður meiri þar sem Árborg nýtur ekki
þeirrar samlegðar sem viðmiðunarsveitarfélög njóta þar sem sérfræðiþjónustan heyrir
undir stjórnanda sem stýrir einnig öðrum málaflokkum.
 Í gögnum frá Skólaskrifstofu Suðurlands er ekki að finna sterka áherslu á skólaþróun og
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E
tilboð skrifstofunnar eru í litlum mæli skoðuð í
skólapólitísku ljósi þar sem reynt er að bregða birtu á að hvaða starfsþróun beri að stefna
til að vinna að tiltekinni þróun skólastarfs.
 Ákveðið vantraust kom fram hjá kennurum og stjórnendum grunnskóla til stjórnkerfis
Árborgar hvað varðaði metnað til þess að halda úti öflugri sérfræðiþjónustu ef hún yrði
færð undir stjórnkerfi sveitarfélagsins.
 Traust á milli yfirstjórnar Árborgar og yfirstjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands er skaddað
eftir ítrekaðar hugmyndir um úrsögn Árborgar úr byggðasamlagi um sérfræðiþjónustu
skóla. Það hefur haft þær afleiðingar að samskipti eru of lítil.
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1 Inngangur
Er sveitarfélög tóku við öllum rekstri grunnskóla með lögum nr. 66/1995 fylgdi með að öllum
sveitarfélögum, er stæðu að rekstri grunnskóla, væri skylt að sjá skólanum fyrir sérfræðiþjónustu, bæði almennri og greinabundinni kennsluráðgjöf, námsráðgjöf og sálfræðiþjónustu.
Þjónusta af þessu tagi hafði áður verið veitt af fræðsluskrifstofum í hverju fræðsluumdæmi. Á
Suðurlandi ákváðu sveitarfélög að stofna byggðasamlag um þessa þjónustu og tæki hún til
allra skóla í fyrrum fræðsluumdæmi Suðurlands að undanskildum Vestmannaeyjum. Á þeim
tveimur áratugum sem liðnir eru frá stofnun Skólaskrifstofu Suðurlands hafa endurtekið
komið upp hugmyndir um breytingar af hálfu Árborgar en ekkert orðið af. Á liðnu vori ákvað
bæjarstjórn að framkvæma endurskoðun á fyrirkomulagi sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla
í sveitarfélaginu. Settur var á fót vinnuhópur sem fékk það hlutverk að móta framtíðarsýn fyrir
sérfræðiþjónustu í sveitarfélaginu þar sem lögð er áhersla á þróun þjónustunnar til hagsbóta
fyrir notendur hennar. Vinnuhópinn skipa:
Guðrún Þóranna Jónsdóttir, deildarstjóri sérkennslu í Vallaskóla
Lísbet Nílsdóttir, sérkennslustjóri Álfheima
Magnús J. Magnússon, skólastjóri BES
Sigríður Ásdís Jónsdóttir, sérkennslustjóri Árbæjar
Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri
Vinnuhópnum var gert að skila skýrslu til bæjarstjórnar fyrir lok árs 2012. Til að vinna
með vinnuhópnum var ráðinn verkefnisstjóri, Trausti Þorsteinsson, lektor við kennaradeild
Háskólans á Akureyri. Fékk hann til liðs við sig við gagnaöflun og úrvinnslu gagna, Gunnar
Gíslason, fræðslustjóra á Akureyri sem á þeim tíma var í námsleyfi.
Í verkefnislýsingu segir að markmið verkefnisins sé að móta tillögur um framtíðarskipan
sérfræðiþjónustu skóla í Árborg. Lagt skal mat á núverandi fyrirkomulag um sérfræðiþjónustu
skóla og tengsl hennar við fræðslusvið og skólastefnu Árborgar svo og aðra þætti stjórnsýslunnar. Matið skal byggt á fyrirliggjandi gögnum og viðtölum við einstaklinga og hópa tengdum skólum sveitarfélagsins. Í ljósi markmiðs verkefnisins leitaðist vinnuhópurinn við að svara
eftirfarandi spurningu: Hver er afstaða stjórnenda skóla, kennara og annarra hagsmunaaðila
til núverandi fyrirkomulags sérfræðiþjónustu skóla og hvaða breytingar á henni kunna að efla
og styrkja skólastarf í sveitarfélaginu?
Gagnaöflun fór fram með þrennum hætti: Rýnt var í lög og reglugerðir er vörðuðu viðfangsefnið með einum eða öðrum hætti. Sóttar voru á heimasíður Skólaskrifstofu Suðurlands
og Sveitarfélagsins Árborgar hverjar þær upplýsingar sem verkefnisstjóri taldi að myndu
nýtast, s.s. stefnuskjöl, samþykktir, fundargerðir og ársskýrslur. Loks voru tekin fimm viðtöl
við hlutaðeigandi svo og settir upp fimm rýnihópar og þeir fengnir til að ræða tiltekin atriði er
vörðuðu viðfangsefnið.
viðtölum var stuðst við viðtalsramma og þau öll hljóðrituð
með góðfúslegu leyfi viðmælenda. Viðtöl voru tekin við framkvæmdastjóra Árborgar,
fræðslunefnd, sérkennslufulltrúa leikskóla, framkvæmdastjóra Skólaskrifstofu Suðurlands,
félagsmálastjóra Árborgar auk ráðgjafarþroskaþjálfa á þjónustusvæði Suðurlands í málefnum
fatlaðra. Í rýnihópum var rætt við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í leikskólum og grunnskólum í Árborg, tvo fulltrúa kennara í hverjum leikskóla sveitarfélagsins, fulltrúa kennara í
skólaráðum grunnskólanna auk trúnaðarmanns þeirra úr hverjum skóla, fulltrúa foreldra í
foreldraráðum í leikskólum Árborgar og fulltrúa foreldra í skólaráðum grunnskóla Árborgar.
Vel var mætt í öll viðtölin og rýnihópana og sýndu þátttakendur mikinn samstarfsvilja og eru
þeim færðar kærar þakkir fyrir þátttökuna.
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2 Sérfræðiþjónusta skóla
Í þessum kafla er fjallað um sérfræðiþjónustu skóla, upphaf hennar og þróun. Gerð er grein
fyrir reglugerð um sérfræðiþjónustu frá 2010 og helstu áhersluþáttum hennar. Þá er gerð grein
fyrir athugun sem gerð var á áherslum í sérfræðiþjónustu skóla eftir að sveitarfélög tóku við
öllum rekstri grunnskóla og að lokum fjallað um nemendaverndarráð sem hluta sérfræðiþjónustunnar og snemmtæka íhlutun. Í kaflanum er leitast við að skýra greinarmun á klínískri
uppbyggingu sérfræðiþjónustu og skólamiðaðri ráðgjöf. Í því samhengi er fjallað um þrjú
meginsvið, þ.e. heildarskólaverkefni, í öðru lagi ráðgjöf við kennara og kennarahópa sem
snertir starf þeirra og starfsþróun og í þriðja lagi einstaklingsaðstoð þar sem nemandinn er
miðpunktur aðgerða.

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er kveðið á um að sveitarfélög skuli veita sérfræðiþjónustu í grunnskólum. Í sérfræðiþjónustu felst annars vegar stuðningur við nemendur og
fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi grunnskóla og starfsfólk þeirra.
Sambærileg ákvæði er að finna í lögum um leikskóla nr. 90/2008. Í lögum um grunnskóla
segir ennfremur að sveitarfélög sem reka grunnskóla skuli hafa frumkvæði að samstarfi
sérfræðiþjónustu, félagsþjónustu, barnaverndaryfirvalda og heilbrigðisþjónustu innan
sveitarfélagsins vegna nemenda með sérþarfir og langvinn veikindi. Þau skuli einnig hafa
frumkvæði að samstarfi sérfræðiþjónustu við aðila sem annast sérhæfð greiningar- og
meðferðarúrræði á vegum ríkisins vegna einstakra nemenda.
Í nærfellt fjóra áratugi hafa ákvæði um sérfræðiþjónustu skóla verið í íslenskri lagasetningu en 1974 var í fyrsta skipti fest í lög að skólar skyldu hafa aðgang að slíkri þjónustu (Lög
um grunnskóla nr. 63/1974). Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta skyldi vera hluti af fræðsluskrifstofum í hverju átta fræðsluumdæma landsins. Þá þegar hafði Reykjavíkurborg byggt upp
sálfræðiþjónustu fyrir sína skóla og með lagaákvæðinu var verið að jafna aðstöðu og svara
kalli skóla um allt land. Fræðsluskrifstofurnar voru vissulega misjafnlega öflugar en allar
höfðu þær á starfstíma sínum byggt að einhverju marki upp sérfræðiþjónustu. Í upphafi var
mikil áhersla lögð á að byggja upp sálfræðiþjónustu sem fólst í athugunum á nemendum sem
áttu í sálrænum, félagslegum eða tilfinningalegum erfiðleikum og leiðbeiningum til kennara
og foreldra á grundvelli slíkra athugana. Lögin kváðu á um að sálfræðiþjónustan ætti að
annast rannsókn á afbrigðilegum nemendum og þeim sem ekki nýttust hæfileikar í námi og
starfi, leiðbeina skólastjórum, kennurum og foreldrum um kennslu, uppeldi og meðferð nemenda og taka til meðferðar nemendur sem sýndu merki um geðræna erfiðleika (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta fræðsluskrifstofanna hafði þannig í upphafi
klínískt yfirbragð. Vandans var leitað hjá nemendum en síður litið til vanda skólans eða kennarans við að mæta þörfum nemandans. Með aukinni áherslu á nám án aðgreiningar jókst hins
vegar áherslan í þjónustunni á kennslufræðilega þjónustu. Fyrst var horft til sérkennsluráðgjafar en síðar færðu skrifstofurnar sig í auknum mæli að almennri kennslufræðilegri
ráðgjöf án þess þó að draga úr þjónustu sálfræðinga. Kennsluráðgjöfin miðaði að stuðningi
við kennara og skólastjóra, faglegri umsjón með sérkennslu, ráðgjöf við þróunarstarf, starfsþróun kennara og starfrækslu kennslugagnasafna (Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson,
2010, Rúnar Sigþórsson, e.d., Trausti Þorsteinsson, 1995).
Með lögum um grunnskóla árið 1995 færðist allur rekstur grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga svipað og áður gilti um leikskóla. Nú skyldu sveitarfélög bera allan kostnað af grunnskólahaldi, ráða kennara og annað starfsfólk og fara með forystu í bæði málefnum grunnskólans og leikskólans. Megintilgangur með breytingunni var að auka valddreifingu í skólakerfinu, að færa ákvarðanatöku í skólamálum sem næst vettvangi og auka ábyrgðarskyldu
sveitarfélaga þótt löggjafinn setti eftir sem áður ramma um starfsemina og ráðherra menntamála setti leik- og grunnskólum aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 1994). Við þessa breyt7

ingu höfðu menn miklar áhyggjur af þeirri þjónustu sem fræðsluskrifstofur veittu skólum.
Skrifstofurnar höfðu verið í ákveðnu umsýslu- og þjónustuhlutverki við skólana og snérust
áhyggjurnar um að rof gæti komið í þessa þjónustu við yfirfærslu verkefnisins til sveitarfélaga
(Jón Torfi Jónasson, 2008, Trausti Þorsteinsson, 1995). Settar voru á laggirnar nefndir í hverju
fræðsluumdæmi skipaðar af fræðslustjóra, fulltrúum sveitarfélaga, skólastjóra og kennara sem
skyldu gera tillögur um hvernig haga mætti sérfræðiþjónustu við skóla í umdæminu fyrstu
árin. Í flestum umdæmunum voru lögð drög að sameiginlegri þjónustu fyrir umdæmið með
svipuðum hætti og áður í samstarfi sveitarfélaga oft á tíðum undir formerkjum landshlutasamtakanna (Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 2010).
Lög um grunnskóla 1995 (gr. 42 og 43) breyttu áherslum í ráðgjafar- og sálfræðiþjónustunni. Horfið var frá heiti þjónustunnar til að viðhalda ekki megináherslunni á tiltekinn þátt
þjónustunnar og þess í stað talað um sérfræðiþjónustu skóla. Henni var lýst
greinabundinni kennsluráðgjöf ... námsráðgjöf og sálfræðiþjónustu og
að því að kennslufræðileg og sálfræðileg þekking nýtist
. Hún átti nú að
stuðla að nýbreytni- og þróunarstarfi í skólum og veita kennurum, nemendum og foreldrum
stuðning og ráðgjöf við almennt skólastarf eða sértækan vanda í skólastarfi. Jafnframt átti hún
að vinna að forvarnarstarfi með athugunum og greiningum á þeim nemendum sem ættu við
ýmiss konar erfiðleika að etja og nýttu ekki hæfileika sína í námi og gera tillögur til úrbóta
(Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í lögum um leikskóla nr. 78/1994 fjölluðu
ráðgjafarþjónustu
þjónustu við einstaka nemendur en
með mjög almennum hætti um ráðgjöf og þjónustu við starfsfólk leikskóla.
Í umsögn með frumvarpi til laga um grunnskóla 1995 er sú röksemd sett fram fyrir flutningi sérfræðiþjónustunnar til sveitarfélaga að með því gefist sveitarfélögum tækifæri til að
samhæfa sem best þjónustu við nemendur og gera hana markvissa. Bent er á að sveitarfélög
sem reka grunnskóla skuli hafi forgöngu um samstarf sérfræðiþjónustu skóla, félagsþjónustu
og heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins. Í þessu ljósi gliðnaði smám saman samstarf
sveitarfélaga um rekstur sérfræðiþjónustu og æ fleiri sveitarfélög drógu sig út úr samstarfi um
rekstur sérfræðiþjónustu skóla sem stofnað var til við yfirfærslu grunnskólans og stofnuðu
sína eigin skólaskrifstofur sem innibáru sérfræðiþjónustuna, undir þeim formerkjum að samhæfa sem best þjónustu sveitarfélagsins. Í dag eru skólaskrifstofur ríflega 30 talsins og flestar
annast þær sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla. 25 skólar standa utan skólaskrifstofa.
Talningin er þó ekki einhlít því a.m.k. þrjú sveitarfélög skrá fræðslu- og menningarsvið sín á
þennan lista jafnframt því að eiga aðild að rekstri skólaskrifstofu. Sumar skólaskrifstofurnar
virðast þó ekki vera annað en nafnið, a.m.k. hvað sérfræðiþjónustu varðar. Þannig eru oddviti,
sveitarstjóri eða skólastjóri skráðir sem forsvarsmenn fjögurra þeirra og er þá sérfræðiþjónustan varla önnur en að semja við verktaka. Loks er þess að geta að 18 grunnskólar á vegum
sveitarfélaga eru skráðir utan skólaskrifstofu, en enginn leikskóli (Samband íslenskra sveitarfélaga e.d., Rúnar Sigþórsson, e.d.).

2.1 Reglugerð um sérfræðiþjónustu 2010
Áherslum laga um grunnskóla frá 1995 um sérfræðiþjónustu var fylgt eftir í nýrri lagasetningu
2008 og í lög um leikskóla 2008 voru nú sett sambærileg ákvæði og samræmis gætt á milli
skólastiganna að þessu leyti. Á grundvelli laganna var sett ein reglugerð sem nær til beggja
skólastiga (Reglugerð nr. 584/2010). Þar segir m.a. um inntak og markmið sérfræðiþjónustu
að hún taki annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra
og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra. Markmiðið er að
kennslufræði-, sálfræði- og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Þjónustan á að
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
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sem við á. Sveitarfélögum ber að ákveða fyrirkomulag sérfræðiþjónustunnar og
fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi eiga fylgjast með og stuðla að því að nemendum og
skólum sé tryggður aðgangur
Megináhersluþættir sérfræðiþjónustu skóla eru:
a) forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda,
b)
c)
d)

þeirra,

e)
f)
g)
(Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og
nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010, 3. gr.).

Ákvæði eru um að sveitarstjórn skipuleggi sérfræðiþjónustu skóla í samráði við skólastjórnendur og ráði sérhæft starfsfólk eftir því sem við á samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og samþykktum sveitarfélagsins. Starfsfólk sérfræðiþjónustu þarf að hafa sérfræðimenntun á sviði kennslu-, uppeldis- eða félagsmála. Starfsfólk skólaheilsugæslu getur einnig talist
til sérfræðiþjónustu sveitarfélags hvað varðar athugun, greiningu og ráðgjöf og einnig eftir
atvikum fagfólk á vegum ung- og smábarnaverndar. Það er í ákvörðunarvaldi hvers sveitarfélags hvort þau reka sérfræðiþjónustu á eigin vegum sem sjálfstæða einingu, sameinast um
slíkan rekstur með öðrum sveitarfélögum eða gera þjónustusamninga við önnur sveitarfélög,
stofnanir eða aðila sem veita þá þjónustu sem þörf er á hverju sinni. Þeim ber að hafa frumkvæði að samstarfi sérfræðiþjónustu á vegum sveitarfélaga við aðila sem annast sérhæfð
greiningar- og meðferðarúræði á vegum ríkisins vegna einstakra nemenda. Einnig skulu þau
tryggja gagnkvæma upplýsingamiðlun milli aðila á mismunandi þjónustustigum eftir því sem
við á í samráði við foreldra og geta þau sett viðmið um hvernig slík þjónusta er nýtt. Skólastjórar eiga að hafa frumkvæði að samstarfi við sérfræðiþjónustu sveitarfélags, félagsþjónustu,
barnaverndaryfirvöld og heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins vegna málefna einstakra
nemenda með sérþarfir og langvinn veikindi.
Í stuðningi við starfsfólk skóla felst m.a. ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar nemenda
og ráðgjöf vegna náms nemenda með sérþarfir. Stuðningur við starfsfólk felst einnig í ráðgjöf
vegna starfshátta skóla, nýbreytni- og þróunarstarfa og starfsumhverfis. Í forvarnarstarfi felst
m.a. fræðsla, mat og verkefni fyrir nemendur, starfsfólk skóla og foreldra með það að markmiði að skólaganga nemenda gangi sem best og að skólabragurinn verði sem jákvæðastur.
Nemendur sem kunna að eiga í líkamlegum, sálrænum eða félagslegum vanda fái viðeigandi
stuðning og námsaðstoð við hæfi til að þeir geti tekið virkan þátt í skólastarfi.
r
framvindu. Það fylgist
r
r við framkvæmd og eftirf
S
r
æðum,
veitir
r
Foreldrar nemenda í leik- eða grunnskóla geta óskað eftir athugun, greiningu
- og starfsr
Öllum slíkum óskum ber að b
viðkomandi skóla. Að fenginni athugun eða gr
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E
Í lögum um grunnskóla er kveðið á um að
vinni skólinn
að forvarnastarfi með skim
ið hæfi. Með slíkum vinnubrögðum er stuðlað að snemmtækri
sem gengÞannig er þess freistað
þroskaframvindu barna og undir
markvissum aðgerðum og
jafnframt
.
er notað sem sam. Með snemmtækri íhlutun
lögð
(Tryggvi Sigurðsson, 2003).
2.1.1 Nemendaverndarráð
Lög um grunnskóla mæla fyrir um starfsemi nemendaverndarráðs innan grunnskóla. H
ins er
, sem skipar
ráðið, t
og þar er hægt að
gera fyrstu áætlanir um snemmtæka íhlutun.
Samstarfið getur verið bæði vegna einstakra nemenda og forvarnarstarfs. Í
-

Þ
ins.

