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Frá fræðslustjóra
Skólaþjónusta Árborgar, sem tók formlega til starfa í upphafi ársins 2014, gegnir mikilvægu hlutverki
í sveitarfélaginu og hér gefur að líta fyrstu skýrslu hennar. Einnig verður fjallað um ýmislegt sem
heyrir undir fræðslustjóra og fræðslunefnd. Þrátt fyrir að starfsemi skólaþjónustu hafi formlega hafist í
upphafi ársins 2014 komu þrír fyrstu starfsmenn hennar til starfa á haustönn 2013. Þeir unnu, ásamt
fræðslustjóra, sérkennslufulltrúa og skólastjórnendum, að undirbúningi og mótun helstu verkefna. Um
svipað leyti var unnið að lokun Skólaskrifstofu Suðurlands sem kallaði fram allmörg þjónustuverkefni
hjá kennsluráðgjafa og sálfræðingi fyrir áramót. Því má segja að skólaþjónusta Árborgar hafi að hluta
náð til alls skólaársins 2013-2014.
Í uppbyggingu skólaþjónustunnar er tekið mið af gildandi lögum og reglugerðum og nýlegri
skólastefnu Árborgar 2013–2016. Áhersla hefur verið lögð á að starfsfólk leikskóla og grunnskóla
styrki samstarf sitt á ýmsum sviðum enda hefur það verið eitt af leiðarljósum skólaþjónustunnar. Í
inngangi skólastefnunnar er talað um að skólarnir séu hjarta byggðarlagsins og því er mikilvægt að
góð samskipti og gagnkvæm virðing ríki milli þeirra og samfélagsins í heild. Þessi samstarfshugsun
fellur vel að meginmarkmiðum skólaþjónustunnar sem á að þjóna fjölbreyttum þörfum barna, foreldra
og starfsfólks skóla. Mótunarvinnan tekur einnig mið af framtíðarsýn sem vinnuhópur um
sérfræðiþjónustu skóla lagði fram í ársbyrjun 2013 og samþykkt var í fræðslunefnd. Jafnframt hafa
áherslur og óskir frá skólastjórnendum og kennurum, sem settar voru fram á samstarfsfundum, haft
áhrif sem og skýrsla Trausta Þorsteinssonar og Gunnars Gíslasonar sem kom út um miðjan desember
2012.
Á undirbúningstímabilinu og eftir formlega stofnun skólaþjónustunnar um síðustu áramót hefur verið
lagður grunnur sem nýtist við:








styrkingu á hugmyndafræðilegum grunni út frá áherslum lærdómssamfélagsins
gerð eyðublaða og verkferla
miðlun og vinnslu upplýsinga
mótun námskeiðstilboða og samstarfs við háskóla og ýmsar þjónustustofnanir
þróun samstarfs við önnur fagsvið sveitarfélagsins í fjölskyldu- og frístundamálum
þróun verkferla vegna skimunar í læsi
styrkingu faglegra tengsla milli skólastiga, við Heilbrigðisstofnun Suðurlands o.fl.

Öll þessi verkefni og fleiri til miðast við vinnu sem eflir og styrkir þjónustu við börnin í Árborg. Hvert
barn er einstakt og því er mikilvægt að styðja stöðugt við uppeldis- og námsumhverfi þess. Liður í
þeirri viðleitni er að leggja sem fyrst mat á stöðu barnsins og veita ráðgjöf vegna náms-, félagslegraog/eða sálrænna erfiðleika sem upp kunna að koma. Þá skiptir fyrirbyggjandi stuðningur við foreldra
og börn miklu í formi fræðslu og námskeiða. Lykill að árangri er gott og markvisst samstarf starfsfólks
í skóla- félags-, frístunda- og heilbrigðisþjónustu. Einnig samstarf við sem flesta notendur
skólaþjónustunnar sem þarf að vera í stöðugri þróun svo hægt sé að mæta síbreytilegum þörfum
samtímans.
Selfossi, 25. nóvember 2014
Þorsteinn Hjartarson
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Kjörnir fulltrúar í fræðslunefnd 2010–2014
Sandra Dís Hafþórsdóttir, formaður
Brynhildur Jónsdóttir
Grímur Arnarson
Arna Ír Gunnarsdóttir
Andrés Rúnar Ingason
Fulltrúar skólastjóra, leikskólastjóra, kennara, foreldra og starfsfólks leikskóla eru áheyrnarfulltrúar í
fræðslunefnd. Fræðslustjóri er starfsmaður nefndarinnar.