-

næ
-

2.2 Framkvæmd sérfræðiþjónustunnar
Eins og áður hefur verið greint frá gliðnaði víðast hvar samstarf sveitarfélaga um rekstur
sérfræðiþjónustu á grunni gömlu fræðsluskrifstofanna sem lagt var upp með í upphafi yfirtöku
sveitarfélaga. Sem dæmi byggðu stærstu sveitarfélögin á Reykjanesi upp sínar skrifstofur er
innibáru sérfræðiþjónustuna. Á Vesturlandi hafa Akranes og Borgarbyggð hvort um sig byggt
upp sína sérfræðiþjónustu en sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa gert þetta sameiginlega. Á
Norðurlandi eystra var í upphafi stofnuð skólaskrifstofa Eyþings en 1999 dró Akureyrarbær
sig út úr þeirri þjónustu og stofnaði sína eigin skólaskrifstofu og lagðist þá skólaskrifstofa
Eyþings niður. Akureyringar gerðu í kjölfarið þjónustusamning við Háskólann á Akureyri um
að háskólinn annaðist kennslufræðilega þjónustu við leik- og grunnskóla bæjarins en
sérfræðiþjónusta við börn var sameinuð félagsþjónustunni í eina deild sem annast sálfræði- og
sérkennsluráðgjöf við skólana. Þá hafa sveitarfélögin farið ólíkar leiðir við uppbyggingu
sérfræðiþjónustunnar, t.d. hefur Kópavogur lagt nokkra áherslu á að byggja ekki upp miðlæga
sérfræðiþjónustu en ætlað skólunum að kaupa hana þar sem þeir telja hentugast hverju
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viðfangsefni. Bæði Mosfellsbær, Akranes og fleiri sveitarfélög hafa byggt upp sálfræðiþjónustu en ætlast til að skólarnir önnuðust sjálfir eigin kennsluráðgjöf.
Á þeim fjórum áratugum sem liðnir eru frá því að lög kváðu á um ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu við fræðsluskrifstofu hefur afar lítið verið skrifað hér á landi um sérfræðiþjónustu
skóla eða rannsóknir gerðar á starfi og starfsháttum hennar. Mikilvægt er að gera sér glögga
grein fyrir því í hvaða menntapólitíska samhengi þessari þjónustu er ætlað að starfa. Í nýjum
aðalnámskrám leik- og grunnskóla er staðhæft að skólakerfið sé mikilvægasti grundvöllur
þess að samfélagið tryggi almenna menntun og alhliða þroska nemenda (Aðalnámskrá
leikskóla 2011, bls. 9; Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 10). Til þess að slíkur árangur náist
þurfa allir þættir skólakerfisins að vinna saman.
Rúnar Sigþórsson bendir á að þótt stefnumótun sé mikilvæg forsenda fyrir uppbyggingu
öflugs menntakerfis gefist engin trygging fyrir því að skólar móti starf sitt í anda hennar
(Rúnar Sigþórsson, e.d.). Jón Torfi Jónasson veltir þessu fyrir sér og spyr hvort það geti verið
að við höfum tekið af tómri léttúð þeirri stefnu og markmiðum sem fram koma í lögum,
aðalnámskrá og öðrum stefnumótandi plöggum. Hvort við eyðum kröftum í að ræða um gildi
markmiðanna, sem þegar eru komin í lög, í stað þess að snúa okkur að því að þróa starfshætti
í samræmi við markmiðin (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011)? Og þá má einnig spyrja hvort
þróunaráherslan í þeim fjölmörgu þróunarverkefnum sem unnið hefur verið að á liðnum árum
hafi verið röng, þ.e. að hún hafi um of beinst að skipulagsbreytingum en síður að starfsþróun
kennara? Breytingarnar hafi í meira mæli snúist að umbúnaði fremur en innihaldi, að aðstæðum og aðstöðu (restructuring; sjá Fullan, 2007) fremur en starfsháttum og starfi kennarans
(reculturing; sjá Fullan, 2007)? Enn er kallað eftir sömu breytingum og menn á borð við
Wolfgang Edelstein (1988) boðuðu fyrir nærri aldarfjórðungi síðan og miðuðu að auknum
sveigjanleika í starfsháttum skóla þannig að þeir kæmu betur til móts við fjölbreyttar þarfir
nemenda. Niðurstöður úr doktorsrannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) benda til dæmis til
þess að kennslutilhögun, einkum á unglingastigi og að einhverju leyti á miðstigi grunnskóla,
einkennist af hlutverki fræðarans sem fyrst og fremst miðlar efni, spjallar við nemendur og
spyr lokaðra spurninga þar sem einungis eitt svar kemur til greina. Lítið svigrúm virðist vera
til námsaðlögunar og kennarar efast um að nám án aðgreiningar sé á þeirra færi eða það að
sinna nemendum sem ekki hentar hið almenna skipulag kennslu og náms og telja að þeim sé
betur borgið í sérkennslu undir umsjón sérkennara eða jafnvel í sérdeild.
Af hálfu löggjafans er til þess ætlast að fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi tryggi skólum aðgang að sérfræðiþjónustu. Eins og hér hefur komið fram á meginhlutverk hennar að
vera að aðstoða kennara við að leita lausna á þeim viðfangsefnum eða vanda sem þeir standa
frammi fyrir og nýta til þess þær bjargir sem skólanum eru fengnar. Hlutverk skólans er að
þroska hugsun, athöfn og tilfinningar nemenda. Kennarans er að skilgreina viðfangsefni og
markmið, skipuleggja námsumhverfið, velja viðeigandi kennsluaðferðir og námsefni, meta
áhrif og virkni náms- og kennsluaðferða og greina hvað má færa til betri vegar. Hlutverk
sérfræðiþjónustunnar felst því í eins konar stoðþjónustu við skóla og kennara er á að stuðla að
starfsþróun kennara með ráðgjöf, þekkingaröflun og fræðslu. Á þann hátt er fagmennska efld í
skólastarfi og skólinn gerður betri samkvæmt kenningum hvers tíma um gott og farsælt skólastarf. Uppbygging þjónustunnar og starf á að taka mið af þeirri meginstefnu laga og reglugerða að skólinn er fyrir alla og ber að mæta þörfum hvers og eins. Sérfræðiþjónustan eða
stoðþjónusta skólanna, eins og e.t.v. er betra að nefna þjónustuna í ljósi áherslna í reglugerð
og verður hvorutveggja hugtakið notað hér eftirleiðis, á ekki að taka viðfangsefnin frá
kennurum til úrlausnar miklu fremur að koma til samstarfs við kennara og starfsfólk skóla.
Fullan (2010)
þótt sveitarfélög séu
skólastefnu stjórnvalda geti þau með engu móti tryggt framgang hennar nema með því að styðja við starf kennara og skóla og efla frumkvæði þeirra og skuldbindingu. Hann segir að það sé fánýtt að ha
kröf
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óla, efla hæfni kennara (reculturing) og auka þannig
gæði kennslu.
Rúnar Sigþórsson bendir á að því megi halda fram að sérfræðiþjónusta við skóla
ríkis, sveitarfélaga og skóla
tarfi og beinast að þremur
meginsviðum:

ráðgjöf við heildarskólaverkefni sem geta verið að frumkvæði
einstakra skóla eða yfirvalda til að fylgja eftir skólastefnu einstakra sveitarfélaga.

öðru
ráðgjöf við einstaka kennara og kennarahópa
mála sem
snerta starf þeirra og þróun þess.

líta fram hjá því
tíðum
tíma
félagslegra aðstæðna, líkamlegrar hömlunar,
hegðunarerfiðleika eða geðraskana. Rúnar Sigþórsson bendir á að það sé
i hátt og framkvæmdin ræðst af því
slíkar
sértækum
úrræðum innan skóla eða til
kennara og skóla sem þurfi að skipuleg
(Rúnar Sigþórsson, e.d.).
því sem þeir kalla klíníska uppbyggingu
sérfræðiþjónustu annars vegar og skólamiðaða ráðgjöf (e. school-based consultation) hins
vegar. Hin klíníska uppbygging sérfræðiþjónustu
sýn
sérúrræði undir stjórn sérfræðinga. Nemandinn
verður miðpunktur aðgerðanna. Skólamiðuð ráðgjö
móti
lausnaleit sérfræðinga, kennara og foreldra þar sem samspil nemenda, þarfa þeirra og námsumhverfis
Lögð
nám og námsumhverfi
nemenda og laga það að þörfum þeirra. Um leið e
leika og bregðast við þeim sem upp kunna að koma (Gutkin og Curtis, 1990; Rúnar
Sigþórsson, e.d.; Trausti Þorsteinsson, 1995).
Eftir skoðun Rúnars Sigþórssonar á stefnuskjölum nokkurra sveitarfélaga segir hann að
víða komi þar fram metnaðarfullar hugmyndir um skólastarf. Í þeim tilvikum sem fjallað er
sérstaklega um sérfræðiþjónustuna beri sú umfjöllun fremur vott um klíníska áherslu á
málefni einstakra nemenda en stuðningi við skóla sem stofnanir og þróun innra starfs þeirra.
Það sem sveitarfélögin segja um sérfræðiþjónusta og það sem skólaskrifstofunnar segja sjálfar um
starfsemi sína
gömul viðhorf til einstaklingsvanda en ríkjandi
skólastefnu
nútímalegri
(Rúnar Sigþórsson, e.d.).

Hann segir að ekki verði annað sagt en að sérfræðiþjónustan, eins og skólaskrifstofurnar
kynna hana snúist fyrst og fremst um greiningar, ráðgjö
sérúrræði sem tengd
frávi
snýst að litlu leyti um að
þróa og styrkja innviði skóla og fagmennsku og hæfni kennara (Rúnar Sigþórsson, e.d.).
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3 Niðurstöður úr gögnum
Í þessum kafla er samantekt úr gögnum þeim sem aflað var. Unnið var úr rituðum
heimildum og blandað inn í þær niðurstöðum úr rýnihópum og viðtölum. Fyrst er gerð
grein fyrir stofnun Skólaskrifstofu Suðurlands, áherslum í starfi skrifstofunnar og
samskiptum við Sveitarfélagið Árborg. Þá er fjallað um rekstur Skólaskrifstofunnar og
hann borinn saman við sambærilegar þjónustuskrifstofur. Gerð er grein fyrir afstöðu
skólastjóra og kennara í leik- og grunnskólum til þjónustunnar. Eftir umfjöllun um
Skólaskrifstofu Suðurlands er gerð grein fyrir fræðslusviði Árborgar, þróun þess og
skipan, kynnt er röksemd forystumanna Árborgar fyrir úrsögn sveitarfélagsins úr
byggðasamlagi um sérfræðiþjónustu og að síðustu viðbrögðum við tillögugerðinni.

3.1 Skólaskrifstofa Suðurlands
Skólaskrifstofa Suðurlands (SKS) var stofnuð árið 1996 sama ár og sveitarfélög tóku við
öllum rekstri grunnskóla (Skólaskrifstofa Suðurlands, 1997). SKS var stofnuð sem byggðasamlag á grunni fræðsluskrifstofu Suðurlands og markaðist starfssvæðið af fræðsluumdæmi
Suðurlands eins og það var mótað í lögum um grunnskóla 1974 að undanskildum
Vestmannaeyjabæ. Fyrsti framkvæmdastjóri skrifstofunnar var fyrrverandi fræðslustjóri
umdæmisins og kjarni starfsfólks hinnar nýju skrifstofu hafði áður starfað á fræðsluskrifstofu
Suðurlands. Það var því ekki að ófyrirsynju að starfsemin dragi nokkurn dám af hinni gömlu
skrifstofu.
Í ljósi breytinga á lögum er valdastaða SKS gagnvart skólunum og sveitarstjórnum
nokkuð önnur en fræðsluskrifstofunnar. Skrifstofan er ekki lengur umboðs- og eftirlitsskrifstofa menntamálaráðuneytis, eins og fræðsluskrifstofan var, en þess í stað þjónustustofnun við
skóla án stjórnsýslulegs valds yfir skólunum. SKS þarf því að selja skólunum allar hugmyndir
og vinna þær eftir öðrum farvegi en hefði hún stjórnsýsluna með höndum. Skrifstofan hefur
þó sveitarfélögin sem bakhjarl ef í harðbakkann slær og hefur þurft að beita því að sögn
framkvæmdastjóra SKS. Er starfsemin hófst haustið 1996 miðaðist hún eingöngu við að
þjónusta grunnskóla en um áramótin 1996–97 bættust leikskólarnir við. Til að byrja með var
einungis um að ræða sálfræðiþjónustu við leikskólana en síðar var ráðinn leikskólaráðgjafi að
skrifstofunni sem hafði það hlutverk að veita kennslufræðilega ráðgjöf í leikskólum
svæðisins.
Fyrir byggðasamlagi SKS fór fimm manna stjórn en jafnframt áttu Skólastjórafélag
Suðurlands, Kennarafélag Suðurlands, leikskólakennarar á Suðurlandi og Foreldrasamtök
Suðurlands áheyrnarfulltrúa á stjórnarfundum. Stjórn er málsvari stofnunarinnar á milli
aðalfunda og framfylgir samþykktum stjórnarfunda og aðalfundar. Stjórnin vinnur að stefnumarkandi málum, hún fer með yfirstjórn á rekstri samlagsins og ber ábyrgð á að rekstur sé
innan þeirra fjárheimilda sem aðalfundur hefur samþykkt. Stjórn SKS ræður
framkvæmdastjóra til fimm ára, markar starfssvið hans og launakjör og gerir við hann
skriflegan ráðningarsamning.
Í upphaflegum stofnsamningi var ekki gerð krafa um að sveitarfélög gerðust að fullu
aðilar að rekstri skrifstofunnar en bauðst þess í stað að gerast aðilar að tilteknum þjónustuhlutum SKS. Tvö sveitarfélög nýttu sér þessa heimild, Hveragerðisbær og Sveitarfélagið
Ölfus. Árið 2002 var stofnsamningi Skólaskrifstofunnar hins vegar breytt á þann veg að
sveitarfélög höfðu einungis um að velja allt eða ekkert, þ.e. fulla þátttöku í rekstri skrifstofunnar ellegar standa utan hennar. Samþykkti Hveragerðisbær breytinguna og hefur verið aðili
að byggðasamlaginu síðan en Sveitarfélagið Ölfus sleit þá samstarfinu. Enn var gerð breyting
á stofnsamningi árið 2006 en þá var fækkað í stjórn SKS úr fimm í þrjá og ekki lengur gert
ráð fyrir áheyrnarfulltrúum á fundum stjórnar eins og áður.
13

Samkvæmt gildandi samþykktum skal stjórn SKS kosin á aðalfundi byggðasamlagsins
sem haldinn er í október ár hvert. Fulltrúar í stjórn skiptast þannig að sveitarfélög austan
Þjórsár eiga einn fulltrúa og Árborg einn. Þriðji fulltrúinn skiptist svo á milli Hveragerðis og
uppsveita Árnessýslu. Hvatti framkvæmdastjóri SKS til þess á aðalfundi 2011 að formaður
fræðslunefndar Árborgar væri tilnefndur í stjórn SKS, það myndi gera völd hans meiri og
tengslin miklu betri. Að mati framkvæmdastjóra gæti fulltrúinn einnig verið fræðslustjóri. Þá
hefur verið hvatt til þess að þeir sem sitja í stjórn séu jafnframt í sveitarstjórn eða nánum
tengslum við hana og helst einhver sem situr í fræðslunefndinni þannig að boðleiðir séu
greiðar. Slíka tengingu taldi framkvæmdastjóri SKS mjög mikilvæga. Árborg hefur hins vegar
kosið að tilnefna í stjórn fulltrúa sem er utan stjórnkerfisins og hefur ekki þessi tengsl, sem
gerir leiðirnar auðvitað lengri að mati framkvæmdastjóra SKS.
Framkvæmdastjóri veitir SKS forstöðu og annast framkvæmd málefna eftir því sem stjórn
ákveður og hefur á hendi, fjármálastjórn og starfsmannastjórn. Honum er skylt að leggja fyrir
stjórn öll meiri háttar erindi og nýmæli. Hann ræður starfsmenn að skrifstofunni í samræmi
við heimildir. Um starfskjör fer samkvæmt ákvæðum kjarasamninga og ráðningarsamnings en
allar ráðningar skulu vera innan ramma sameiginlegrar launa- og starfsmannastefnu, sem
unnin skal og staðfest af stjórn. Framkvæmdastjóri SKS ber ábyrgð á að starfsmanna- og
launastefnu sé fylgt. Af fundargerðum stjórnar SKS er ekki hægt að ráða að þessi stefna hafi
enn verið mótuð en ákvæðum í samþykktum SKS var breytt í þessa veru á aðalfundi 2011.
Eldra ákvæði í samþykktum SKS kvað á um að starfsmanna- og launastefna væri sameiginleg
með SASS, Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Suðurlands og umsjón
stefnunnar á höndum SASS.
Í samþykktum SKS er hlutverk skrifstofunnar skilgreint á eftirfarandi hátt:
a) Greiningar og ráðgjöf samkvæmt 40. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 og 21.–23. gr. laga um
leikskóla sbr. lög nr. 90/2008, mat og eftirfylgd skv. sömu lögum og lagagreinum.
b) Skýrslugerð og upplýsingagjöf til skóla, sveitarstjórna og annarra opinberra aðila.
c) Umsjón með gagna- og upplýsingasafni fyrir skólana.
d) Umsjón með endurmenntun fyrir kennara í samvinnu við háskólastofnanir á uppeldissviði,
námskeiðahald fyrir starfsfólk grunnskólanna og leikskólanna og aðstoð við þróunar- og
nýbreytnistarf í grunnskólunum og leikskólum.
e) Eftirlit og aðstoð við Sérdeild Suðurlands.
f) Umsjón með rekstri ART-verkefnis á Suðurlandi, sem innifelur meðferð fyrir börn með
tilfinninga- og hegðunarraskanir, þjálfun og handleiðslu starfsfólks skóla, upplýsingagjöf og
fræðslu sem snýr að verkefninu. Rekstur verkefnisins verði ekki fjármagnaður með framlagi
sveitarfélaganna sbr. grein 6.1.
g) Heimild til að veita framhaldsskólum á svæðinu þjónustu skv. 34. gr. laga um framhaldsskóla
frá 2008, enda hafi verið gerður þjónustusamningur þar um (Skólaskrifstofa Suðurlands,
2011).

Í lögum bæði um leikskóla og grunnskóla frá 2008 er mikil áhersla lögð á stefnumótun. Í
aðalnámskrá skal setja fram meginstefnu í kennslu og kennsluskipan. Þá er bæði sveitarfélögum og skólum ætlað að móta eigin stefnu og skulu sveitarfélög m.a.
skólastefnu sinni hvernig markmiðum reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga nr.
584/2010 verði náð. Engin slík stefna hefur verið mótuð fyrir SKS þannig að áherslur eða sýn
skrifstofunnar liggja ekki formlega fyrir en þess í stað látin nægja lýsing á hlutverki skrifstofunnar í samþykktum hennar og reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og
grunnskóla.
Í 12 gr. reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við skóla er fjallað um ráðgjöf,
eftirfylgni og mat á árangri. SKS hefur ekkert boðvald yfir skólum svæðisins en eftirfylgni
getur falið í sér ákveðið eftirlit með skólastarfinu að mati framkvæmdastjóra. Eftirfylgni með
greiningu eða ráðgjöf getur þýtt að endurskoða þurfi aðstæður og starfsumhverfi barnsins,
fylgjast með hvort ráðin virka og hvort verið er að vinna eftir ráðgjöfinni. Að mati
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framkvæmdastjóra SKS hefur þetta ákvæði haft í för með sér aukið starfsumfang á SKS. Í
ársskýrslu SKS 2011–2012 er fjallað um þetta en þar segir:
Í kjölfar greininga eru gjarnan mynduð teymi sem í sitja auk foreldra, skólafólk, sérfræðingar frá
Skólaskrifstofu og öðrum þjónustuaðilum sem hafa með mál viðkomandi barns að gera. Teymið
hittist reglulega og hefur m.a. með höndum skipulag og samræmingu náms og kennslu auk annars
er viðkemur málefnum barnsins. Hvert mál tekur því lengri tíma en áður og getur verið í
eftirfylgd jafnvel árum saman. Að mati kennsluráðgjafa hafa þessi vinnubrögð reynst mjög vel og
skilað góðum árangri þar sem aukin samvinna er milli allra aðila sem að málum barnsins koma.
Má þar nefna að þverfaglegt samstarf hefur aukist, utanumhald er auðveldara, samræmi er í
aðgerðum allra hlutaðeigandi og teymisvinnan skapar aukið aðhald fyrir skóla og foreldra
(Skólaskrifstofa Suðurlands, (2012).

Þessi eftirfylgd hefur í för með sér aukið starfsumfang og kostnað og segir í ársskýrslu
SKS 2011–2012 að eftirfylgdin sem 40. grein laga um grunnskóla kveður á um sé möguleg
helsta skýring á óhóflega löngum biðlista samhliða færri unnum málum síðastliðið skólaár
miðað við skólaárið 2010–2011. Eftirfylgdin gerir það að verkum að tíminn sem varið er til að
sinna hverju einstöku máli hefur orðið lengri í kjölfar lagabreytingarinnar.
Að sögn framkvæmdastjóra SKS er mikilvægt að hafa sveitarfélögin sem bakhjarl vegna
þessa eftirlitshlutverks ef í harðbakkann slær. Kvað framkvæmdastjóri að einu sinni hefði
þurft að fara í samstarf við yfirmann fræðslumála í Árborg vegna þess að mál voru ekki í
æskilegum farvegi sem SKS taldi eðlilegt eða viðunandi. Var athugasemdum komið á
framfæri við verkefnisstjóra fræðslumála og unnu aðilar mjög þétt saman úr því máli en ávallt
var mjög gott samstarf milli SKS og verkefnisstjóra fræðslumála hjá Árborg.
Skólanefnd í hverju sveitarfélagi ber að fylgjast með hvernig sérfræðiþjónustan er veitt.
Af fundargerðum fræðslunefndar árið 2009 til loka kjörtímabils 2010 að ráða er hvergi minnst
á SKS í dagskrá eða heimsóknir framkvæmdastjóra eða starfsmanna skrifstofunnar til
nefndarinnar. Framkvæmdastjóri mætti hins vegar á fund hjá nýrri fræðslunefnd 18. nóv. 2010
til að kynna starfsemi skrifstofunnar en engar umræður eru skráðar. Aftur mætti framkvæmdastjóri á fund 28.04.2011 til að kynna niðurstöður PISA-könnunarinnar. Eftir að fræðslustjóri
Árborgar var ráðinn haustið 2011 er á fundi fræðslunefndar 27.10.2011 í fyrsta skipti lögð
fram fundargerð stjórnar SKS til kynningar og hefur það verið gert reglulega síðan.
Engin ákvæði eru í gildandi skólastefnu Árborgar er varða sérfræðiþjónustuna en hins
vegar er þar að finna ýmis ákvæði er vel mætti hugsa sér að stoðþjónusta skólans léti sig varða
en svo virðist samt ekki hafa verið eða gerðar sérstakar óskir þar að lútandi af hálfu sveitarfélagsins. Þá hefur fræðslunefndin ekki lagt fram óskir um sérstakar áherslur í þjónustu við
skólana í sveitarfélaginu annað en að sveitarfélagið óskaði sérstaklega eftir aðkomu SKS að
erfiðu starfsmannamáli á einu skólasvæðinu og gengu starfsmenn þjónustunnar í það mál og
leystu úr því með farsælum hætti að mati viðmælenda.
Framkvæmdastjóri SKS kvaðst vera í mjög góðu sambandi við skólastjóra. Fundar hann
með þeim árlega vegna gerðar endurmenntunaráætlunar og á grundvelli óska og ábendinga
sem þar koma fram ákvarðar SKS framboð sitt á námskeiðum og fræðslufundum fyrir kennara
og stjórnendur skólanna. Skólaárið 2011–2012 voru haldin 41 námskeið og fræðslufundir
fyrir leik- og grunnskóla og alls nýttu 1.122 sér þessi tilboð og var það veruleg aukning frá
skólaárinu þar á undan. Reglulega hefur SKS framkvæmt þjónustukannanir og var sú síðasta
gerð skólaárið 2009–2010 en þar á undan var slík könnun gerð í tengslum við úttekt á SKS
2007 (Auður Pálsdóttir og Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir, 2007).
SKS hefur allt frá stofnun gefið út ársskýrslu sína og eru þær allar aðgengilegar á heimasíðu SKS. Skv. ársskýrslu 2011–2012 voru tilvísanir til kennsluráðgjafa skrifstofunnar 499
alls, 88% vegna einstaklinga og 12% vegna hópa. 36% tilvísananna voru vegna eftirfylgdar og
setu í teymi en 35% vegna lestrar- og skriftarörðugleika nemenda. Aðrar tilvísunarástæður
voru stærðfræðierfiðleikar, málþroski, hópskimanir, og agavandamál í bekk. Tilvísanir vegna
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drengja voru hlutfallslega fleiri en vegna stúlkna eða 59% á móti 41% og flestar tilvísanirnar
vörðuðu nemendur úr 4. bekk eða 15,5% af heildarfjölda. Geta skýrsluhöfundar sér þess til að
þetta kunni að stafa af niðurstöðum úr samræmdum könnunarprófum. Í ársskýrslunni kemur
fram að kennsluráðgjöfum bárust 35 tilvísanir vegna nemendahópa eða bekkja. Í lýsingu á
þessum tilvísunum segir:
Hér er um að ræða tengslakannanir, hópskimanir í lestri og ritun og mat á þroska nemenda,
auk mála er varða bekkjarstjórnun, aga og skipulag í kennslu.

Ef nánar er skyggnst ofan í tilvísunarástæður kemur í ljós að óskir um aðstoð við þróunarverkefni og bekkjarstjórnun, verkefni er lúta að starfi eða starfsháttum kennara, eru einungis
19 talsins af 499 tilvísunum eða 3,8% og innan við 1% er vegna þróunarverkefna.
Til sálfræðinga bárust 318 tilvísanir, 273 vegna nemenda í grunnskólum og 45 barna í
leikskólum. Allar vörðuðu þessar tilvísanir einstaklinga með einum eða öðrum hætti. Drengir
voru mun fleiri en stúlkur eða 64,8% á móti 35,2%. Af leikskólanemendum er hlutfall drengja
enn hærra en stúlkna eða 71% á móti 29%. Algengustu tilvísunarástæður í leikskólanum eru
hegðunarerfiðleikar en í grunnskólanum er það vanlíðan, seinþroski, hegðunarerfiðleikar og
athyglisbrestur með eða án ofvirkni.
Stærstur hluti starfs talmeinafræðings fólst í greiningavinnu og ráðgjöf. Þá hefur vinna í
teymum aukist ár frá ári þar sem þjálfum barna er fylgt eftir með ráðgjöf á fundum á nokkurra
vikna fresti með öðru fagfólki og foreldrum. Alls bárust 169 tilvísanir um greiningu og ráðgjöf til talmeinafræðings en ekki tókst að sinna þeim öllum og voru 30 börn á bið í upphafi
skólaárs 2012–2013.
ART er sérstakt verkefni sem SKS hratt af stað og er rekið sem sjálfstætt viðfangsefni
innan skrifstofunnar og kostað sérstaklega. ART gegnir tvíþættu hlutverki, annars vegar
fræðslu- og handleiðsluhlutverki við grunn- og leikskóla, félagsþjónustu og aðra sem vinna
með börnum og ungmennum og meðferð barna sem glíma við erfiðan tilfinninga- eða
hegðunarvanda og fjölskyldur þeirra. Hins vegar hefur verkefnið meðferðarhlutverk fyrir börn
sem vísað er til teymisins af barnaverndarstarfsfólki á svæðinu og fjölskyldur þeirra.
Verkefnisstjórn, skipuð barnaverndarstarfsmanni úr Sveitarfélaginu Árborg, barnalækni,
verkefnisstjóra ART verkefnisins á Suðurlandi og framkvæmdastjóra SKS, metur umsóknir.
Á vorönn 2012 nutu 24 nemendur meðferðar teymisins og 19 á haustönn auk 18 barna sem
fengu eftirfylgd.
Eins og fram hefur komið hóf SKS að veita leikskólum sérfræðiþjónustu fljótlega eftir
stofnun SKS. Árborg var ekki hlynnt þeirri hugmynd að leikskólamál yrðu tekin að öllu yfir
af SKS. Sveitarfélagið hafði starfandi leikskólafulltrúa og vildi halda sérkennslumálum
leikskóla utan við SKS. Að tilstuðlan leikskólafulltrúans hóf sveitarfélagið að byggja upp
sérfræðiþjónustu fyrir sína leikskóla með ráðningu sérkennsluráðgjafa. Framkvæmdastjóri
SKS andmælir því þó að þetta hafi haft í för með sér tvöfalt kerfi.
Framkvæmdastjóri SKS segir að komið hafi tímabil þar sem yfirmenn fræðslumála í
Árborg hafi verið mjög áfram um að taka þjónustuna til sín. Það hafi birst í kulda gagnvart
SKS, samráðið hafi verið lágmarkað og ekki verið leitað til SKS með öll mál. Mjög þétt
samstarf var hins vegar við verkefnisstjóra fræðslumála Árborgar meðan hann starfaði þar og
fjölskyldumiðstöð sveitarfélagsins. Reglulegir samráðsfundir voru við félagsþjónustu og við
verkefnisstjóra fræðslumála og þá hafi sérkennsluráðgjafi Árborgar fundað á SKS með öllum
leikskólastjórum. Samskipti við nýráðinn fræðslustjóra hafa hins vegar einkennst af þeirri
aðgerð Árborgar að tilkynna úrsögn úr SKS og þar af leiðandi hefur samstarfið e.t.v. ekki
verið eins gott og ef menn hefðu byrjað öðruvísi. Allt skiptir þetta máli. Veldur hver á heldur
og viljinn hefur ekki verið af hálfu Árborgar til þessa.
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3.2 Rekstrarkostnaður SKS
Árið 2011 voru átta stöðugildi við SKS en árið 2012 bættist eitt stöðugildi við, hálft í ráðgjöf
vegna talmeina og hálft í kennsluráðgjöf. Við stofnunina teljast nú þrjú stöðugildi sálfræðinga, þrjú stöðugildi kennsluráðgjafa, eitt stöðugildi leikskólaráðgjafa og eitt stöðugildi talmeinafræðings auk framkvæmdastjóra í fullu starfi. Auk þessa þiggur SKS þjónustu frá SASS
er varðar símsvörun, afgreiðslu, bókhald og fjármálaumsýslu og leigir jafnframt af þeim
húsnæði. Kostnaður vegna þessarar þjónustu nam liðlega 7,3 m.kr. á síðasta ári. Aðalstarfsemi
SKS fer fram frá Selfossi en jafnframt er skrifstofan með útibú á Hvolsvelli og í Laugarási en
á þessum stöðum er starfsmaður stofnunarinnar tiltekna daga í viku hverri. Á skólasvæði SKS
voru á skólaárinu 2011–2012 3.524 börn sem skiptast þannig að 1042 börn voru í leikskóla og
2.482 voru í grunnskóla (Skólaskrifstofa Suðurlands, 2012). Þetta gerir um 440 börn á hvert
stöðugildi á SKS. Frá Árborg voru börnin á skólaárinu 1741 (49%) og skiptust þannig að 535
börn voru í leikskóla en 1180 í grunnskóla (Skólaskrifstofa Suðurlands, 2012).
Rekstrarkostnaður vegna SKS skiptist jafnt á milli aðildarsveitarfélaga í samræmi við
fjölda barna 1–15 ára. Í ljósi sveitarstjórnarlaga (nr. 138/2011) segir í samþykktum SKS að
kjósi sveitarfélag að hætta þátttöku í SKS, skuli tilkynna það stjórninni fyrir 1. júlí og taki
úrsögnin þá gildi næstu áramót á eftir. Ábyrgðir á skuldbindingum SKS haldast í réttu hlutfalli við aðildartíma og þátttökuhlutfall sveitarfélags í skrifstofunni. Hætti sveitarfélag þátttöku þá skal jafnframt fara fram endurskoðun á samþykktum SKS. Um úrsögn fer að öðru
leyti eftir ákvæðum 95. gr. laga nr. 138/2011.
Rekstrarkostnaður SKS árið 2011 nam 96,3 m.kr. Áætlaður kostnaður ársins 2012 nam
106,3 m.kr. eða hækkun um 10,4%. Í fjárhagsáætlun fyrir 2013 er gert ráð fyrir lítill hækkun
rekstrarkostnaðar milli áranna 2012 og 2013, einungis um 1,8% og rekstrarkostnaður verði
108,3 m.kr. Í eftirfarandi töflu má sjá hver þróun rekstrarkostnaðar er og hvernig hann skiptist
á einstaka þætti:
Tafla 1: Rekstrarkostnaður Skólaskrifstofu Suðurlands 2011-2013 (Skólaskrifstofa Suðurlands).

Ár
2011
2012
2013

Tekjur
91.5
106.3
108.3

Launakostn.
62.5
76.0
76.0

Bifreiðar
og dagpen.
8.6
8.9
9.5

Stjórnunar
kostn.
0.7
0.9
0.9

Húsnæðis
kostn.
8.2
7.8
8.4

Annar
kostn.
11.4
12.6
13.5

Mesta hækkunin hér er á launalið og hækka laun sem nemur 21,6% milli áranna 2011 og
2012. Að hluta til skýrist sú launahækkun á því að aukið er við sem nemur einu starfi á skrifstofu. Þá er hlutfallsleg hækkun 18,4% á liðnum annar kostnaður milli áranna 2011 og 2012.
Undir öðrum kostnaði nemur aðkeypt sérfræðiráðgjöf árið 2011 2,4 m.kr. sérfræðiaðstoð
vegna námskeiða 881 þ.kr. og kostnaður vegna dansks farkennara 648 þ. kr. Á árinu 2012 var
upphæð til sérfræðiráðgjafar (sérfræðiaðstoð vegna námskeiða, sálfræðiráðgjöf og talmeinaráðgjöf) í heild áætluð 4,6 m.kr.
Kostnaður vegna ART-verkefnisins er eins og sjá má í eftirfarandi töflu.
Tafla 2: Rekstrarkostnaður ART-verkefnisins 2011-2013 (Skólaskrifstofa Suðurlands).

Ár
2011

Tekjur
26.9

Launa
kostn.
15

Bifreiðar
og dagpen.
1.9

Húsnæðis
kostn.
1.2

Annar
kostn.
2.3

2012

28.4

21.2

2.7

1.7

2.7

2013

29.5

22

2.8

2.9

3.3
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Hér er gert ráð fyrir 46,6% launahækkun frá 2011 til ársins 2013 sem gefur til kynna
aukið umfang verkefnisins. Hafa ber í huga að Sveitarfélagið Árborg greiðir rétt tæplega
helming rekstrarkostnaðar SKS og ART-verkefnisins.

3.3 Afstaða til þjónustu Skólaskrifstofu
Að sögn framkvæmdastjóra Sveitarfélagsins Árborgar hefur ekki verið gerð krafa um það af
hálfu sveitarfélagsins að embættismenn á sviði fræðslumála, s.s. fræðslustjóri, sætu í stjórn
SKS. Hefur verið gagnrýnt af minnihluta sveitarstjórnar og jafnvel af öðrum sveitarfélögum
að Árborg skipi ekki bæjarfulltrúa í stjórn SKS heldur einstakling er ekki tengist bæjarstjórn.
Þá sjaldgæft að erindi komi til fræðsluráðs er varðar sérfræðiþjónustu skóla. Þá fátítt að
framkvæmdastjóri SKS hafi verið kallaður inn á fundi fræðsluráðs til að gera grein fyrir
þjónustu SKS í Árborg.
Eins og fram hefur komið hefur SKS gert nokkuð reglulega þjónustukannanir er
samanstanda af nokkrum spurningum og birt niðurstöður. Þar eru kennarar og skólastjórnendur spurðir um álit sitt á þjónustu SKS. Slík könnun var síðast gerð haustið 2009 og
tóku 77% kennara og stjórnenda í leik- og grunnskólum á Suðurlandi þátt í könnuninni. Í
ársskýrslu SKS 2009–2010 eru niðurstöður kynntar en þar er einungis að finna tíðnigreiningu
á svörum við einstakar spurningar en ekkert unnið með afstöðu einstakra hópa, þ.e.
sveitarfélaga, skóla, skólastjórnenda, kennara, stuðningsfulltrúa, leiðbeinenda eða annars
starfsfólks. Þannig er ekki hægt að sjá hvort marktækur munur er á afstöðu þessara hópa. Í
stórum dráttum verður þó ekki annað sagt en að þátttakendur séu ánægðir með þjónustu SKS.
50% kváðu þjónustu sérfræðinga SKS hafa nýst mjög vel og 43% sögðu að hún hefði nýst
nokkuð vel. Hins vegar eru þátttakendur ekki eins ánægðir með biðtíma eftir að komast að hjá
sérfræðingum SKS. 45,5% voru mjög eða frekar sáttir við biðtímann en 38% voru mjög eða
frekar ósáttir við hann. 82% er mjög eða frekar sáttir við greiningavinnu sérfræðinga SKS,
84% eru mjög eða frekar sáttir við ráðgjöf sérfræðinganna og 71% eru mjög eða frekar sáttir
við eftirfylgd þeirra.
Í samræðum við rýnihópa gætti svipaðrar afstöðu til þjónustu SKS og fram kemur í
þjónustukönnun skrifstofunnar. Almennt kváðust kennarar ánægðir með sérfræðiþjónustuna
og höfðu miklar áhyggjur hvað myndi verða ef breytingar yrðu á henni gerðar. Lýstu þeir
miklum áhyggjum af því að með breytingum á þjónustunni gæti skólasamfélagið misst mikilvæga þekkingu af svæðinu sem ekki yrði svo auðveldlega byggð upp að nýju.
Leikskóli
Almennt kváðust leikskólakennarar ánægðir með þjónustu SKS en eigi að síður kom fram
ákveðin gagnrýni á þjónustuna. Kváðu þeir það sína upplifun að grunnskólinn fengi meiri
þjónustu frá SKS en leikskólinn. Meira virtist vera í boði af hálfu SKS fyrir leikskóla utan
Árborgar og höfðu viðmælendur enga skýringu á því hvers vegna svo gæti verið. Fram kom
þó að sú staðreynd að á vegum Árborgar væri starfandi sérkennslufulltrúi leikskóla kunni að
skýra þennan þjónustumismun milli leik- og grunnskóla. Hins vegar segir framkvæmdastjóri
SKS ekkert kvótafyrirkomulag í gangi á milli skólastiganna, heldur sé tekið við öllum þeim
tilvísunum og öðrum beiðnum sem berast. Grunnskóli nýtur ekki forgangs fremur en
leikskóli. Þá eru ekki lengri biðlistar eftir þjónustu sérfræðinga SKS í leikskólum en
grunnskólum. Engin vitneskja var um það meðal leikskólakennara hvers vegna þetta tvöfalda
fyrirkomulag væri á þjónustunni við leikskólana. Sérkennslufulltrúi Árborgar heimsækir alla
leikskóla Árborgar a.m.k. tvo daga á ári en þeim var ekki kunnugt um hvert markmiðið væri
með heimsóknunum, þeim fylgdi hvorki skýrsla né ráðgjöf í kjölfarið. Að mati leikskólakennara virðist ekki mikið samstarf á milli SKS og sérkennslufulltrúa Árborgar. Þetta tvöfalda
fyrirkomulag skapar ákveðinn vanda varðandi skilafundi. Stundum kæmu aðilar frá SKS og
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stundum frá ráðhúsi en það væri tilviljunarkennt að mati kennara hvernig það raðaðist niður.
Tilvísanir þyrfti að senda bæði til SKS og til sérkennslufulltrúa Árborgar. Leikskólastjórar
töldu sig ekki fá mikinn stuðning frá SKS. Kváðu þeir að örlað hefði á togstreitu á milli SKS
og sveitarfélagsins. Þeir hefðu fengið góðan stuðning frá leikskólafulltrúa Árborgar meðan
hans naut við og funduðu leikskólastjórar reglulega með honum. SKS yfirtók ekki þetta
verkefni og því upplifðu skólastjórar leikskólanna sig hálf munaðarlausa innan stjórnkerfisins
þar til fræðslustjóri var ráðinn til Árborgar.
Leikskólakennarar voru sammála um að mikið væri af góðum námskeiðum og fræðslufundum á vegum SKS og þau væru vel sótt. Hins vegar væri samvinna eða tengsl á milli
leikskólanna og SKS lítil að öðru leyti og voru leikskólastjórar sama sinnis. Í leikskólum
Árborgar eru ekki gerðar endurmenntunaráætlanir og við ákvörðun um framboð á námskeiðsog fræðslufundum SKS er ekki leitað til leikskólanna um hvaða símenntun mætti best þörfum
þeirra. Þá kom fram að SKS veitir ekki ráðgjöf vegna þróunarverkefna í leikskólum eða
einhverra hluta vegna leituðu leikskólakennarar ekki til skrifstofunnar eftir aðstoð af því tagi.
Fram kom að SKS, sem á að vera þjónustuaðili, hætti til að segja skólum fyrir verkum varðandi meðferð án þess að taka tillit til þess hvort hægt væri að framfylgja þeim. Töldu
leikskólastjórar að talsvert vantaði á að SKS uppfyllti reglugerð um sérfræðiþjónustu við
leikskóla.
Leikskólakennarar töldu að ekki væri auðvelt að hafa áhrif á eðli þjónustu SKS. Upplýsingastreymi væri lítið og sýnileiki nánast enginn. Enginn áheyrnarfulltrúi frá hagsmunaaðilum væri í stjórn SKS og í stjórninni ættu ekki sæti fulltrúar frá fagfólki skólanna.
Í viðtölum við foreldra virtist þekking þeirra á umhverfi leikskólans almennt afar takmörkuð. Vitneskja þeirra um SKS var nánast engin né hvað þar færi fram. Foreldrar vita ekki
hvert á að leita með ákveðin málefni og töldu þörf á að SKS þyrfti að útbúa upplýsingabækling um starfsemi sína og kynna. Töldu þeir að starf SKS beindist afar mikið að þroskafræðilegu mati á nemendum.
Grunnskóli
Grunnskólakennarar þeir er við var talað virðast ánægðir með þjónustu SKS og er það í samræmi við úttektir sem gerðar hafa verið á starfsemi SKS (Auður Pálsdóttir og Eiríksína Kr.
Ásgrímsdóttir, 2007). Í einum rýnihópanna úr grunnskólum kvað einn fulltrúanna upp úr um
eftirfarandi:
Við erum að fá mjög góða þjónustu þarna. Það kemur sálfræðingur og kennsluráðgjafi einu sinni í
viku og þeir eru jafnvel boðnir og búnir að koma oftar ef þess er þörf. Ég get hringt í þá eða sent
tölvupóst ef ég þarf. Get verið í stöðugum samskiptum við þá og fengið ráðgjöf ef með þarf. Þeir
bjóða upp á námskeið og ýmsa fyrirlestra. Þeir koma líka inn í bekki og taka út bekkjarstarfið.
Þetta er mjög góð þjónusta sem þeir eru að veita.

Ekki komu fram mótmæli við þetta sjónarmið og verður því að líta svo á að þátttakendur
hafi almennt verið sammála því enda tjáðu fleiri sig á svipuðum nótum. Kváðust kennarar
hafa getað leitað eftir margs konar aðstoð á SKS og töldu sig efalaust geta nýtt ýmislegt þar
betur. Kennarar bentu á fjölbreytt úrval námskeiða og fræðslufunda af hálfu SKS og töldu sig
geta haft áhrif á framboð þeirra. Kennarar hafa þó áhyggjur af biðlistum sem mynduðust hjá
SKS sem þeir gætu ekki haft áhrif á. Fram kom hjá þeim að á undanförnum árum hafi orðið
heilmikil breyting í starfi SKS. Teymisvinna er sett upp í kringum þung mál. Þetta skilaði sér í
reglulegum stuðningi við kennara frá þeim aðilum sem koma að vinnu með barninu. Aðkoma
sérfræðingsins lyti ekki einungis að greiningu á vanda heldur einnig að ráðgjöf og umræðu
við kennara og þá kæmu fleiri að málinu sem styrkti úrlausn.
Kennarar sögðu að sjálfsögðu legði SKS upp ákveðið vinnulag við skólana. Þeir fengju
ákveðna þjónustu, tíma, fjölda og annað eftir stærð skóla. Þeir gætu hins vegar haft áhrif á
þjónustuna með eftirspurninni, með því að segja hvað þeir vilji fá inn í skólana. Stærri
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þjónustueining í samstarfi margra sveitarfélaga líkt og SKS gæti að þeirra mati veitt fjölbreyttari þjónustu heldur en minni einingar í hverju sveitarfélagi. Kennarar virtust sammála
því að þeir hefðu ekki mikil tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við stjórnun
SKS. Þar sætu eingöngu pólitískt kjörnir fulltrúar. Það væri mikill galli. Gagnrýni kom fram á
greiningaáhersluna í starfi SKS. Bent var á það að kennarar fengju í hendur greiningar en
enga hjálp til að vinna með þær. Á meðan sætu þeir með nemendurna án aðstoðar.
Í máli skólastjóra grunnskóla kom fram að þeir eru ekki mikið hafðir til samráðs við
ákvörðun um skipulag þjónustunnar eins og þó er kveðið á um í reglugerð um sérfræðiþjónustu. Þeir eru boðaðir á fundi til að ákvarða endurmenntunartilboð skrifstofunnar en skólastjórar viðurkenndu að þeir hefðu ekki sinnt því fundarboði vel. Skólastjórar söknuðu þess að
eiga ekki lengur talsmann í stjórn skólaskrifstofunnar og lýstu þeir því af reynslu að rödd
þeirra vantaði þar inn. Þeir kváðu umræðuna í stjórn SKS þó meira og minna pólitíska, þ.e.
hún snérist um peninga og hvað væri hægt að fá frá hinu opinbera fremur en nákvæmlega
þarfirnar sem þarf að sinna eða þjónustuna sem stofnunin þarf að veita. Þeir kváðust hins
vegar ekki upplifa þetta eins og að koma að lokuðum dyrum þótt hina formlegu leið vantaði.
Skólaskrifstofan er svolítið þannig að hún er eins og verktaki úti í bæ sem er að veita skólunum
ákveðna þjónustu. Við viljum fá þá þjónustu og viljum að hún sé góð og látum í okkur heyra ef
við viljum breyta henni eitthvað.

Að mati skólastjóra er SKS öll af vilja gerð að veita skólunum þá þjónustu sem þeir vilja
fá. Þeir voru hins vegar á því að þörf væri á að kynna betur markmið SKS og hlutverk innan
skólanna.
Í vissum skilningi kváðu skólastjórar að sérfræðiþjónusta skóla hefði skv. lögunum
ákveðið eftirlitshlutverk með skólum. Til hvers skólastjórar eru að vísa í lögum um grunnskóla er ekki ljóst annað en að sveitarfélögum er falið ákveðið eftirlitshlutverk. Ekki verður
séð af samþykktum SKS að skrifstofunni hafi verið falið það hlutverk sveitarfélaganna og er
nokkuð ljóst skilningur skólastjóra á eftirlitshlutverkinu en annar en framkvæmdastjóra SKS
sem taldi að ákvæðið um eftirfylgni í 12. gr. reglugerðar um sérfræðiþjónustu fæli í sér
eftirlitshlutverk af hálfu SKS. Greindu skólastjórar frá því að þeir hefðu í þessu sambandi gert
fyrirspurn um hvert eftirlitshlutverk SKS væri en ekki fengið nein svör. Ekki hefði komið upp
alvarlegur núningur vegna þessa en skólastjórar töldu það hins vegar vera nauðsynlegt að SKS
fylgdist með og stæði vörð um það ef tilteknir einstaklingar fengju ekki þá þjónustu skóla sem
þeim bæri. Í ljósi sjálfstæðis SKS álitu skólastjórar að samskipti skólaskrifstofu og fræðslustjóra, sem hefur ákveðið stjórnsýslulegt vald í skólamálum sveitarfélagsins, þyrftu að vera
mjög vel skilgreind en á það virtist nokkuð vanta.
Í viðtali við rýnihóp foreldra kom fram að almennt væri ekki mikil umræða um þjónustu
SKS meðal foreldra í skólunum. Í einu skólaráðanna hefur lítilsháttar umræða farið fram um
þjónustu skrifstofunnar en almennt hefði ekki átt sér stað nein kynning á starfsemi SKS í
skólaráðunum. Foreldrar töldu sig samt upplýsta um hvaða þjónusta er veitt á SKS en töldu
sig illa í stakk búna til að tjá sig um hana þar sem þeir hefðu ekki þurft að nota hana. Eitt
foreldri í rýnihópi kvaðst hins vegar hafa reynslu af þjónustu SKS og kvaðst geta borið um
það að reynslan hafi verið góð.

3.4 Fræðslu- og félagsþjónusta í Árborg
Sveitarfélagið Árborg varð til við sameiningu Eyrarbakkahrepps, Sandvíkurhrepps, Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps eftir almennar kosningar meðal íbúa byggðarlaganna í febrúar
1998. Sameiningin tók formlega gildi í júní sama ár en íbúafjöldi hins nýja sveitarfélags nam
um 5.500 manns. Ör íbúafjölgun hefur verið í sveitarfélaginu frá sameiningunni en þann 1.
janúar 2012 nam íbúatalan 7.783 manns og hafði því fjölgað um 41,5% frá sameiningunni
(Hagstofa Íslands).
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Á fyrstu árum eftir að sveitarfélög höfðu tekið við öllum rekstri grunnskóla hafði Árborg
ráðið í starf fræðslustjóra sem skyldi fara með málefni leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu.
Með honum starfaði leikskólafulltrúi sem annaðist málefni leikskólans. Þegar SKS hóf að
þjónusta leikskóla var þáverandi leikskólafulltrúi Árborgar andvígur öllu samkrulli SKS og
sveitarfélagsins. Vildi hann hafa þjónustuna í tengslum við starf leikskólafulltrúa sveitarfélagsins með tengingu við félagsmálaþjónustu þess og efla þannig grundvöll fræðslusviðsins.
Fékk hann því framgengt árið 2001 að ráðinn var sérkennslufulltrúi leikskóla hjá Árborg.
Nýtti hann jafnframt sálfræðinga félagsþjónustunnar fyrir leikskólana í stað þess að leita til
SKS. Engir slíkir starfsmenn voru til að þjónusta grunnskólann og var fræðslusvið sveitarfélagsins því mannfátt og tiltölulega veikt.
Árið 2004 var nýju stjórnskipulagi komið á hjá Sveitarfélaginu Árborg (sjá mynd 1) en
fyrir þann tíma hafði verið starfandi fræðslustjóri á vegum sveitarfélagsins.

Bæjarstjóri
Fjölskyldumiðstöð
Framkvæmdastjóri

Verkefnisstjóri
félagslegrar
ráðgjafar

Verkefnisstjóri
félagslegra
úrræða

Verkefnisstjóri
Íþrótta-,
forvarna- og
menningarmála

Verkefnisstjóri
fræðslumála

Fagteymi Fjölskyldumiðstöðvar
Verkefnisstjórar og sérfræðingar fjölskyldumiðstöðvar

Aðkeypt
sérfræðiþjónusta

Samstarfsaðilar

Starfsemi utan Ráðhúss:
Þjónustumiðstöð aldraðra
Íþróttamannvirki
Félagsleg heimaþjónusta
Bæjar- og héraðsbókasafn
Liðveisla
Upplýsingamiðstöð
Félagsmiðstöð

Verkefnisstjóri
félagslegrar
ráðgjafar

Málaflokkar:
* Barnaverndarmál
* Fjárhagsaðstoð
* Fjölskylduráðgjöf
* Félagslegar íbúðir
* Dagforeldrar
* Jafnréttismál

Verkefnisstjóri
félagslegra úrræða

Verkefnisstjóri
fræðslumála

Málaflokkar:
* Íbúðir aldraðra - úthlutun
* Dagvist aldraðra
* Félagsleg heimaþjónusta
* Liðveisla
* Þjónusta við aldraða
* Ferðaþjónusta fatlaðra

Málaflokkar:
* Grunnskólar
* Leikskólar
* Tónlistarskóli
* Skólavistun
* Framhaldsskólar
* Sérfræðiþjónusta
* Skólaskrifstofa

Grunnskólar
Skólavist
Leikskólar

Verkefnisstjóri
íþrótta-, forvarnaog menningarmála

Málaflokkar:
* Æskulýðs- og íþróttamál
* Félagsmiðstöð
* Forvarnir
* Menningarmál
* Hátíðarhöld og vinabæjarmót
* Safnamál og félagsheimili

Mynd 1: Skipurit fyrir fjölskyldumiðstöð Árborgar 2004.

Með þessu skipulagi voru fræðslumál sett undir fjölskyldumiðstöð og framkvæmdastjóri
hennar gerður að yfirmanni málaflokksins. Miðstöðin skiptist í fjögur meginsvið og voru
fræðslumál eitt þeirra. Fyrir hverju sviðanna fór verkefnisstjóri er heyrði beint undir framkvæmdastjóra fjölskyldumiðstöðvar. Sviðin fjögur mynduðu fagteymi fjölskyldumiðstöðvar
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er skipað var verkefnisstjórum og sérfræðingum hennar. Verkefnisstjóri fræðslumála hafði
yfirumsjón með framkvæmd laga um fræðslumál í sveitarfélaginu og var ábyrgur fyrir skipulagi og starfi sérfræðiteyma er unnu verkefni á hans sviði. Undir hann heyrðu skólastjórar í
sveitarfélaginu og leikskólafulltrúi sem þá var starfandi innan stjórnkerfis Árborgar og hafði
yfirumsjón og eftirlit með faglegu og rekstrarlegu starfi leikskóla, gæsluvalla, dagmæðra og
annarra stofnana á þessu sviði. Í starfslýsingu verkefnisstjóra eru settar fram þær hæfniskröfur
að hann skuli hafa háskólapróf á félags- og uppeldissviði og reynslu af skólamálum og stjórnun. Þrátt fyrir skilgreindar hæfniskröfur var verkefnisstjóri ráðinn án þess að hann uppfyllti
þær. Það veikti stöðu hans gagnvart fagfólki skólanna Hann var vel meðvitaður um þessa
stöðu sína og sótti ráðgjöf til framkvæmdastjóra SKS um ýmis fagleg mál. Það gerði samband
milli SKS og verkefnisstjóra fræðslumála e.t.v. meira en efni stóðu annars til og að mati
viðmælanda því ekki óeðlilegt að SKS hafi þótt samstarfið þétt og gott. Þetta gaf SKS fleiri
tækifæri til áhrifa hjá stærsta sveitarfélaginu. Verkefnisstjórinn var viðskiptamenntaður en
ekki skólamaður en það var galli að hvorki yfirmaður fjölskyldumiðstöðvar né verkefnisstjóri
fræðslumála væru skólamenn.
Með fjölskyldumiðstöð virðist þess hafa verið freistað að sameina undir einum hatti öll
félagsleg og skólaleg málefni og samhæfa sem best þjónustuna eins og hvatt var til með
lögum um grunnskóla 1995. Eitt stóð þó útundan en það var sérfræðiþjónusta skóla sem
Skólaskrifstofu Suðurlands hafði verið falin. Þar af leiðandi gat verkefnisstjóri fræðslumála
fáum sérfræðingum teflt fram í fagteymi fjölskyldumiðstöðvarinnar.
Er leikskólafulltrúi lét af störfum var ekki ráðið í það starf að nýju og því fækkaði á sviði
fræðslumála innan stjórnkerfis Árborgar. Enn fækkaði á sviðinu í byrjun árs 2011 er verkefnisstjóri fræðslumála lét af störfum og var nú sérkennslufulltrúi leikskóla eini starfsmaður
þess. Málaflokkurinn átti sér því orðið fáa talsmenn innan stjórnkerfisins þrátt fyrir að vera
stærsti útgjaldamálaflokkur sveitarfélagsins með yfir 57% af skatttekjum þess í rekstur. Það
var því ekki að ófyrirsynju að bæjarstjórn stigi það skref að endurskipuleggja fræðslusvið
innan stjórnkerfisins og réði fræðslustjóra til að hafa með hendi yfirumsjón með þessum stóra
og fjárfreka málaflokki.
Nýtt skipulag var sett á stjórnsýslu Árborgar og henni nú skipt í fjögur svið og fer yfirmaður fyrir hverju sviði. Þannig er nú fjölskyldumiðstöð skipt upp í tvö svið fræðslusvið og
félagsþjónustusvið auk þess sem skrifstofa verkefnisstjóra íþrótta-, forvarna- og menningarmála hafa nú verið færð undir skrifstofu framkvæmdastjóra (mynd 2).

Bæjarstjórn
Bæjarráð
Skrifstofa framkvæmdastjóra
Framkvæmdastjóri

Fjármálasvið

Fræðslusvið

Embætti skipulags- og
byggingafulltrúa

Félagsþjónustusvið

Tækni og veitusvið

Mynd 2: Skipurit stjórnsýslu Árborgar 2011

Félagsþjónustusvið tók við viðamiklum og vandmeðförnum málaflokki með flutningi
málefna fatlaðra til sveitarfélaga. Starfsmenn fylgdu með svo álag jókst ekki svo mikið á þeim
starfsmönnum sem fyrir voru en viðfangsefnum hefur fjölgað að sögn félagsmálastjóra.
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Félagsþjónustusvið hefur yfir miklum mannauð að ráða en á vegum sviðsins starfa m.a. sex
félagsráðgjafar, fjórir þroskaþjálfar, félagsliðar, hjúkrunarfræðingar og grunnskólakennarar og
leikskólakennari. Ráðgjafi á félagsþjónustusviði á samstarf við leikskóla. Hann annast öll
yngstu börnin og fjölfatlaða á öllu svæðinu. Fæðist fatlað barn á starfssvæðinu þurfa
sveitarfélög að bregðast við. Frumgreiningar eiga sér stað hjá SKS og liggja þær til grundvallar aðkomu ráðgjafaþroskaþjálfa. Kveðst hann eiga í mjög miklum og góðum samskiptum
við sálfræðinga SKS. Þjónustan byggir á hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun. Sérkennslufulltrúi Árborgar hefur verið meira ráðgefandi fyrir leikskólana meðan leikskólafulltrúi SKS
vinnur með foreldrum. Í hans huga sinna leikskólaráðgjafarnir hjá Árborg og SKS sama
hlutverki. Ráðgjafaþroskaþjálfi hefur oftar verið einn í málum í Árborg en haft sérfræðinga
SKS með sér í öðrum skólum. Ekki má gleyma því að leikskólar í Árborg hafa það umfram
flesta aðra leikskóla á svæðinu að þar eru sérkennslustjórar. Leikskólafulltrúi á SKS og
ráðgjafaþroskaþjálfi fylgja fötluðum börnum eftir fyrsta árið í grunnskóla. Síðan taka kennsluráðgjafarnir við.

3.5 Skólastefna Árborgar
Skólastefna Sveitarfélagsins Árborgar er í tveimur hlutum, annar hlutinn nær til leikskólans en
hinn til grunnskólans. Leikskólastefnan er frá 2006 og skiptist hún í sex megin kafla. Í fyrsta
kafla, sem er jafnframt einskonar yfirskrift stefnunnar, er fjallað um leikskólastarf, en þar
segir:
Leikskólar í Sveitarfélaginu Árborg skulu stuðla að því að öll börn sem þar dvelja geti notið
bernskunnar. Þeim sé skapað þroskavænlegt og öruggt uppeldisumhverfi, undir leiðsögn
leikskólakennara þar sem lögð sé áhersla á að börnin verði ábyrg, umburðarlynd og víðsýn
(Sveitarfélagið Árborg, 2006).

Skólastefna grunnskólans var samþykkti í bæjarstjórn Árborgar árið 2007. Í henni er sú
meginlína mótuð að stefna sveitarfélagsins sé að efla grunnskólana með menntun og mannrækt að leiðarljósi. Þeir skulu vera metnaðarfullar menntastofnanir og meðal styrkustu stoða
samfélagsins. Þá segir þar að húsnæði og aðstaða skólanna skuli vera eins og best verður á
kosið, svo starfsemin geti blómstrað og nemendum og starfsfólki líði vel. Leiðarljós grunnskólastarfs í Árborg er:












að grunnskólar sveitarfélagsins standist samanburð við bestu skóla innan lands og utan
að lögð verði áhersla á að rækta með nemendum sjálfstæð vinnubrögð, félagslega færni og
ábyrgð
að faglegur metnaður ríki og einkenni allt skólastarf í sveitarfélaginu
að hagsmunir nemandans séu ávallt í fyrirrúmi í starfsemi skólanna í Árborg
að skólarnir stuðli að fjölbreyttum kennsluháttum til að virkja sem best hæfileika nemenda
að stuðlað sé að jákvæðum viðhorfum til menntunar og skólastarfs í sveitarfélaginu
að nemendur njóti alhliða menntunar við hæfi hvers og eins sem taki mið af eigin samfélagi
og alþjóðlegu í senn
að samvinna ríki milli skóla og skólastiga í sveitarfélaginu
að menntun og skólastarf í Árborg stuðli að metnaði, vinnusemi og góðri líðan nemenda
að skólarnir hafi frumkvæði að öflugri samvinnu við heimilin (Sveitarfélagið Árborg, 2007).

Í báðum stefnunum er gerð tilraun til að setja fram mælanleg markmið en engin viðmið
eru sett fram um hvað sé ásættanlegur árangur né hver beri ábyrgð á að fylgjast með að
stefnan sé innleidd í skólana og hvort markmiðum er náð. Þá er í hvorugri stefnunni vikið að
sérfræðiþjónustu skólanna og ekki er að sjá að sveitarfélagið hafi með neinum formlegum
hætti farið fram á það við SKS að vinna að stefnu sveitarfélagsins með skólunum.
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Á fundi fræðslunefndar 15. september 2011 var formanni nefndarinnar og fræðslustjóra
falið að undurbúa vinnu við endurskoðun á skólastefnu sveitarfélagsins í samstarfi við helstu
hagsmunaðila. Sú vinna hefur verið í gangi allt árið 2012 með þátttöku ýmissa aðila skólasamfélagsins, svo sem foreldraráða, skólaráða, stjórnum nemendafélaga, skólastjórnenda og
kennara á nokkrum samráðs- og stefnumótunarfundum og á ábendingavef (http://abending.
arborg.is/). Stýrihópur var stofnaður í byrjun ársins sem tók að sér verkstjórn og samræmingarvinnu. Stefnt er að því að ný skólastefna fyrir leik- og grunnskóla í Sveitarfélaginu
Árborg taki gildi á fyrri hluta næsta árs.

3.6 Árangur skólastarfs
Á liðnum árum hefur árangur skólanna í Sveitarfélaginu Árborg verið ákveðið áhyggjuefni
meðal kennara og foreldra en meðaltal síðustu 5 ára sýnir skóla sveitarfélagsins alltaf nokkuð
undir landsmeðaltali í samræmdum prófum. Þrátt fyrir það virðist lítil umræða hafa farið fram
um þessa stöðu skólanna innan stjórnkerfisins ef marka má fundargerðir. Ekki er að sjá að
settar hafi verið af stað neinar áætlanir af hálfu fræðsluyfirvalda um að vinna á þessum árangri
skólanna né að rætt hafi verið við SKS um aðgerðir af einhverju tagi. Umhugsunarvert er
einnig að eftir því sem lengra líður á skólagönguna lækkar meðaltalsárangur nemenda í
skólunum (tafla 1).
Tafla 3: Meðaltal einkunna á samræmdum prófum 2007–2011 (Heimild: Skólavogin).

4. bekkur
7. bekkur
10. bekkur

íslenska stærðfræði enska
28,3
26,8
28,2
27,8
26,5
25,6
26,4

Í ofangreindri töflu er stuðst við einkunnarkvarðann 0–60 með meðaltal 30 og staðalfrávik 10. Eins og sjá má þá er árangurinn í öllum prófunum undir meðaltali (30,0).
Í Skólavoginni er einnig hægt að fá upplýsingar um ýmsa aðra þætti skólastarfs en
árangur í námsmati en það er á sviðum eins og virkni, líðan og skóla- og bekkjaranda. Virðast
skólar í Árborg ekki koma svo laklega út í þessum þáttum. Aðeins einn þáttur sker sig þar út
innan skóla- og bekkjaranda en það er agi í tímum og gefa niðurstöður til kynna að sveitarfélagið sé í hópi 25% þeirra sveitarfélaga sem eru með óhagstæðustu útkomuna í þessum
matsþætti. Í matsþáttunum trú nemenda á eigin vinnubrögðum í námi, trú á eigin námsgetu
(virkni), einelti (líðan) og samsömun við nemendahópinn (skóla- og bekkjarandi) gefa niðurstöður til kynna að sveitarfélagið sé í hópi 25% þeirra sveitarfélaga sem eru með hagstæðustu
útkomuna (Skólavogin, 2012). Rétt er þó að gera ákveðinn fyrirvara við þessar upplýsingar
þar sem aðeins ein til tvær mælingar á haustmisseri 2012 liggja til grundvallar. Þetta sýnir að
það felst ákveðinn styrkur í skólastarfinu og finna þarf leiðir til að nýta hann til að vinna á
hinum veikari þáttum þess.

3.7 Nýtt fræðslusvið
Fræðslustjóri kom til starfa 1. september 2011 en þá hafði málaflokkurinn hvílt á herðum
framkvæmdastjóra Árbogar í hálft ár. Framkvæmdastjóri Árborgar lýsir því að það tímabil
sem leið frá því að verkefnisstjóri fræðslumála lét af störfum og þar til fræðslustjóri var ráðinn
hafi verið afar strangur enda stóð sveitarfélagið í afar erfiðum sameiningarmálum leikskóla á
þeim tíma. Ekki var leitað til SKS um aukna aðstoð þess vegna, en treyst á skólastjóra og
framkvæmdastjóra sveitarfélagsins. Hins vegar var leitað aðstoðar SKS við mjög erfitt starfsmannamál sem uppi var á sama tíma í leikskólunum. Brást skrifstofan afar vel við óskinni og
vann mjög vel úr málinu.
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Í starfslýsingu segir að næsti yfirmaður fræðslustjóra sé framkvæmdastjóri Árborgar og
undirmenn tilgreindir sérkennslufulltrúi leikskóla og skólastjórar leik- og grunnskóla. Enn er
starfslið á fræðslusviði mjög fámennt aðeins einn starfsmaður auk fræðslustjóra, sérkennslufulltrúi leikskóla. Í rýnihópi leikskólakennara var talsvert rætt um þetta fyrirkomulag og var
kennurum óljóst af hverju hlutverk sérkennslufulltrúa leikskóla væri ekki hluti af þeirri sérfræðiþjónustu sem Árborg fengi frá SKS. Að sögn leikskólakennara heimsækir sérkennslufulltrúinn alla leikskóla Árborgar a.m.k. tvo daga á ári en ekki virtist ákveðið markmið með
þeim heimsóknum – hvorki ráðgjöf né skýrsla í kjölfarið. Að mati leikskólakennara virðist
ekki mikið samstarf á milli SKS og sérkennslufulltrúa leikskóla Árborgar. Stundum kæmu
aðilar frá SKS á skilafundi og stundum sérkennslufulltrúi Árborgar en það væri tilviljunarkennt hvernig það raðaðist niður. Beiðni um íhlutun eða aðkomu þyrfti að senda bæði til SKS
og til sérkennslufulltrúa leikskóla Árborgar.
Hlutverk sérkennslufulltrúa leikskóla er að halda utan um sérkennslumál í leikskólum
sveitarfélagsins og veita sérkennslustjórum leikskólanna stuðning. Að sögn sérkennslufulltrúa
telur hún sig undirmann leikskólastjóranna þegar hún er í leikskólunum en að öðru leyti er
fræðslustjóri hennar næsti yfirmaður. Sérkennslufulltrúi heimsækir tvisvar sinnum á ári hverja
deild á leikskóla, situr teymisfundi í leikskólum sem haldnir eru um þyngstu þau börn sem
mestu frávikin höfðu og fylgir eftir ákvörðunum um aðgerðir. Þegar sérkennsluráðgjafi fer inn
á deildir þá er hún sérstaklega að skoða hvernig starfið gengur með börnum með sérþarfir,
hvernig barninu líður o.s.frv. Ef vel gengur þá gerir hún kennurum grein fyrir því að starfið sé
skv. áætlun ef ekki þá er gerð grein fyrir því hvað þarf að bæta. Eftir að sérkennslustjórar voru
ráðnir í hvern leikskóla hefur starfið svolítið breyst. Sérkennslufulltrúi fór þá að sjá um
innritun barna í leikskóla og taka á móti umsóknum, og úthluta plássum. Er í raun að taka við
að hluta verkefnum frá leikskólafulltrúa. Þá annast sérkennslufulltrúi leikskóla umsjón með
dagforeldrum meðfram öðru.
Í starfslýsingu fræðslustjóra segir að hlutverk hans sé að stýra fræðslusviði og hafa yfirumsjón með framkvæmd laga og samþykkta um fræðslumál s.s. rekstur leik- og grunnskóla á
vegum Árborgar. Honum ber að fylgja eftir skólastefnu Árborgar og gildandi lögum og reglugerðum um leik- og grunnskóla. Hann er ábyrgur fyrir skipulagi og starfi sérfræðiteyma er
vinna verkefni er undir hann heyra og skal í störfum sínum vinna samkvæmt samþykktum og
reglum um stjórn og starfshætti í stjórnsýslu Árborgar og varða verksvið hans. Til hans sækja
stjórnendur faglegan stuðning og eru almennt ánægðir með það. Leikskólastjórar leituðu áður
til leikskólafulltrúa en eftir að hann hætti störfum fannst þeim þeir ekki hafa neinn að halla sér
að fyrr en með ráðningu nýs fræðslustjóra á haustmánuðum síðasta árs.
Fræðslustjóri skal hafa yfirumsjón með faglegu starfi á sviði skólamála. Hann er mótandi
og leiðandi í starfi sínu og hefur frumkvæði að lausn verkefna. Hann veitir ráðgjöf og hefur
umsjón og eftirlit með faglegu starfi á sviði skólamála. Hann annast ráðgjöf og eftirlit vegna
sérfræðiþjónustu svo og samskipti við bæjarráð, stoðþjónustudeildir og hagsmunaaðila.
Fræðslustjóri á að vinna að hvers konar áætlanagerð og stefnumótun á sviðinu og hafa faglega
forystu. Hann er yfirmaður allra skólastjóra leik- og grunnskóla sveitarfélagsins, hefur eftirlit
með fjármálum þeirra og þróunarstarfi og ber að funda reglulega með þeim og sérkennsluráðgjafa leikskóla um fagleg og rekstrarleg mál skólanna. Auk þess annast hann dagleg samskipti við foreldra, stjórnendur og starfsmenn um lausn verkefna á sviði skólamála. Fræðslustjóri annast ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu og samskipti við bæjarráð, stoðþjónustudeildir og hagsmunaaðila.
Ekki er hér allt upp talið af verkefnum fræðslustjóra en starfssviðið er viðamikið. Þrátt
fyrir það er aðeins einn starfsmaður sem undir hann heyrir og verður því viðfangsefnunum í
mjög litlum mæli dreift á aðra. Þessar áhyggjur komu fram í rýnihópi skólastjóra grunnskóla
og bentu þeir á að þegar sameining sveitafélaganna átti sér stað hafi stjórnsýslan varla verið
nægilega burðug til að standa undir 5500 manna sveitafélagi. Það var unnið í því að breyta
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stjórnsýslu Selfoss í stjórnsýslu öflugs byggðarlags en lengstum vantaði að styrkja fræðslusvið sveitarfélagsins til að geta borið uppi tæplega 8000 manna byggð. Fyrsti fræðslustjórinn
hefði þurft að hafa mann með sér til að geta staðið undir hraðri uppbyggingu í fræðslumálum.
Kváðust stjórnendur skólanna bera væntingar til hins nýja stjórnkerfis að fræðslusviðið eigi
eftir að eflast innan stjórnsýslu sveitafélagsins bæði af mannafla og sérþekkingu. Það þarf að
byggja upp styrkari stoðir á því sviði, að þeirra mati, ekki mætti kaffæra fræðslustjóra í fjármálalegri umsýslu hann hefði einnig faglegu hlutverki að gegna gagnvart skólastarfi og
fræðslumálum í sveitarfélaginu. Kváðust skólastjórar upplifa að fræðslustjóra vantaði stuðning við þau viðfangsefni sem fyrir lægju. Að sögn skólastjóra eru spurningakannanir sem
lagðar voru fyrir nemendur og foreldra ágætt dæmi um þetta. Niðurstöður úr könnuninni voru
ekkert nýttar vegna þess að ekki var mannafli til að vinna áfram með þær af hálfu verkefnisstjóra fræðslumála sem þá fór með málaflokkinn. Auk fjármálaumsýslu þurfa stjórnendur að
geta leitað til fræðslustjóra þegar upp koma vandamál af ýmsu tagi innan skólans og ekki
verða leyst án utanaðkomandi aðstoðar. Það vantar mannskap til að keyra fræðslusviðið af
einhverju afli.
Við finnum fyrir því hvað það er öflugt að hafa mann í þessari stöðu að leita til. Hvað hann hefur
svo til að bakka sig upp, hvert hann getur leitað er spurningin?

Vandinn er að stundum er verið að fara í tvær áttir með hluti er lúta að skólastarfinu.
Annars vegar að fara til fræðslustjóra með erindi og hins vegar að fara á skólaskrifstofu að
sækja um aðstoð. Stundum lítur þetta út eins og stoðkerfið sé vanmáttugt.
Manni fyndist þetta öflugra ef maður gæti farið t.d. til fræðslustjóra og haft hann með sér í að
sækja stór mál og hann gæti þá verið nokkurs konar tengiliður inn í hitt batteríið ef það á að nota
það. Maður hefur rekið sig á það að hafa sótt um þjónustu á skólaskrifstofu og ekki fengið. Hún
hefur gleymst og ítrekað ekkert gerst.

Efalaust hafa fulltrúar í bæjarráði haft það í huga að efla fræðslusviðið þegar eftirfarandi
var fært til bókar í bæjarráði þann 28. apríl 2011:
Sveitarfélagið Árborg hefur haft til skoðunar hvort það muni halda áfram að eiga aðild að
Skólaskrifstofu Suðurlands eftir 1. janúar 2012. Kannað hefur verið hver mögulegur sparnaður af
því að flytja sérfræðiþjónustu grunn- og leikskóla í Árborg til sveitarfélagsins gæti verið og
fagleg sjónarmið einnig tekin til skoðunar. Eðlilegt er að þessi mál og önnur sambærileg séu
sífellt til skoðunar. Í samþykktum SKS er kveðið á um að úrsögn þurfi sveitarfélag að tilkynna
fyrir 1. júlí og taki hún þá gildi næstu áramót á eftir. Þar sem möguleg ákvörðun Árborgar um að
hætta aðild að Skólaskrifstofu Suðurlands hefði mikil áhrif á rekstur hennar og þar með áhrif fyrir
önnur sveitarfélög voru aðildarsveitarfélögum skólaskrifstofu kynntar þessar hugmyndir á fundi í
desember sl. Sveitarfélagið Árborg hefur nú ákveðið að segja ekki upp aðild að Skólaskrifstofu
Suðurlands fyrir 1. júlí nk. Sveitarfélagið Árborg leggur áherslu á að leitað verði leiða til hagræðingar og sparnaðar í rekstri innan Skólaskrifstofu Suðurlands og annarra byggðasamlaga sem það
er aðili að og munu fulltrúar sveitarfélagsins í stjórnum byggðasamlaga leggja áherslu á hagræðingu við gerð fjárhagsáætlana fyrir komandi ár.

Ekkert varð af því að Árborg segði sig frá byggðasamlagi um SKS á þessum tíma en í
apríl 2012 var tillaga þessa efnis flutt í fræðslunefnd. Hafði fræðslustjóra verið falið að gera
tillögu að skipulagi hins nýja fræðslusviðs þar sem gert er ráð fyrir því að sviðið sinni sjálft
verkefnum og áherslum sem kveðið er á um í reglugerð um sérfræðiþjónustu nr. 584/2010 frá
og með 1. janúar 2013 og að samningi við SKS verði sagt upp fyrir 1. júlí. Á 29. fundi
bæjarstjórnar 15. maí 2012 var fyrirhuguðum skipulagsbreytingum hins vegar frestað og
vinnuhópur skipaður af bæjarráði sem skila átti skýrslu í lok ársins með tillögugerð og
framtíðarsýn.
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3.8 Rekstur fræðslu- og uppeldismála
Í þessum kafla verður farið yfir ýmsa kostnaðarliði í rekstri fræðslu- og uppeldismála og reynt
að bregða ljósi á þá í samanburði við þrjú sveitarfélög sem eru að svipaðri stærð og Sveitarfélagið Árborg. Í tveimur þeirra er skólakerfið byggt upp með líku sniði, tveir stórir heildstæðir grunnskólar og þá eru stærðir leikskólanna með svipuðu sniði. Hins vegar er
sérfræðiþjónustan byggð upp með öðrum hætti í Árborg en þessum sveitarfélögum.
Samanburður á sérfræðiþjónustunni er í raun mjög erfiður þar sem sveitarfélögin fara ólíkar
leiðir í skipulagi og áherslum, en hér verður gerð tilraun til samanburðar sem ætti að gefa
vísbendingar um þjónustustig og kostnað á nemanda í leik- og grunnskólum.
Ljóst er að skoða þarf og bera saman rekstrarkostnað leik- og grunnskóla, því algengt er
að hluti sérfræðiþjónustunnar sé settur í hendur skólanna sjálfra s.s. með ráðningum
sérkennslustjóra í leikskólunum. Þá er algengt að almenn kennsluráðgjöf í grunnskólum sé
falin skólunum sjálfum. Þetta fyrirkomulag á því að birtast í rekstri skólanna sjálfra og því
nauðsynlegt að skoða hvort þar sé einhver merkjanlegur munur milli sveitarfélaga.
3.8.1 Heildarkostnaður fræðslu- og uppeldismála
Til þess að fá yfirlit yfir heildarkostnað við fræðslu og uppeldismálin er hér tekin saman
kostnaður vegna þeirra sem birtist í Árbók sveitarfélaga 2011 og 2012 (Samband íslenskra
sveitarfélaga, 2011 og 2012b), vegna áranna 2010 og 2011 (mynd 3).
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Mynd 3: Fræðslumál. Kostnaður á nemenda 2010–2011 í fjórum bæjarfélögum.

Tölurnar í Árbókinni eru birtar sem kostnaður á íbúa en hér hafa þær verið umreiknaðar í
kostnað á nemanda og er notast við samanlagðan fjölda nemenda í öllum leik- og
grunnskólum, sem birtar eru í Árbókinni. Birtur er heildarkostnaður sem er greindur í launakostnað og annan kostnað. Annar kostnaður er að stærstum hluta kostnaður vegna húsnæðis.
Þá er einnig birtur nettó kostnaður sem er heildarkostnaður að frádregnum tekjum vegna
málaflokksins. Á myndum 3 og 4 má sjá stöðu Árborgar miðað við samanburðar sveitarfélögin Akranes, Mosfellsbæ og Garðabæ.
Sjá má að kostnaðurinn í sveitarfélaginu Árborg er nokkru hærri á nemanda bæði árin
sem skoðuð eru. Taka verður fram að launakostnaður í Garðabæ er lægri þar sem meira er um
útvistun á leikskólarekstri þar en í hinum sveitarfélögunum og kemur sá kostnaður fram í
hærri tölum í öðrum kostnaði. Þegar launakostnaðurinn er skoðaður sést að sá kostnaður er
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hæstur hjá Árborg bæði árin en svipaður og hjá Akranesi en þar er annar kostnaður mun lægri,
skýrir að heildarkostnaður þeirra er lægri (mynd 4).
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Mynd 4: Fræðslumál – kostnaður á nemanda 2010–2011.

Þessi munur á öðrum kostnaði skýrist nokkuð örugglega af mismunandi húsnæðiskostnaði
enda hefur Árborg byggt upp einn stóran skóla frá grunni og byggt við annan, en mun lengra
er síðan byggt hefur verið t.d. á Akranesi. Nettókostnaðurinn er hlutfallslega hærri en heildarkostnaðurinn þar sem tekjur í Árborg eru heldur lægri en samanburðarsveitarfélaganna. Hér
skiptir gjaldskrárstefna sveitarfélaganna miklu máli. Það sést t.d. á mynd 5 að í Mosfellsbæ
hafa tekjur hækkað hlutfallslega meira milli ára en hjá hinum sveitarfélögunum (mynd 5).
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Mynd 5: Hlutfall tekna af heildarkostnaði við fræðslu- og uppeldismál.

Gjaldskrármálin hafa töluverð áhrif á kostnað í þessum málaflokki og þá aðallega í
leikskólunum.
Annar mælikvarði á kostnað sveitarfélaga af fræðslu- og uppeldismálum er hve hátt hlutfall skatttekna fer í málaflokkinn (mynd 6).
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Mynd 6: Hlutfall kostnaðar fræðslu- og uppeldismála af skatttekjum.

Eins og sjá má af mynd 6 er þetta hlutfall nokkuð svipað en hér hafa skatttekjurnar mikil
áhrif. Skatttekjur hækka mun meira milli ára en útgjöld vegna fræðslu- og uppeldismála og
nemur hækkunin t.d. í Árborg um 16% milli ára en hækkun rekstrarkostnaðar um 7.5%. Hið
sama er að gerast hjá hinum sveitarfélögunum en tekjuhækkun hefur hér viðbótaráhrif hjá
Mosfellsbæ.
Af þessum samanburði má ljóst vera að Sveitarfélagið Árborg er að leggja meira til málaflokksins en þessi samanburðar sveitarfélög og má leiða líkum að því að það sé jafnvel meiri
mönnun í skólunum í Árborg og því hærra þjónustustig. Þetta er ætlunin að skoða í greiningu
á leikskólum og grunnskólum.
3.8.2 Leikskólar 2011
Þegar heildarkostnaður í rekstri leikskóla er skoðaður birtist sama niðurstaða og í málaflokknum þ.e. kostnaðurinn er mestur í Árborg og enn hærri þegar nettó kostnaður er borinn
saman. Til þess að leita skýringa er vert að skoða fleiri þætti (mynd 7).

800
600

1.485

1.440
1.158
1.196

1.000

1.144
1.161

1.200

1.334
1.037
1.050

1.400

1.491
1.214
1.279

1.600

400
200
0
Árborg
Kr. pr.barn brúttó

Mosfellsbær

Garðabær

Kr. pr. barn nettó

Akranes

Kr. heilsdagsígildi

Mynd 7: Kostnaður á hvert barn í leikskóla. (Allar tölur í þúsundum króna).

Hlutfall tekna af heildar gjöldum sveitarfélagsins vegna leikskóla er lægstur hjá Árborg
og eins og áður hefur komið fram hefur gjaldskrárstefna sveitarfélagsins bein áhrif á
rekstrarkostnaðinn (mynd 8).

29

25%
20%

22%

23%
20%

19%

15%
10%
5%
0%
Árborg

Mosfellsbær Garðabær

Akranes

Mynd 8: Hlutfall tekna af heildar gjöldum vegna leikskóla.

Hlutfall faglærðra starfsmanna hefur einnig veruleg áhrif á kostnaðinn, þar sem með
hverjum faglærðum starfsmanni kemur undirbúningstími sem þarf að ráða afleysingu fyrir
ásamt því að faglært starfsfólk er með hærri laun og því hækkar launakostnaður. Miðað við
samanburð á hlutfalli faglærðra milli sveitarfélaganna, skýrir það ekki hærri kostnað Árborgar
(Sjá mynd 9).
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Mynd 9: Hlutfall faglærðra á leikskólum.

Þegar fjöldi barna á hvert stöðugildi í leikskólunum er skoðaður kemur fram að það eru
færri börn á hvert stöðugildi í Mosfellsbæ og Garðabæ, en munurinn er ekki mikill. Það vekur
þó athygli að fjöldi barna á stöðugildi á Akranesi er töluvert meiri en hinna sveitarfélaganna,
sem ætti að koma út í lægri launakostnaði (mynd 10).
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Mynd 10: Fjöldi barna á stöðugildi í leikskólum.

Til þess að greina í hverju þessi munur á kostnaði liggur þyrfti að hafa gögn sem greindu
ýmsa rekstrarþætti betur. Hér er þó ekki um svo mikinn mun að ræða. Það kom fram hjá
sveitarfélögunum að víðast er hluti sérfræðiþjónustunnar framkvæmdur í hverjum leikskóla
fyrir sig með ráðningu sérkennslustjóra eða ígildi þeirra og virðist sú þjónusta þá svipuð að
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umfangi. Mönnun leikskólanna hvað varðar fjölda barna á hvert stöðugildi bendir til að hún sé
svipuð í leikskólunum og því greinir hér ekki sérstaklega á milli sveitarfélaganna.
3.8.3 Grunnskólar 2011
Til þess að greina kostnað vegna grunnskólanna er stuðst við nýtt greiningartæki sem er
Skólavogin og því er hægt að gera mun betri greiningu á rekstarkostnaði grunnskóla en
leikskóla. Greiningin er byggð á gögnum frá árinu 2011. Vegna framsetningar gagna í Skólavoginni gefst hér tækifæri til að bera tölurnar einnig saman við landsmeðaltal. Þá er rétt að
taka fram að hér birtist ekki kostnaður vegna miðlægrar sérfræðiþjónustu eða lengdrar viðveru
(mynd 11).
1400

1087
1136
398

738

651

617

690

888
946

971
994

295

200

292

400

423

600

776

800

377

1000

906
983

1139
1199

1200

0
Landið

Akranes

Garðabær

Mosfellsbær

Árborg

Árlegur launakostn á hvern nem.

Annar árlegur kostn á hvern nem.

Árlegur kostn (nettó) á hvern nem.

Árlegur heildrkostn (brúttó) á hvern nem.

Mynd 11: Kostnaður á nemanda í grunnskólum. (Allar tölur í þúsundum króna).

Þegar rekstrarkostnaður er borinn saman kemur í ljós að kostnaður í Árborg er hærri en
samanburðar sveitarfélaganna, en heldur lægri en landsmeðaltalið. Hér skiptir máli að hafa í
huga að í Árborg er rekinn fámennur skóli Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri (BES),
sem hefur tvær starfsstöðvar og er hlutfallslega kostnaðarsamari í rekstri en Sunnulækjarskóli
og Vallaskóli. Það vekur athygli að launakostnaður á hvern nemanda er nokkru hærri í Árborg
en hinum sveitarfélögunum og skýrist það að hluta vegna BES, en einnig því að mönnun er
heldur meiri almennt í grunnskólunum í Árborg. Gera má ráð fyrir því að annar árlegur kostnaður sé hærri vegna þess að nýlega hefur sveitarfélagið byggt yfir tvo af þremur grunnskólum
sveitarfélagsins.
Fram hefur komið í samtölum við fulltrúa samanburðar sveitarfélaganna að þar sé m.a.
gert ráð fyrir því að grunnskólarnir beri sjálfir ábyrgð á almennri kennsluráðgjöf. Því verður
að gera ráð fyrir því að kostnaður vegna þessa birtist með einhverjum hætti í rekstrartölum
þeirra, en svo virðist ekki vera. Þetta á hins vegar ekki við um grunnskólana í Árborg, því þar
er kennsluráðgjöfin vistuð hjá SKS og þjónusta veitt þaðan.
Þegar bornar eru saman tölur um fjölda nemenda á hvern starfsmann kemur fram að
heldur færri nemendur eru á hvern starfsmann í skólunum í Árborg en í hinum sveitarfélögunum (mynd 12). Þessi munur verður ekki eingöngu skýrður vegna stærðar og aðstöðu
BES, því við nánari skoðun kemur í ljós að mönnun í hinum skólunum er einnig nokkru meiri
að hluta en gerist í flestum skólum í samanburðar sveitarfélögunum.
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Mynd 12: Fjöldi nemenda í grunnskólum á hvert stöðugildi.

Þetta segir okkur að mönnun skólanna í Árborg sé heldur meiri en í samanburðar sveitarfélögunum og af því leiðir að launakostnaður verður heldur hærri, en þetta bendir einnig til
þess að þjónustustig Árborgar ætti að vera hærra. Í Garðabæ eru reyndar fleiri skólar og því
eðlilegt að stjórnunarstöður séu fleiri þar, en grunnskólakerfið í Mosfellsbæ og Árborg eru
með sambærilegum hætti.
Þegar kostnaðarhlutfall grunnskóla af heildarútgjöldum og skatttekjum sveitarfélaganna
er skoðað kemur einnig fram að það hlutfall er hæst hjá Árborg og heldur hærra en landsmeðaltalið einnig (mynd 13).
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Mynd 13: Hlutfall kostnaðar af grunnskóla.

Allar þessar tölur benda til þess að þjónustustig skólanna í Árborg sé eitthvað hærra en
samanburðar sveitarfélaganna og þrátt fyrir umræðu um mikinn niðurskurð eru grunnskólarnir
í Árborg með meiri eða sambærilega mönnun og grunnskólar samanburðar sveitarfélaganna.
Svo það komi einnig fram þá var skoðað hvort skólarnir í Árborg skæru sig að einhverju leyti
úr hvað varðaði mönnun fagfólks, þá er ljóst að hún er sambærileg og betri ef eitthvað er.
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Niðurstaðan er því sú að þótt fram hafi komið hjá samanburðar sveitarfélögunum að almenna
kennsluráðgjöfin sé vistuð í skólunum sjálfum, kemur það ekki fram í auknum rekstrarkostnaði þeirra samanborið við skóla í Árborg. Almennt virðast skólarnir í þessum sveitarfélögum vera vel reknar stofnanir í almennum samanburði. Taka ber fram að hér er ekki verið
að leggja mat á það hvort mönnun skólanna sé hin eina rétta.
3.8.4 Sérfræðiþjónusta
Eins og komið hefur fram er ekki einfalt að gera samanburð á sérfræðiþjónustu sveitarfélaga
og er rétt að minnast þess að Samband íslenskra sveitarfélaga gerði tilraun til þess fyrir
nokkrum árum en hætt var við verkefnið þar sem nánast útilokað var talið að um raunhæfan
samanburð yrði að ræða.
Þrátt fyrir þennan annmarka er hér gerð tilraun til samanburðar sem ætti að geta gefið
vísbendingar um þjónustustig og kostnað. Aflað var upplýsinga frá sveitarfélögunum um
mönnun, kostnað og tegund sérfræðiþjónustu og stuðst við ársskýrslu Skólaskrifstofu
Suðurlands 2012 hvað hana varðaði. Þar kemur fram áætlaður kostnaður á þessu ári og því
næsta.
Tafla 4: Yfirlit yfir stöðugildi í sérfræðiþjónustu og stjórnun hennar 2012.

Yfirlit yfir stöðugildi í sérfræðiþjónustu og stjórnun hennar 2012
Árborg
SKS
Garðabær
Framkvæmdastjóri
1
1
0,6
Sálfræðingar
3
1,5
Sérkennslu- og kennsluráðgjafar
0,3
3,7
1,4
Talmeinafræðingar
0,3
1
1,45
Skólafulltrúi/Deildarstjóri
0,65
Leikskólafulltrúi
0,7
0,3
0,8
Iðjuþjálfun
Verkefnastjóri
Samtals
2,3
9
6,4

Akranes
0,4
1,85
0,25

0,2
0,6
3,3

Mosfellsbær
0,6
3
0,6
0,2
0,7

0,7
5,8

Í þessari töflu er samandreginn fjöldi stöðugilda á skólaskrifstofum sveitarfélaganna og á
SKS flokkaður eftir starfsheitum. Í sumum tilvikum er stöðugildi áætlað út frá fjármunum
sem veitt er í aðkeypta þjónustu. Þetta á við talmeinaþjónustu í Mosfellsbæ, sérkennslu- og
kennsluráðgjöf í Garðabæ en þar fellur undir fjárhæð vegna annarra stoðþjónustuverkefna og
sérverkefni í Árborg vegna talmeinaþjónustu í samvinnu við ráðuneyti. Þá eru stöðugildi
framkvæmdastjóra áætluð í Garðabæ, Akranesi og Mosfellsbæ, þar sem undir þá heyra einnig
annar eða aðrir málaflokkar sveitarfélagsins. Þar er um ákveðin samlegðaráhrif að ræða. Í
þessari greiningu eru stöður skólafulltrúa, leikskólafulltrúa og verkefnisstjóra ekki flokkaðar
með sérfræðiþjónustu sem slíkri þar sem þeir sinna að stórum hluta stjórnsýslu, en það getur
þó verið mismikið og er að sjálfsögðu umdeilanlegt hver skiptingin á að vera. Því var leitað
eftir upplýsingum frá skrifstofunum um áætlaða skiptingu. Það vekur athygli við þessa
samantekt að ekki virðist vera mikil áhersla lögð á almenna kennsluráðgjöf á skrifstofunum
og er ábyrgð á henni sögð vera í skólunum sjálfum. Þetta á að einhverju leyti einnig við um
sérkennsluráðgjöfina í sumum ef ekki flestum sveitarfélögunum einkum hvað varðar leikskólana, enda þá mannaðir kennurum með framhaldsmenntun.
Í ársskýrslu SKS kemur fram að þar eru starfandi sérkennslu- og kennsluráðgjafar og
tekið fram að þjónustan eigi að ná til almennrar kennsluráðgjafar. Ekki er hægt að sjá að það
markmið náist þar sem 88% tilvísana til þeirra tengjast einstaklingum og vanda þeirra. Verður
því að ætla að meiri hluti starfstíma þeirra tengist einstaklingsmálum og vinnu við að leita
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lausna sem getur þó falið í sér vinnu með hópa, en þá sennilegast á forsendum einstaklings
sem á í vanda.
Til þess að skoða þjónustustig sérfræðiþjónustunnar er heildarfjölda nemenda í leik- og
grunnskóla deilt niður á áætluð heil stöðugildi í stjórnun, sálfræðinga, sérkennslu- og kennsluráðgjafa og sérfræðinga almennt, en þá eru tekin saman stöðugildi sálfræðinga, sérkennslu- og
kennsluráðgjafa, talmeinafræðinga og iðuþjálfa. Samantekt sem þessi er að sjálfsögðu umdeilanleg en gefur samt ákveðnar vísbendingar um þjónustustigið í sveitarfélögunum (mynd 14).
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Mynd 14: Samanburður á fjölda nemenda í leik- og grunnskólum á hvert heilt stöðugildi á skólaskrifstofum.

Á mynd 14 kemur glögglega fram að fjöldi nemenda á hvert stöðugildi sálfræðinga er
lægra í Mosfellsbæ og á Akranesi en hjá SKS og í Garðabæ. Hins vegar er meira lagt í
þjónustu sem sérkennslu- og kennsluráðgjafar veita í Garðabæ og hjá SKS. Þegar fjöldi nemenda á hvert stöðugildi sérfræðinga er skoðað eru heldur færri nemendur á hvert stöðugildi hjá
SKS en hjá hinum sveitarfélögunum. Hér getur munurinn því legið að einhverju leyti í því að
stöðugildi leikskólafulltrúa, verkefnastjóra og skólafulltrúa eru ekki talin með. Hvað stjórnunarhlutann varðar er hann minnstur hjá SKS. Stjórnunar þátturinn er mun óhagstæðari fyrir
Árborg ef skrifstofan er tekin sérstaklega og hennar hlutur í stjórn SKS með. Rétt er að benda
hér á að tölurnar fyrir Árborg taka mið af heildarfjölda nemenda þar í leik- og grunnskólum
og er þeim deilt á stöðugildin sem heyra undir Fræðslusvið. Þá er útreikningurinn hjá SKS
byggður á heildarfjölda nemenda í leik- og grunnskólum á þjónustusvæði SKS og er Árborg
meðtalin. Af þessum samanburði verður þó ekki annað séð en að þjónustustig SKS sé mjög
hátt hvað sérfræðiþjónustuna varðar.
En þá er eftir að huga að kostnaðinum við þessa þjónustu. Hann er ekki inni í kostnaðartölunum vegna leik- og grunnskólanna, en er innifalinn í heildarkostnaði vegna fræðslu- og
uppeldismála. Til þess að fá þessar tölur fram var leitað til fræðslustjóra sveitarfélaganna eftir
upplýsingum eða tölur fengnar úr fyrirliggjandi rekstraráætlunum. (mynd 15).
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Mynd 15: Kostnaður pr. nemanda vegna skólaskrifstofa

Kostnaðurinn við skrifstofurnar fyrir árin 2012 og 2013 er greindur niður á nemanda og
er notaður sami nemendafjöldi (2012) fyrir bæði árin. Þá kemur í ljós að rekstur SKS er
hagstæður fyrir sveitarfélögin á Suðurlandi í heild. En annað kemur á daginn þegar kostnaður
Árborgar er skoðaður sérstaklega, þ.e. kostnaðarhlutdeild í SKS, kostnaður við skrifstofu
fræðslustjóra og skrifstofu leikskólafulltrúa ásamt sérverkefnum samkvæmt upplýsingum úr
bókhaldi Árborgar. Hér skiptir mestu máli að þrátt fyrir að á SKS hafi verið ráðinn
leikskólaráðgjafi hefur ekki verið brugðist við því í rekstri og þjónustu stjórnkerfis Árborgar.
Þá er Árborg að greiða tvær kostnaðarsamar stjórnunarstöður, þ.e. stöðu fræðslustjóra og hálfa
stöðu forstöðumanns SKS á meðan samanburðar sveitarfélögin njóta samlegðar af því að
fræðslustjóri er einnig forstöðumaður sérfræðiþjónustunnar ásamt því að stjórna öðrum
málaflokki/-um með.
Hækkun á milli ára hjá Árborg skýrist að mestu af því að sveitarfélagið tekur yfir kostnað
í talþjálfun sem ríkið hefur fram að þessu greitt. Reiknað er með því að samningar náist um
þátttöku ríkisins áfram, en þar til færist kostnaðurinn á Árborg.
Af þessum upplýsingum verður ekki annað ráðið en að þjónustustig sérfræðiþjónustunnar
hjá SKS og Árborg er hátt í samanburði, en kostnaður Árborgar vegna hennar einnig hærri en
almennt gerist og má skýra að stærstum hluta með hlutdeild í miklum stjórnunarkostnaði. Af
tölum má ráða að ef kostnaður Árborgar á að verða samanburðarhæfur við hin sveitarfélögin
verði hann að lækka um 10 – 15 milljónir á ári.

3.9 Tillaga um úrsögn úr byggðasamlagi um SKS
Að sögn framkvæmdastjóra Sveitarfélagsins Árborgar hefur hugmynd um úrsögn úr
byggðasamlagi um SKS dúkkað upp öðru hvoru í bæjarstjórn á liðnum árum. Fyrir rúmu ári
var óskað viðræðna við aðildarsveitarfélögin um breytingu á aðild en ekkert varð úr þar sem
aðildarsveitarfélögin höfðu samráð sín í milli um andstöðu við tillögu Árborgar. Því var hætt
við í það sinnið. Síðan var haldið áfram að skoða þetta mál en lengst af árs var enginn
forystumaður starfandi fyrir málaflokkinn í Árborg og því komst ekki skriður á fyrr en með
ráðningu nýs fræðslustjóra er honum var falið að gera tillögur að breyttri skipan fræðslusviðs
og nýskipan sérfræðiþjónustu skóla í Árborg. Ástæður þessa voru að á sama tíma og skólar
hafa verið krafðir um umtalsverðan niðurskurð hafa útgjöld til þessa þáttar fræðslumála vaxið
óeðlilega að mati sveitarstjórnar. Meðal annars hefur verið óánægja með það að stofnunin
hefur ekki fylgt sömu eða sambærilegri launastefnu. Þrátt fyrir að Árborg beri nærfellt
helmingi kostnaðar vegna reksturs SKS hafa sveitarfélögin ekki viljað hlusta á röksemdir
Árborgar og jafnvel staðið gegn tillögum sveitarfélagsins.
Fræðslustjóri lagði rökstudda tillögu fyrir fræðslunefnd þar sem lagt er til að Árborg segi
sig úr byggðasamlagi um SKS og flytji sérfræðiþjónustu við skóla undir fræðslusvið sveitar35

félagsins. Í tillögu fræðslustjóra að nýju skipulagi sviðsins er gert ráð fyrir því að sviðið sinni
sjálft þeim verkefnum og áherslum sem kveðið er á um í reglugerð um sérfræðiþjónustu
sveitarfélaga við leik- og grunnskóla nr. 584/2010. Röksemdir fræðslustjóra lúta að því að það
ætti að auðvelda þverfaglega aðkomu sérfræðiþjónustunnar að málum barna, foreldra/
forráðamanna og starfsfólks skóla. Nú þegar eru sérfræðingar í starfi hjá sveitarfélaginu s.s.
sérkennslufulltrúi leikskóla, þroskaþjálfar, félagsráðgjafar, forvarnarfulltrúi, íþrótta- og tómstundafulltrúi, félagsmálastjóri og fræðslustjóri. Segir hann fjölgun fagfólks á fræðslusviði
myndi auðvelda sveitarfélaginu að uppfylla skyldur sínar sem kveðið er á um í lögum og
reglugerðum um mat og eftirlit með gæðum skólastarfs og um samstarf sérfræðiþjónustu
skóla, félagsþjónustu, barnaverndaryfirvalda og heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins
vegna nemenda með sérþarfir og langvinn veikindi. Hér má einnig bæta við málefnum
fatlaðra en um síðustu áramót tók sveitarfélagið við þeim málaflokki.
Er málefni fatlaðra fluttist yfir til sveitarfélaga unnu, að sögn framkvæmdastjóra
Árborgar, forystumenn sveitarfélaga á Suðurlandi að því að móta málaflokknum ákveðinn
ramma. Var m.a. skoðaður sá möguleiki að búa til enn eitt byggðasamlagið til að annast
málaflokkinn en forystumenn Sveitarfélagsins Árborgar lögðust gegn þeim hugmyndum þar
sem þeirra á meðal ríktu ákveðnar efasemdir um gildi byggðasamlaga. Hugmynd hafði komið
frá SKS og SASS um að sameina málefni fatlaðra og SKS í eina stofnun innan SASS.
Sveitarstjórnarmenn, einkum í Árborg, brugðust illa við tillögunni og töldu að SKS hefði ekki
umboð til að vinna að slíkri tillögugerð. Kvaðst framkvæmdastjóri Árborgar upplifa að
sveitarstjórnarmönnum fyndist SKS vera orðin eins og ríki í ríkinu. Skólaskrifstofan hafi
komist upp með það að vera eins og hún sé ósnertanleg. Á sama tíma og sveitarfélög hafa átt
við talsverðan fjárhagsvanda að stríða og hafa skorið verulega niður í allri þjónustu bæði sem
snertir fræðslumál og annað þá hafa sveitarstjórnarmenn setið aðalfundi skólaskrifstofu þar
sem verið er að leggja fyrir fjárhagsáætlanir hennar án þess að þar sé nokkur niðurskurður,
jafnvel heldur aukning. Þetta hefur SKS komist upp með og þar sem Árborg hefur ekki haft
meirihluta eða átt þess kost að mynda hann hefur sveitarfélagið ekki getað barið í borðið.
Að sögn framkvæmdastjóra Árborgar gera sveitarstjórnarmenn sér grein fyrir því að það
hefði í för með sér ansi miklar breytingar ef Árborg segði sig úr byggðasamlagi um SKS en
það þýddi ekki endilega að allt fari á hliðina. Kvaðst hann nokkuð viss um að sveitarfélögin
sem mynda velferðarþjónustu Árnesþings myndu alveg spjara sig með þetta. Áhyggjur af
sveitarfélögunum austan Þjórsár, einkum Skaftafellssýslum væru hins vegar meiri enda þar
miklar vegalengdir og dreifbýlt. Kvað hann ekki hafa gengið vel að manna félagsþjónustuna á
þessu svæði og því erfiðara að finna lausnir þar. Þá kvað hann Árborg ekki hafa útilokað að
selja þjónustu ef sveitarfélaginu gengi vel að manna sína þjónustu og hefði afl til að veita
öðrum þjónustu af einhverju tagi.
Í tillögu sinni gerir fræðslustjóri að umtalsefni það viðkvæma sjónarmið að stærsta
sveitarfélagið á Suðurlandi segi sig úr byggðasamlaginu um rekstur skólanna og segir:
Það virðist ef til vill vera gagnrýnivert að minnka samstarf við nágrannasveitarfélögin á sviði
skólamála sem hefur þróast í gegnum Skólaskrifstofu Suðurlands en skrifstofan hefur sinnt
mörgum verkefnum með sóma. Hins vegar er hægt að benda á að faglegt samstarf milli skóla í
sveitarfélaginu og annarra sunnlenskra skóla getur allt eins orðið öflugra eftir skipulagsbreytingarnar. Nýlegt dæmi um slíkt er hið jákvæða og sjálfsprottna samstarf skólanna í Árborg og
næsta nágrenni meðal faggreinakennara í námsgreinum til samræmdra prófa. Enn fleiri möguleikar
eru til samstarfs, svo sem á sviði símenntunar og kennsluráðgjafar sem kallar á verulega sérþekkingu. Það samstarf gæti til að mynda snúið að skólastarfi og upplýsingatækni en hröð þróun á því
sviði kallar á öfluga ráðgjöf og símenntun til kennara og skólastjórnenda.

Í lokin bendir hann á að tillagan feli í sér áskorun sem snúist um nýbreytni í skólaþjónustunni sem getur látið gott af sér leiða fyrir börn í Árborg og fjölskyldur þeirra sem og fyrir
starfsfólk skóla.
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Að mati fræðslustjóra miðar tillagan um uppbyggingu sérfræðiþjónustu innan fræðslusviðs Árborgar að því að styrkja faglega forystu í fræðslumálum og skilvirkni, bæði innan
hvers skóla og almennt í faglegri umgjörð sveitarfélagsins í skólamálum, efla þarf samhenta
stjórnsýslu, styrkja faglegar undirstöður í úthlutun fjármuna, auka flæði þekkingar og þverfaglegt samstarf, efla snemmtæka íhlutun, styrkja kennara í starfi, m.a. með fjölbreyttum
símenntunartilboðum og efla bjargir gagnvart skólaþróun innan sveitarfélagsins. Meginstef
fræðslustjóra er styrking forvarna og þverfaglegrar samvinnu með það meginmarkmið að þróa
félagslegt stuðningsnet barna og foreldra. Það verði best gert með þróun og samvinnu
mismunandi fagráðgjafa sem miðla reynslu og þekkingu sín á milli. Þannig skapist minni
hætta á því að verið sé að vinna sömu hlutina á mörgum stöðum.
Í greinargerð sinni bendir fræðslustjóri á að í reglugerð um sérfræðiþjónustu séu gerðar
auknar kröfur um snemmtæka íhlutun, eftirfylgni og mat á árangri, gerð verkferla og tillögur
að úrræðum, forvarnarstarf, stuðning við foreldra og heildarsýn, félags- og þroskafræðilega
þekkingu, símenntun í leik- og grunnskólum, gerð símenntunaráætlana og túlkaþjónustu. Til
að standa undir öllum þessum kröfum segir hann best og hagkvæmast að nálgast verkefnið á
skapandi hátt þar sem tengsl ráðgjafa og annars starfsfólks í sérfræðiþjónustu á fræðslusviði,
félagsþjónustusviði og á íþrótta- og tómstundasviði verði styrkt enn frekar. Alltaf sé þó hlutverk skólastjórnenda og kennara stærst þegar tengja á mismunandi faghópa saman og meta
þarf árangur íhlutunar. Hann lítur svo á að þverfaglegt samstarf fagfólks með breiða þekkingu
ætti að koma betur til móts við kröfu um áherslu á forvarnarstarf til að stuðla markvisst að
almennri velferð nemenda og til að fyrirbyggja vanda. Snemmtækt mat á stöðu nemenda og
ráðgjöf í kjölfar þess eru mikilvægir þættir svo hægt sé að bregðast sem fyrst við námslegum,
félagslegum og sálrænum vanda viðkomandi. Hann bendir á að skólastarf þurfi að vera í
sífelldri mótun og hið sama eigi við um sérfræðiþjónustu skóla. Öll skólaþróun eigi að hafa
hag barna að leiðarljósi og þarfir hvers skóla. Því þurfi að byggja sérfræðiþjónustuna upp í
góðu samstarfi við skólastjórnendur og kennara á hverjum stað og sníða þjónustuna að þeim
þörfum sem þar eru.
Í tillögu fræðslustjóra var sett fram kostnaðaráætlun fyrir sérfræðiþjónustu á fræðslusviði
Árborgar. Forsendur voru að ný starfseining kæmi til viðbótar við núverandi starfsemi fræðslusviðs. Nam áætlun fræðslustjóra 39,4 m.kr. og skiptist með eftirfarandi hætti:
Sálfræðiþjónusta og sérkennsluráðgjöf
kr. 20,0
Aðkeypt ráðgjöf, þ.m.t. talmeinaráðgjöf og ART
kr. 7,70
Þátttaka í sameiginlegum skrifstofukostnaði
kr. 3,90
Annar kostnaður
kr. 7,80
Framlag Sveitarfélagsins Árborgar til Skólaskrifstofu Suðurlands og þar með talið til ART
verkefnis er á árinu 2012 kr. 54,4 m.kr. Þessi kynning virðist hafa gefið kennurum þau skilaboð
um að með breytingum á sérfræðiþjónustunni teldi Árborg sig geta sparað sem nemur 15 m.kr.
á ársgrunni.
Í viðtali við framkvæmastjóra Árborgar kom hins vegar fram að þótt tillagan um að Árborg
dragi sig út úr SKS fæli í sér möguleika fyrir sveitarfélagið að ná fram sparnaði í rekstri hefði
það hins vegar alltaf verið skýrt af sveitarfélagsins hálfu að ef það tæki sérfræðiþjónustuna til
sín þá yrði ekki slík ofuráhersla á sparnað að ekki væri hægt að byggja upp almennilegt kerfi.
Menn sáu það alveg fyrir sér að það yrði enginn sparnaður fyrstu árin en hann næðist e.t.v. fram
seinna í alls konar sameiningu og samþættingu milli þjónustusviða Árborgar. Ná mætti fram
aukinni skilvirkni í þjónustunni en til að byrja með mætti sjá fyrir sér meiri kostnað enda þyrfti
þá að kaupa ýmis nauðsynleg gögn og búnað. Stefnan væri ekki að kreista starfsemina þannig
saman að minni not fáist út úr þjónustunni.
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3.10 Viðbrögð við tillögu bæjarráðs
Viðbrögð við tillögu um úrsögn úr byggðasamlagi um SKS urðu mjög snörp og kvað einn
fulltrúi meirihluta sveitarstjórnar að hann styddi ekki slíka tillögu. Færði hann rök fyrir
afstöðu sinni í Dagskránni með eftirfarandi hætti:
Það er ástæða fyrir því að farið var í samstarf um skólaskrifstofu á sínum tíma sem er að við
búum á fámennu og dreifbýlu svæði og með samvinnu um þessa þjónustu tryggjum við að börn í
stórum sem smáum sveitarfélögum, fái öll jafnan aðgang að góðri og faglegri þjónustu. Það má
ekki gleyma því að hér ræðir um börn sem oft á tíðum eiga í vanda og mega sín lítils og það er
ábyrgðarhluti Árborgar sem stærsta sveitarfélagsins að standa með nágrönnum okkar sem vel á
minnst hafa stutt okkur í gegnum árin með því að sækja hingað þjónustu og verslun og halda þar
með uppi atvinnustarfsemi hér að hluta. Við erum sterkari saman en sundruð, það er mín skoðun
(Dagskráin, 2012).

Í rýnihópum var rætt um úrsögn Árborgar úr byggðasamlagi um SKS. Það vekur athygli
að tillagan virðist ekki hafa fengið mikla umfjöllun innan hins formlega stjórnkerfis skólanna.
Þannig virðist lítil umræða hafa farið fram um tillöguna í foreldraráðum leikskólanna eða
skólaráðum grunnskólanna ef marka má það er fram kom í rýnihópi foreldra þar sem voru
fulltrúar úr ofangreindum ráðum skólanna. Einhverjir fulltrúar foreldra í grunnskólunum
höfðu fylgst með umræðunni í fjölmiðlum og aðrir sem fulltrúar foreldra í fræðsluráði.
Foreldrar höfðu áhyggjur af því að breyta ætti því sem almennt virtist hafa vel gengið í
eitthvað sem menn vissu ekki alveg hvað væri eða hvað myndi hafa í för með sér. Foreldrar
voru þó þeirrar skoðunar að byggja þyrfti upp fræðslusvið innan stjórnkerfis sveitarfélagsins,
, ég finn fyrir meiri
metnaði,
Foreldrar óttuðust að þetta væri gert til að ná fram
auknum sparnaði í skólarekstri en það myndi aðeins þýða það að þjónustan yrði sértækari.
Hins vegar ef þetta þýddi að það yrði betri og meiri þjónusta þá yrðu þau ánægð. Kynning
tillögunnar brást að mati foreldra og hræðsluáróður sem rekinn var vegna hugmyndanna gerði
fólk hrætt og það skapaðist aldrei nein umræða um málið.
Þótt leikskólakennarar segðust almennt ánægðir með þjónustu SKS töldu þeir samt að ef
úrsögnin myndi efla þjónustu og stytta biðlista þá væri hún til góðs. Gagnrýnt var bæði af
þeirra hálfu og grunnskólakennara að vinnuferlið á vegum Árborgar hafi verið of bratt og
skapast hafi gjá á milli aðila sem loka þyrfti. Ákveðið óöryggi væri alltaf við breytingar og
þess vegna væri nauðsynlegt að hafa umræðuna opna og upplýsta. Í umræðu leikskólakennara
kom fram að SKS væri byggð upp fyrir allt Suðurland og að hætta væri á að ef skrifstofunni
yrði skipt upp þá myndi þjónusta við skóla utan Árborgar skerðast. Leikskólakennarar töldu
hins vegar að ákveðið tengslaleysi væri á milli þjónustuaðila sem myndi breytast og skilvirkni
aukast yfirtæki Árborg sinn hluta sérfræðiþjónustunnar og færði undir fræðslusvið sitt.
Ekki kom fram óánægja meðal leikskólastjóra með núverandi skipan mála sérfræðiþjónustunnar en á sama hátt og leikskólakennarar töldu þeir að breytingin gæti leitt til margvíslegra jákvæðra þátta eins og skilvirkni, minnkandi biðlista og auðveldara aðgengi. Einnig
voru þeir gagnrýnir á hvernig staðið var að umræðu og tillögugerð fyrir breytingum og kváðu
að of bratt hafi verið farið af stað.
Í viðtölum við kennara grunnskóla kom fram það sjónarmið að SKS væri ekki yfir gagnrýni hafin en mikilvægt væri að vita út á hvað breytingarnar gengju og hvað þeir fengju í staðinn og hverju þetta myndi skila til nemenda. Þeir höfðu áhyggjur af stöðu starfsfólks skrifstofunnar samfara breytingunni, að einhverjir misstu vinnu sína og launabreytingar gerðu starfið
ekki eins eftirsóknarvert og áður. Það eitt og sér gæti kallað á tíðari mannaskipti í nýrri þjónustu og þar með myndi reynsla glatast og erfitt yrði að byggja upp nýja þekkingu. Þeir vissu
hvað þeir hefðu en ekki hvað þeir hrepptu. Þeir kváðu að ekki hafi verið staðið að tillögunni á
nógu lýðræðislegan hátt. Ekkert hefði verið talað við kennara eða leitað álits hjá þeim. Kynning á tillögunni hafi byggt upp mótþróa meðal kennara. Málið lyktaði af sparnaði og óttuðust
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kennarar að eingöngu væri verið að leita leiða til að draga fé út úr málaflokknum. Aldrei hefði
verið tilraun gerð til að sýna fram á faglegt hagræði af breytingunni. Þess sjónarmiðs gætti að
yfirbygging á SKS væri nokkur og stofnunin kostaði nokkurt fé sem vert væri að endurskoða,
en mikilvægt væri að tryggja þjónustuna. Á sama hátt og leikskólakennarar bentu kennarar
grunnskólanna á samfélagslega ábyrgð Árborgar sem stærsta sveitarfélagsins á Suðurlandi
gagnvart sérfræðiþjónustu í dreifðum byggðum landshlutans.
Aðspurðir um fyrirkomulag fræðslumála innan stjórnkerfis Árborgar kváðust kennarar sjá
ákveðna annmarka á að hafa yfirmann yfir fræðslumálum sveitarfélagsins og annan yfir þeirri
sérfræðiþjónustu sem veita ætti skólum, tveir forystumenn sem væru algerlega óháðir hver
öðrum.
Mín fyrsta hugsum var þegar að við vorum búin að ráða nýjan fræðslustjóra, þá fór ég strax að
hugsa um strúktúrinn, við erum með framkvæmdarstjóra skólaskrifstofu annars vegar og svo
fræðslustjóra hins vegar. Maður hefur hugsað er þörf á tveimur svona toppum. Maður vill að þetta
virki vel og verði skilvirt og gott fyrir alla sem þurfa á þessari þjónustu að halda þannig að
myndin er skökk í dag og við þurfum að skoða þetta. Við þurfum að horfa meira á þetta í
einhverri heild.

Kennarar töldu að fræðslustjóri þyrfti að kynna sig betur úti í skólunum og fyrir hvað
hann stæði faglega, kváðust jafnvel vita meira um félagsþjónustuna en fræðslusviðið. Kváðust
þeir ekki hafa upplifað faglegt starf af hálfu fræðslustjóra síðan fyrsti fræðslustjóri var við
störf. Töldu þeir að hann ætti að vera faglegur leiðtogi skólastarfsins og tengiliður milli
skólanna og stjórnsýslunnar. Árborg þyrfti að skilgreina þjónustuþörf sína og skipuleggja
þjónustuna í samræmi við það annaðhvort frá SKS eða á eigin vegum.
Auðvitað er hægt að gera betur og eins heyri ég það í þessari umræðu að það mætti gera margt
miklu betur. En undirbúningurinn hefði þurft að vera búinn...Óánægjan snýst ekki endilega um
það að það eigi að segja upp þessum samningi heldur það að við vitum ekkert hvað á að gera í
staðinn.

Í rýnihópi skólastjóra grunnskóla kom fram að ákveðin skörun sé til orðin í þeirri þjónustu sem þeir kalla eftir og þjónustu SKS. Skólastjórum finnst eins og stundum sé verið að
fara í tvær áttir með hlutina sérstaklega því sem snýr að skólastarfinu, kennslu og stuðningi
við það starf. Annars vegar að fara til fræðslustjóra með erindi og hins vegar að fara á SKS að
sækja um aðstoð. Fræðslustjóri væri ekki einungis rekstrarmaður, sem deildi út fjármagni,
hann væri og ætti að vera faglegur leiðtogi. Hann er og verður að vera yfir öllu, spanna bæði
svið, hið rekstrarlega og faglega. Stundum kæmi þessi skörun út eins og vanmáttugt fyrirkomulag?
Manni fyndist þetta kannski öflugra ef maður gæti farið t.d. til fræðslustjóra og haft hann með sér
í að sækja stór mál og hann gæti þá verið nokkurs konar tengiliður inn í hitt batteríið (sérfræðiþjónustu) ef það á að nota það. Maður hefur rekið sig á það að hafa sótt um þjónustu á SKS og
ekki fengið ... hættulegt að myndist gjá á milli þessara tveggja þátta.

Skólastjórar grunnskóla segja að þeim mun skýrara sem skipuritið er þeim mun skilvirkara er kerfið. Þeir vildu horfa á þetta út frá hagsmunum nemenda og skóla. Þeir vildu fá sem
besta þjónustu.
Á meðan þjónustan er góð og við höfum sálfræðing og kennsluráðgjafa, þá skiptir ekki máli hver
borgar launin.

Þjónustan hefur verið góð og skólastjórar ánægðir og skilja að fólk sé hrætt við breytingar. Sem embættismenn kváðust þeir beygja sig undir ákvörðun rétt kjörinna yfirvalda. Það
plagar þá ekki hvort sérfræðiþjónustan er rekin í samlagi eða hvort það er sveitarfélagið sem
stendur eitt að henni. Kváðust þurfa að horfa á þetta faglega og með opnum augum og ef
skólarnir fengju betri þjónustu eftir breytingar þá væru þeir tillögunni fylgjandi. Það réðist
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mikið af því hvernig starfsfólk yrði ráðið til þjónustunnar. Stóra áhættan í að gera breytingar
er af mönnuninni. Það hafa hins vegar orðið talsverðar mannabreytingar á SKS þannig að þar
væri líka um óvissu að ræða.
Að sögn framkvæmdastjóra Árborgar koma alls konar skrítnir fletir upp í umræðu um
tillögu þessa, jafnvel meðal sveitarstjórna fellur umræðan í þann farveg að ef Árborg segi sig
úr samstarfi um SKS þá þurfi að taka upp til endurskoðunar allt annað samstarf sveitarfélaga á
Suðurlandi. Sumir sjá hins vegar tækifæri í því að færa sérfræðiþjónustu skóla nær félagsþjónustu bæði Árnesinga og sveitarfélaga austan Þjórsár og styrkja þær einingar. Þá komi
alltaf upp sú umræða að Árborg megi ekki hreyfa við SKS þar sem hún sé staðsett á Selfossi,
Árborg hafi af henni tekjur, fólk búi á Selfossi. En reyndin er að það eru aðeins nokkrir
starfsmanna SKS sem búa á Selfossi svo það var ekki neitt meginatriði. Þá mætti ekki hafa
leigutekjur af SASS þar sem samtökin væru búin að skuldbinda sig með húsnæði fyrir
skrifstofuna.
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4 Mat og tillögur
Megintilgangur þessarar samantektar er að leggja mat á núverandi fyrirkomulag um sérfræðiþjónustu skóla og tengsl hennar við fræðslusvið og skólastefnu Árborgar svo og aðra þætti
stjórnsýslunnar. Leitast er við að svara eftirfarandi spurningu: Hver er afstaða stjórnenda
skóla, kennara og annarra hagsmunaaðila til núverandi fyrirkomulags sérfræðiþjónustu skóla
og kunna einhverjar breytingar á henni að efla og styrkja skólastarf í sveitarfélaginu.
Niðurstöður úr gögnum sýna að tillaga um úrsögn Sveitarfélagsins Árborgar úr byggðasamlagi um SKS er tæpast komin til sökum óánægju fagfólks skólanna eða ákalls þess um
breytingar. Miklu fremur virðast hugmyndir um breytingar á sérfræðiþjónustu skóla lúta að
stjórnkerfislegum, skipulagslegum og fjárhagslegum þáttum, atriðum er ekki einungis brenna
á forráðamönnum sveitarfélagsins heldur og stjórnendum skólanna þótt þeir upplifi þau með
öðrum hætti en yfirmenn sveitarfélagsins. Vilji sveitarfélagsins stendur til að efla fræðslusvið
innan stjórnkerfisins enda málaflokkurinn gríðarlega umfangsmikill í rekstri þess og ekki síður veltur á miklu fyrir sveitarfélagið að árangur af starfi skólanna sé sem mestur.
Í meginatriðum virðast bæði leik- og grunnskólakennarar sáttir við þá þjónustu sem SKS
veitir skólunum enda þótt hún sé ekki yfir gagnrýni hafin. Leikskólakennarar segja að sú
þjónusta sem þeim stendur til boða sé tvískipt, komi bæði frá SKS og fræðslusviði Árborgar
og ekki sé alltaf einfalt að átta sig á hvert þeir eigi að snúa sér. Þetta megi einfalda og skýra
betur. Grunnskólarnir í Árborg fá meiri þjónustu frá SKS en leikskólarnir og virðist skrifstofan skáka í því skjóli að sérkennslufulltrúi Árborgar annist hluta þjónustunnar við leikskólana.
Um leið er þjónustu vísað á starfsmann Árborgar sem annars er sinnt af SKS í öðrum leikskólum svæðisins. Það bendir til þess að sökum stærðar sinnar fái Árborg aðra meðhöndlun af
hálfu SKS en önnur sveitarfélög. Ekki er þó eingöngu við SKS að sakast miklu fremur að
skrifstofan og Árborg hafa ekki útkljáð sín á milli hver verkaskiptingin á að vera í þjónustunni
við leikskólana.
Framkvæmdastjóri SKS segir hins vegar ekkert kvótafyrirkomulag í gangi á milli leik- og
grunnskóla. SKS tekur við öllum þeim tilvísunum og öðrum beiðnum sem berast. Fullyrðir
framkvæmdastjóri andstætt upplifun kennara og stjórnenda í leikskólum að grunnskóli njóti
ekki forgangs fremur en leikskóli. Ekki séu t.d. lengri biðlistar eftir þjónustu sérfræðinga SKS
í leikskólum en grunnskólum. Öll sveitarfélög sem eru aðilar að SKS eiga rétt á sams konar
þjónustu. Hún er veitt skv. tilvísunum eða beiðnum sem koma frá leikskólastjóra, foreldrum
eða sveitarfélagi. Upplýsingar um fræðslufundi eða námskeið eru sendar á alla leikskólastjóra,
jafnt í Árborg sem annars staðar. Hins vegar eru flestir fræðslufundir skrifstofunnar haldnir í
Árborg, þar sem skrifstofan er staðsett. Þá sinna sérfræðingar málum í Árborg tíðar en í
öðrum sveitarfélögum, þar sem málum er oft safnað saman til að nýta ferðir.
Fáar gagnrýnisraddir komu fram frá grunnskólakennurum til þeirrar þjónustu sem þeim
stendur til boða. Í stórum dráttum virðast þeir sáttir við form og fyrirkomulag þjónustunnar
þótt á stundum séu biðlistar eftir þjónustu of langir að þeirra mati. Hafa verður þó í huga að
grunnskólakennarar voru mjög uppteknir af því að áform sveitarstjórnar um að draga sig út úr
SKS væri liður í að draga saman í skólarekstri og að hluta til voru þeir mjög uppteknir af
þeirri umræðu. Það ber að virða kennurum það til vorkunnar að ákvörðun af þessu tagi á tíma
niðurskurðar er ekki til að hjálpa gagnrýnni umræðu um málefni sérfræðiþjónustunnar, stöðu
hennar og hlutverki. Greinilegt var að sú rökfærsla með tillögunni um að spara mætti tiltekið
fjármagn með því að Árborg dragi sig út úr byggðasamlagi um SKS hafi gefið tóninn fyrir
andstöðu þeirra. Þörf hefði verið að sýna fram á með hvaða öðrum hætti mætti nýta féð í þágu
skólastarfs eða efla sérfræðiþjónustuna á nýjum grunni.
Það vekur hins vegar athygli að kennarar virðast ekki hafa skýra sýn á hlutverk stoðþjónustunnar annað en að þangað geti þeir vísað þeim málum sem gera þeim erfitt fyrir. Þar starfi
sérfræðingar sem hafi aðra og meiri þekkingu en þeir svo og úrræði fyrir einstaka nemendur
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fremur en að þar séu starfsmenn sem séu í því hlutverki að aðstoða þá við að greina og finna
lausnir. Afstaðan til þjónustunnar ber svip af viðhorfi til heilsugæslu. Ef til vill dregur
nálgunin í þjónustu SKS ekki úr þessu viðhorfi kennara til þjónustunnar og klínísk áhersla
verður ráðandi. Ef rétt er ráðið í orð framkvæmdastjóra SKS hefur áhersla 12. gr. reglugerðar
um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga um eftirfylgd aukið starfsumfang í stoðþjónustunni þannig
að áherslubreytingar eru að verða í þjónustunni. Áherslubreytingar sem þessar eru hins vegar
ekki kynntar kennurum og stjórnendum sem stefnubreyting af hálfu SKS og almennt virðist
málefni SKS lítið til umræðu milli þessara stærstu hagsmunaaðila þjónustunnar. En hvar fer
umræða um stefnu og sýn SKS fram og hvernig er hún gerð opinber? Af gögnum verður ekki
séð að það sé gert með formlegum hætti. Ef til vill eru þessi mál rædd á starfsmannafundum
skrifstofunnar og mótuð þar með einum eða öðrum hætti en hún virðist ekki borin upp við
stjórnendur skóla eins og reglugerð kveður á um né samþykkt af stjórn skrifstofunnar og þar
orðað í viðtölum.
Viðhorf framkvæmdastjóra SKS virðast þó ekki styðja við starfshætti af þessu tagi því að
hans mati á skrifstofan ekki að móta sína stefnu og segir hann nóg að hlutverk hennar sé
mótað í samþykktum og reglugerð. Hann segir að þar sem sveitarfélögin séu mörg og ólík
þurfi hlutverk skrifstofunnar fyrst og fremst að vera skilgreint. Ef það fellur ekki að skólastefnu sveitarfélaganna er það pólitísk ákvörðun að breyta því hlutverki. Hann segir aðildarsveitarfélögin hafa ýmsar leiðir til að breyta hlutverki SKS, t.d. með því að leggja breytingartillögu fyrir aðalfund SKS eða með því að beita fulltrúum sínum í rekstrarstjórn
stofnunarinnar.
Það má nokkuð ljóst vera af niðurstöðum að tengsl SKS við stjórnkerfi Árborgar er illa
skilgreint og af hálfu Árborgar hefur ekki verið nægilega vel unnið að því að styrkja tengslin
eða festa niður á kerfislegan hátt. Það er vart ásættanlegt að ráða yfirmann fræðslumála og
láta eins og sérfræðiþjónustan komi honum ekki við. Hver á að fara með umboð sveitarstjórnar og fylgjast með því að þjónustan uppfylli fyrirmæli laga og reglugerða betur en hann?
Sérfræðiþjónustan er látin liggja einhvers staðar utan stjórnsýslunnar og gerast einhvern
veginn og þegar fjallað er um fræðslumál þá er eins og sérfræðiþjónustan sé ekki hluti þeirra.
Hún er þetta eyland sem áður er talað um.
Á undanförnum fimm árum hefur árangur grunnskóla í Árborg verið undir landsmeðaltali
á samræmdum prófum í 10. bekk. Af þessu hljóta bæði kennarar, foreldrar og forystumenn
sveitarfélagsins að hafa nokkrar áhyggjur. Af gögnum að ráða virðist hins vegar lítil umræða
eiga sér stað um þessar niðurstöður á vettvangi stoðþjónustu skólanna eða mótun áætlana um
hvað til úrbóta er. Fræðslusvið Árborgar hefur lítið afl til að beita sér til umbóta og svo virðist
sem SKS sjái það ekki sem hlutverk sitt, þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. gr. reglugerðar um
sérfræðiþjónustu að hlutast til um málefni af þessu tagi enda þjónustan meira og minna
bundinn sérþörfum nemenda.
Þótt skólastjórar bæði leik- og grunnskóla lýstu ánægju með þá þjónustu sem þeir fengju
frá SKS kom fram hjá þeim að þeir litu ekki svo á að ekki mætti ræða aðrar útfærslur á þjónustunni. Breytingar gætu leitt til margvíslegra jákvæðra þátta eins og meiri skilvirkni, styttri
biðlista og auðveldara aðgengi. Útfærsla á byggðasamlagsforminu hefur ekki tekist sem
skyldi. Samlagsformið hefur fært ákvarðanatöku skrifstofunnar fjær þeim sem ábyrgðina bera
og dregið úr möguleikum fagstétta skólanna til að hafa áhrif á ákvarðanir stjórnar. Umhugsunarvert er einnig að breytingar á samþykktum byggðasamlagsins árið 2006 um SKS hafa
orðið til þess að draga úr möguleikum kennara og stjórnenda til að hafa áhrif á stjórnun stofnunarinnar án þess að þeir, að því er virðist, hreyfðu alvarlegum mótmælum við. Það eitt er
athyglisvert í ljósi þeirra viðbragða sem orðið hafa við hugmyndum um að Árborg segði sig úr
byggðasamlagi um SKS og stofnaði sína eigin þjónustu.
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Í viðtölum við skólastjóra og kennara leikskóla virtust þeir ekki geta svarað miklu til um
aðkomu SKS að skólaþróunarstarfi í leikskólum og töldu að SKS veitti ekki ráðgjöf vegna
þróunarverkefna í leikskólum eða leikskólar leituðu einhverra hluta vegna ekki til
skrifstofunnar eftir aðstoð af því tagi. Framkvæmdastjóri SKS telur þetta beinlínis rangt bæði
standi SKS fyrir þróunarverkefnum og veiti aðstoð við þau ef eftir því er óskað. Sem dæmi
um þróunarverkefni af hálfu SKS nefnir hann þróun tveggja matstækja í leikskólum auk ART
í leikskólum sem þróað var upphaflega með leikskólum í Árborg.
Það vekur athygli að ekki birtist hér skörp sýn á hvað skólaþróun felur í sér. Rúnar
Sigþórsson (2004) segir skólaþróun fela í sér markvissa, skipulagða og varanlega viðleitni til
að breyta vinnubrögðum og innri aðstæðum í skóla með það tvennt að meginmarkmiði að
leiða til árangursríkara náms og styrkja um leið innviði skólans sem stofnunar og gera hann
þannig hæfari til frambúðar til að takast á við breytingar. Í þessum skilningi felur skólaþróun í
sér nám allra sem hlut eiga að máli. Sköpuð eru skilyrði fyrir slíkt nám og önnur styrkt bæði á
sviði stjórnskipulags skólans og á sviði náms og kennslu. Skólaþróun beinist þannig að
vinnubrögðum kennara og menningu skólans. Þannig er skólaþróun órjúfandi tengd starfsþróun kennara þ.e.a.s. viðleitni skóla til að greina og uppfylla þarfir kennara eða skólasamfélagsins í heild fyrir nýja þekkingu og færni sem miðar að því að auka gæði náms.
Frumkvæði eða aðkoma skrifstofunnar að slíku þróunarstarfi virðist í raun ekki mikil þótt
skólum standi til boða að leita til hennar. Í ársskýrslu 2011–2012 eru einungis tilgreind tvö
þróunarverkefni af hálfu SKS, í fyrsta lagi TRAS skráningarlistin
T
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tilgreint yfirfærsluverkefni á skilum leik- og grunnskóla. Tilgangur þess verkefnis er tvíþættur
rsríkari og hins vegar að styðja starfsfólk leik- og
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(restructuring) fremur
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skilgreiningu sem Rúnar Sigþórsson (2004) gerir á skólaþróun. Bæði verkefnin hafa mjög
óljósa skírskotun til breytinga á vinnubrögðum sem leitt geta til bættra aðstæðna nemenda í
skóla og aukins árangurs þeirra. Hvaða vinnubrögðum eiga verkefnin að breyta og hvaða
aðstoðar mega skólar vænta til að breyta vinnubrögðum? Þá vekur athygli að einungis þeir
sem hafa leyfi mega nota TRAS skráningarlistann svo tæplega hefur hann í för með sér
menningarbreytingu í anda Fullan í einni skólastofnun.
Svipaða sögu er að segja um endurmenntunartilboð SKS sem er í litlum mæli sett upp til
að mæta þróunarstarfi í skólunum. Miklu fremur er um að ræða fræðslufundi og námskeið
sem í sjálfu sér geta verið gagnleg en rannsóknir sýna að hafi takmörkuð áhrif til þróunar
starfshátta í skólum (Rósa Eggertsdóttir, 1999; Sigurborg K. Kristjánsdóttir og Rúnar
Sigþórsson, 2009). Námskeiðstilboð skrifstofunnar eru miklu fremur í ætt við tilboð
símenntunarstofnunar fremur en framsækinnar skólaþróunar. Óvéfengt er að framkvæmdastjóri leitar til skólastjóra leik- og grunnskóla og boðar þá til fundar til að fjalla um
símenntunardagskrá hvers skólaárs. Þá eru haldnir mánaðarlega samráðsfundir leikskólaráðgjafa SKS og stjórnen
tillögum um námskeið og fræðslu frá stjórnendum, farið yfir nýjungar í leikskólastarfi og
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litlum mæli skoðuð í skólapólitísku ljósi þar sem reynt er að bregða birtu á að hvaða
starfsþróun beri að stefna í viðkomandi skóla til að vinna að tiltekinni þróun skólastarfs og
stuðla að menningarbreytingum í starfsháttum hans sem nauðsynlegar eru til aukins árangurs.
SKS virðist að þessu leyti vera í samkeppni við aðrar stofnanir eða einstaklinga á námskeiðsog fræðslufundamarkaði því skólar í Árborg hafa svigrúm til að leita eftir sérfræðiþjónustu til
utanaðkomandi aðila, til viðbótar við þjónustu SKS í tengslum við símenntun og starfsmannamál. Aflað var upplýsinga hjá stjórnendum í hversu miklum mæli það væri og hvert helst þeir
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leituðu. Svör frá þeim benda til þess að víða sé leitað eftir þjónustu, sem skólarnir greiða þá
sérstaklega fyrir eða fá styrki sem standa straum af kostnaði.
Varla er við því að búast að stofnun eins og SKS geti mannað hina fjölbreyttu þjónustu
sem henni er ætlað að veita þannig að hún geti sinnt öllum mögulegum og ómögulegum
verkefnum sem upp koma í starfi skólanna. Þannig er tæpast hægt að ætlast til að þrír kennsluráðgjafar geti sinnt öllum kennslugreinum jafnt auk sérkennslu og þá eru á tíðum í boði
margháttuð þróunarverkefni sem skóla fýsir að gerast aðilar að en eiga þess ekki kost fyrir það
hversu fjárhagslegt svigrúmið er lítið. Í þessu samhengi má velta því fyrir sér hvort SKS hafi
lagt of mikla áherslu á að ráða inn starfsfólk og fjölga sérfræðingum í stað þess að eiga svirúm
til að kaupa þjónustu að til tiltekinna þróunarverkefna eða ráðgjafar í skólum. Slíka þjónustu
má sækja til háskólanna, kennara og ýmissa sérfræðinga á sviði kennslu- og uppeldismála.
Í umræðum um tillögu bæjarráðs Árborgar um úrsögn sveitarfélagsins úr byggðasamlagi
um rekstur SKS hefur því verið haldið fram að slík ákvörðun myndi skerða mjög sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla í Árborg. Hér skal ekki lítið gert úr því að stofnun sem ætlað er
að þjónusta fleiri skóla og stærri nemendahóp hefur forsendur til að verða öflug þjónustueining eins og í raun var lagt upp með við stofnun SKS. Hins vegar hafa reynst þeir vankantar
á við stofnun slíkra eininga að ástæða hefur þótt til endurskoðunar af hálfu sveitarfélaga.
Sveitarstjórnarmenn í Árborg eru ekki einir um það að velta því fyrir sér hvort byggðasamlag
sé rétta samstarfsformið um þessa mikilvægu þjónustu skólanna. Einungis tvö önnur
byggðasamlög eru starfandi hér á landi um sérfræðiþjónustu skóla en það eru Félags- og
skólaþjónusta Snæfellinga og Skólaskrifstofa Austurlands. Í meira mæli hafa minni
sveitarfélög gert þjónustusamninga við hin stærri s.s. í Reykjanesbæ, Vesturbyggð, Ísafirði,
Akureyri, og Norðurþing. Þjónustusamningar af því tagi gefa sveitarfélögum tækifæri til að
skilgreina þá þjónustu sem þau vilja kaupa og laga hana að þörfum sínum og þeim
markmiðum sem þau setja sér í skólastefnu sinni. Ekkert gefur tilefni til að ætla að verulegur
þjónustubrestur verði í skólum Árborgar stigi sveitarfélagið það skref að segja sig úr
byggðasamlagi um SKS. Nær 8000 manna sveitarfélag býr að þannig stjórnkerfi og þjónustu
að það á að geta búið vel að stoðþjónustu skóla. Hún verður þó alltaf frábrugðin þeirri
þjónustu sem nú er veitt og því kann slík breyting einnig að hafa í för með sér mikilvæga
endurskoðun og endurskilgreiningu á þjónustu við skólana. Ákvörðun hér að lútandi kann
hins vegar að valda umtalsverðum breytingum fyrir önnur sveitarfélög á svæðinu ef það skref
yrði stigið að rekstraraðili að helmings hlut SKS hyrfi á brott. Það er auðvitað viðkvæmt mál á
vettvangi sveitarstjórnarmála og því ekki á færi utanaðkomandi sérfræðinga að leggja eitthvað
til þar að lútandi.
En hvað er til ráða, hvernig má skerpa á stoðþjónustunni þannig að hún nýtist betur til að
skapa framsækið og árangursríkt skólastarf? Svör við slíku eru ekki einföld og varðar
auðvitað mestu um hvaða ákvarðanir kjörnir fulltrúar bæjarins treysta sér til að taka. Einfalt er
að teikna upp ólík módel sem að gagni gætu komið við ákvarðanir af þessu tagi en á endanum
verða það alltaf hinir kjörnu fulltrúar sem verða að vega og meta það samhengi sem hlutirnir
eru í og svara því hversu langt verður gengið hverju sinni. Hér á eftir verða dregnar upp þrjár
ólíkar tillögur til að nálgast viðfangsefnið. Fyrst er talin upp sú tillaga er skemmst gengur en
síðast sú sem lengst fer.

4.1 Tillögur
Tillögur þær sem hér eru settar fram eru mótaðar í ljósi ákvæða laga og reglugerða, stofnsamnings SKS og niðurstaðna úr gögnum. Í öllum tillögunum þremur er gengið út frá því að
Sveitarfélagið Árborg verði áfram þátttakandi í ART sem er sjálfstætt verkefni óháð SKS
enda þótt umsýsla þess sé á skrifstofunni. Skýrsluhöfundar taka ekki afstöðu til þess hvaða
fyrirkomulag er best en reynt er að draga fram helstu kosti og galla hvers um sig. Hafa höf44

undar þá trú að allar geti tillögurnar skerpt á hlutverki stoðþjónustu skóla frá því sem nú er,
einfaldað og skýrt hlutverk.
Aðild að SKS en með breytingum á formgerð
Árborg verði áfram aðili að byggðasamlaginu um SKS en gerðar verði breytingar á formgerð
byggðasamlagsins þannig að:


Fagfólk eigi aðild að stjórn SKS eins og var fyrir breytingu 2006. Þannig verði kröfur
reglugerðar um þátt skólastjóra í skipulagi þjónustunnar mætt. Einnig er eðlilegt að
kennarar eigi aðkomu að stjórn og taki þannig þátt í stefnumótun hennar.



Fulltrúi Árborgar í stjórn SKS verði formaður fræðslunefndar eða fræðslustjóri.
Þannig verði komið á nauðsynlegri tengingu milli yfirstjórnar fræðslumála í
Sveitarfélaginu Árborg og SKS.



Mótuð verði framtíðarsýn og stefna SKS þar sem dregið verði úr klínískum áherslum
skrifstofunnar en sjónum þess í stað beint að því að efla skólana sem faglegar
stofnanir með starfsþróun og almennri kennsluráðgjöf. Jafnframt verði gerð áætlun
um hvernig henni verður fylgt eftir.



Aukið verði upplýsingaflæði og samstarf á milli framkvæmdastjóra SKS og fræðslustjóra Árborgar.



Til að auka samnýtingu mannafla og fjár verði lagað til í rekstri og skipulagi bæði
fræðslusviðs Árborgar og SKS þannig að sömu eða sambærilegum verkefnum sé ekki
sinnt á báðum stöðum.



Komið verði á skipulegu samráði milli fræðslustjóra, félagsmálastjóra og framkvæmdastjóra SKS.



Eftirlitshlutverk skólayfirvalda í Árborg með sérfræðiþjónustu skóla verði gert
sýnilegra og skal fræðslunefnd kalla reglulega eftir upplýsingum um starfsemi SKS
fyrir Sveitarfélagið Árborg og eðli þjónustunnar.



Skráning lykiltalna SKS endurspegli þá þjónustu sem hver skóli og hvert sveitarfélag
er að fá.



SKS geri árlega þjónustukönnun í skólum sveitarfélagsins og greini þjónustuþarfir
þeirra. Lögð verði áhersla á að sníða þjónustuna að þörfum hvers skóla, m.a. út frá
gildandi skólastefnu og faglegu mati innan skólans, að höfðu samráði við
skólastjórnendur og fræðsluyfirvöld.

Helsti styrkleiki þessa fyrirkomulags er sá sem lagt var upp með í upphafi að stærri eining
byði upp á fjölbreyttari þjónustu og öflugri starfseiningu. Þá mun sterkt teymi sérfræðinga
með mikla reynslu vera áfram til staðar og jafnframt öflugt framboð endurmenntunar. Helstu
veikleikar eru að hlutdeild Árborgar í stjórnun fræðslumála verður heldur hærri þar sem verið
er að standa undir launakostnaði við tvær kostnaðarsamar stjórnunarstöður. Eftir sem áður
verður um að ræða tvær aðskildar stofnanir hvor með sína stjórnina og því verður þetta
fyrirkomulag alltaf dýrara fyrir Árborg án þess að sveitarfélagið hafi full ráð á stefnu og
markmiðum stofnunarinnar og í raun stjórn á þeim faglegu áherslum sem það vill að unnið sé
að í skólastarfinu. Þess ber að geta að í viðtölum kom fram vantraust neytenda þjónustunnar á
stjórnkerfi Árborgar um að standa vörð um þessa stoðþjónustu skólanna.
Þjónustusamningur Árborgar við SKS um einstaklingsþjónustu
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Árborg segi sig úr byggðasamlagi um SKS og byggi upp kennslufræðilega þjónustu innan
fræðslusviðs en geri þjónustusamning við SKS um einstaklingsþjónustu sem tekur til
sérkennsluráðgjafar, sálfræðiráðgjafar og þjónustu talmeinafræðings.


Stuðst verði við ákvæði í reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla sem heimilar
sveitarfélögum að gera þjónustusamninga um einstaka þætti sérfræðiþjónustunnar.
Slíkt fyrirkomulag er þekkt hér á landi.



Í stofnanasamningi SKS er ekki gert ráð fyrir að sveitarfélög geti gerst aðilar að
hluta þjónustunnar. Ekkert er hins vegar sem bannar SKS að selja þjónustu.



Fræðslusvið verður eflt í samræmi við breyttar áherslur og tekur yfir alla almenna
kennsluráðgjöf vegna leik- og grunnskóla.



Með flutningi kennsluráðgjafarinnar til fræðslusviðs má ná fram samlegð enda
flytjist sá hluti af starfi sérkennsluráðgjafa leikskóla á fræðslusviði, er lýtur að
einstaklingsráðgjöf, til SKS.



Árborg hefur meiri áhrif á umbóta- og þróunarstarf í skólum.



Samningur t.d. til 10 ára taki til upplýsingagjafar og samstarfs við fræðslusvið og
félagsþjónustu.



Með því að gera þjónustusamning er ábyrgðar- og valdsvið SKS gagnvart skólum í
Árborg skilgreint sem ætti að leiða til skilvirkari vinnubragða.



Skráning lykiltalna SKS endurspegli þá þjónustu sem hver skóli er að fá.



Árlega geri SKS þjónustukönnun í skólum sveitarfélagsins og greini þjónustuþarfir
þeirra í einstaklingsmálum. Lögð verði áhersla á að sníða þjónustuna að þörfum
hvers skóla, m.a. út frá gildandi skólastefnu og faglegu mati innan skólans, að
höfðu samráði við skólastjórnendur og fræðsluyfirvöld.



Þjónustusamningur af þessu tagi skerpir á ábyrgðarsviði fræðslusviðs Árborgar
gagnvart sérfræðiþjónustunni.

Styrkleiki þessa fyrirkomulags er einföldun á stjórnkerfi fræðslumála og hlutverk eru
betur skilgreind með samningum. Þetta form eflir fræðslusvið Árborgar faglega en um leið
viðheldur þetta ákveðnum fjölbreytileika og öflugri starfseiningu um einstaklingsþjónustuna.
Með þessu fyrirkomulagi er samstarfi sveitarfélaga viðhaldið þó það sé í öðru formi en áður.
Svona samninga má gera til lengri tíma til að skapa meira öryggi um byggðasamlagið og
starfsemi þess. Aðkoma Árborgar að stjórn SKS verður með allt öðrum hætti, þ.e.a.s. óbein í
formi samnings en ekki stjórnarsetu. Helstu veikleikar eru að eilítið er dreginn máttur úr
starfsemi SKS. Í öðru lagi þá dregur þetta fyrirkomulag úr samþættingu kennsluráðgjafar og
einstaklingsráðgjafar en á sama hátt ætti það að styrkja kennsluráðgjöfina af því hún hverfur
síður inn í einstaklingsþjónustuna.
Úrsögn Sveitarfélagsins Árborgar úr byggðasamlagi um SKS
Árborg segi sig úr byggðasamlagi um SKS og taki alla sérfræðiþjónustuna til sín og felli hana
að stjórnkerfi sínu.


Fræðslustjóri verður yfirmaður allrar sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla og
stjórnkerfis skólanna um leið og fræðslusvið verði eflt í samræmi við nýjar og breyttar
áherslur.



Mikil samlegð fæst varðandi stjórnun.
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Samráð og samstarf innan stjórnkerfis Árborgar verður einfaldara og ætti að verða
skilvirkara þar sem tími sparast ef vel tekst til.



Miðað við reynslu undanfarandi ára ætti fjárhagsleg og fagleg umræða að fara betur
saman þar sem sjónarmið sérfræðinga ættu að vera meira áberandi í umræðunni innan
stjórnkerfis Árborgar.



Tækifæri skólastjóra, kennara og foreldra ætti að verða meira er varðar uppbyggingu
og formgerð sérfræðiþjónustunnar m.a. með þátttöku sinni í fræðslunefnd.



Til að auka fjölbreytni þjónustunnar gæti fræðslusvið gert þjónustu- eða verkefnissamninga við ólíka aðila um einhvern hluta sérfræðiþjónustunnar í stað þess að ráða í
föst störf.



Ákvarðanir um áherslur og stefnu verður öll á ábyrgð sveitarfélagsins sjálfs og þannig
einfaldari en er í dag.

Styrkleikar þessa fyrirkomulags er nálægð þjónustunnar við stjórnkerfið og þá sem þiggja
þjónustuna. Hægt er að viðhalda þjónustustigi sérfræðiþjónustunnar án þess að auka kostnað
Árborgar. Veikleikinn er líka nálægðin ef ákveðið er að skerða þjónustuna. Þetta þarf að hafa í
huga því fram kom í viðtölum vantraust á stjórnkerfi Árborgar hvað varðaði faglegan metnað.
Þá er hætt við að þjónustueiningin verði ekki eins burðug ein og sér eins og væri hún innan
SKS. Hægt er að vinna gegn því með formlegu og skilvirku samstarfi við félagsþjónustuna
sem þó er ekki sjálfgefið. Með minni þjónustueiningum hafa örar mannabreytingar meiri áhrif
en í stærri einingu eins og SKS. Þó gæti virk aðkoma skólanna að þróun sérfræðiþjónustunnar
og formleg tenging félagsþjónustu, skólaþjónustu og frístundaþjónustu í Árborg unnið gegn
slíkum áhrifum.
Hafa ber í huga ef þetta skref er stigið að almennt eru stjórnendur og kennarar ánægðir
með þá þjónustu sem SKS veitir þó aðilar séu sammála um að skoða megi breytingar. Þrátt
fyrir úrsögn verði leitað eftir að gera þjónustusamning við SKS til a.m.k. eins og hálfs árs (1.
jan. 2014 – 30. júní 2015) um einstaklingsþjónustu og þátttöku í einstöku samstarfsverkefnum. Með því væri á þeim tíma tryggður ákveðinn rekstrargrundvöllur SKS og Árborg
gæti þá stofnað greiningarhóp með fulltrúum skólanna sem kæmi að undirbúningi við uppbyggingu sérfræðiþjónustunnar í sveitarfélaginu. Þá væri heldur ekki verið að gera breytingarnar um áramót heldur að hausti. Einnig væri hægt að gefa lengri tíma til viðræðna við
sunnlensk sveitarfélög um faglegt samstarf á nýjum forsendum. Það kæmi sér örugglega
einnig vel fyrir sunnlensk sveitarfélög sem hefðu þá lengri tíma til huga að nýjum leiðum í
skipulagi sérfræðiþjónustunnar.
Með þessu formi rýfur Árborg áratuga langa hefð um fyrirkomulag sérfræðiþjónustu við
leik- og grunnskóla á Suðurlandi. Fram kom í viðtölum ákveðin viðkvæmni gagnvart því að
stíga þetta skref þar sem Árborg bæri ákveðna ábyrgð sem stærsta sveitarfélagið á Suðurlandi.
En stundum getur verið full þörf á að rjúfa slíkar hefðir því tímar breytast undrahratt og
þjónustuþörfin með.

4.2 Lokaorð
Hér á landi hefur kastljósi í allt of litlum mæli verið beint að sérfræðiþjónustu eða stoðþjónustu skóla eins og hún hefur einnig verið nefnd í þessari skýrslu. Um leið hefur umræðan
um áherslur þjónustunnar eða framkvæmd verið lítil. Það er miður og því má velta fyrir sér
hvort afleiðing þess hafi orðið sú að hægar hafi miðað í átt að ýmsum stefnumiðum laga og
reglugerða. Í alltof litlu mæli höfum við spurt okkur þeirrar spurningar hvers konar þjónusta
það er sem þjónar best þeim markmiðum sem skólanum eru sett. Með flutningi grunnskólans
til sveitarfélaga var ákveðið að nauðsynlegt væri að sérfræðiþjónustan færðist með, hún væri
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óaðskiljanlegur þáttur af starfi skólanna. Við framkvæmd sérfræðiþjónustunnar hafa áherslur
einkum beinst að tveim ólíkum viðhorfum, klínískri þjónustu og skólamiðaðri þjónustu. Hin
klíníska byggir
ráðgjöf, sérúrræði
og meðferð undir stjórn sérfræðinga. Hins vegar er skólamiðuð þjónusta
legri lausnaleit sérfræðinga, kennara og foreldra, þar sem
er
erfiðleika og bregðast við þeim sem upp kunna að koma. Hin skólamiðaða þjónusta beinist að
því að efla skóla sem faglegar stofnanir er geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í
skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð.
Niðurstöður þessarar skýrslu benda eindregið til þess að klínísk áhersla sé ráðandi og að
kennarar og stjórnendur skóla kalli mjög eftir henni. Þetta er ákveðið áhyggjuefni þar sem
áherslan í lögum og reglugerðum hefur í auknum mæli verið á skólamiðaða þjónustu og
almennt virðast viðmælendur sammála um að sú nálgun sé árangursríkari til starfs- og skólaþróunar en sú klíníska til lengri tíma litið. Það er því ástæða til að skoða hvernig koma megi á
meira jafnvægi milli þessara tveggja megin póla í sérfræðiþjónustunni.
Hugsanlega er áherslan á klínísku þjónustuna til komin vegna þess að ekki hefur tekist að
virkja þátt ríkisins í meðferð barna sem greinast með það mikinn vanda að meðferðar er þörf.
Síðari tíma breytingar á lögum um grunnskóla og reglugerðum um sérfræðiþjónustu gefa
tilefni til að líta svo á að hin klíníska þjónusta, þ.e. meðferðarhlutverkið, sé hluti af viðfangsefnum ríkisins eins og ákveðið var með verkaskiptalögum ríkis og sveitarfélaga 1989 er allur
rekstur heilsugæslustöðva var færður á ábyrgð ríkis. Skilin á milli eru hins vegar ekki alltaf
ljós en mikilvægt er að gæta að þeim eftir því sem kostur er. Hér er því á engan hátt gert lítið
úr mikilvægi klínískrar þjónustu fyrir börn og fjölskyldur þeirra en því haldið fram að hún eigi
að vera í ríkari mæli á kostnað og ábyrgð ríkisins. Á undanförnum árum hafa heilsugæslustöðvar verið að eflast á þessu sviði, þar á meðal í Sveitarfélaginu Árborg.
Ef til vill getur sú samantekt sem hér er gerð orðið eilítið innlegg inn í þessa umræðu og
skapað sæmilega sátt um þá ákvörðun sem tekin verður. Það sem mestu máli skiptir er að hún
leiði til farsællar skipulagsbreytingar á sérfræðiþjónustu skóla í Sveitarfélaginu Árborg og
verði til að efla og styrkja skólastarf eins og henni var ætlað. Skýrsluhöfundar þakka það
tækifæri er gafst til að vinna að þessu verkefni. Öllum þátttakendum eru færðar kærar þakkir
fyrir mikilvægt framlag sitt til verksins.
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