Skólastefna Árborgar 2013–2016
Helstu áherslur og markmið










Skólabragur skal einkennast af gleði, heilbrigði og jákvæðni.
Samstarf heimila og skóla á að einkennast af trausti og gagnkvæmum stuðningi.
Leitast skal við að hafa daglegt skólastarf fjölbreytt og skemmtilegt.
Skólar skulu leitast við að vera í góðum tengslum við nærsamfélag sitt.
Starfsfólk leikskóla og grunnskóla styrki samstarf sitt á ýmsum sviðum.
Árangur á samræmdum prófum verði um eða yfir landsmeðaltali eigi síðar en 2016.
Skólaþjónustan skal þjóna fjölbreyttum þörfum barna, foreldra og starfsfólks.
Skólaþjónustan á að beinast að því að efla skóla sveitarfélagsins sem faglegar stofnanir
Í skólum sveitarfélagsins skal lagt mat á skólastarf með það að leiðarljósi að tryggja börnum
og unglingum góða líðan, menntun og gott skólaumhverfi.

Skólastefnan er aðgengileg á heimasíðu Árborgar:
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/06/skolastefna_arborgar_vefur.pdf
Á vorönn 2015 er stefnt að því að leggja fyrir könnun meðal aðila skólasamfélagsins um framkvæmd
skólastefnunnar. Niðurstöður nýtast meðal annars í mati á árangri og í vinnu við endurskoðun
stefnunnar.
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Innra og ytra mat, umbótaáætlanir og þróunarstarf



























Ytra mat grunnskóla – Vallaskóli. Úttektin var unnin á vegum Námsmatsstofnunar fyrir
mennta- og menningarmálaráðuneytið og Sveitarfélagið Árborg. Skýrslan er aðgengileg á
heimasíðu Árborgar. Skýrslan hefur verið kynnt í Vallaskóla og í fræðslunefnd sem og
umbótaáætlun skólans.
Brimver/Æskukot – úttekt unnin í maí og júní 2014 af skóla- og frístundasviði
Reykjavíkurborgar fyrir fræðslusvið Árborgar. Skýrslan hefur verið kynnt í
Brimveri/Æskukoti og í fræðslunefnd sem og umbótaáætlun skólans.
Styrkur úr Sprotasjóði - að auka hæfni, þekkingu og leikni leikskólabarna í læsi. Til
kynningar á fundi fræðslunefndar í maí 2014. Bréf til fræðslusviðs Árborgar, dags. 10. apríl
2014, frá Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri þar sem fram kom samþykki
fyrir styrk að upphæð kr. 2.000.000.- vegna verkefnisins.
Starfsreglur sérdeildar og samstarfssamningur. Kristín Björk Jóhannsdóttir, deildarstjóri,
kynnti Sérdeild Suðurlands (Setrið), m.a. nýjar starfsreglur og þjónustusamning á fundi
fræðslunefndar í maí 2014.
Starfsmannakönnun í leikskólum var framkvæmd á tímabilinu 14.–30. apríl 2014 og var
kynnt í fræðslunefnd í ágúst 2014.
Jafnréttisstefna Heilsuleikskólans Brimvers og Æskukots var til kynningar á fundi
fræðslunefndar í apríl 2014.
PISA 2012 fyrir Árborg. Almar M. Halldórsson frá Námsmatsstofnun kynnti helstu
niðurstöður á fundi fræðslunefndar í apríl 2014.
Aðgerðaráætlun Sveitarfélagsins Árborgar gegn einelti, ofbeldi og kynferðislegri,
kynbundinni áreitni var til kynningar í fræðslunefnd í mars 2014. Aðgerðaráætlunin gerir
m.a. ráð fyrir að skipað sé í heilsuverndarteymi og á fundi bæjarráðs, 20. janúar 2014, voru
eftirtaldir skipaðir í teymið: Anný Ingimarsdóttir, félagsmálasviði, Birna Kjartansdóttir,
framkvæmda- og veitusviði, Lára Ólafsdóttir, fræðslusviði og Þorvaldur Halldór Gunnarsson,
fræðslusviði. Varamenn: Halla Steinunn Hinriksdóttir, félagsmálasviði, Hermann Örn
Kristjánsson, fræðslusviði og Hólmfríður Sigrún Gylfadóttir, fræðslusviði.
PISA 2012. Í janúar 2014 fór fram kynning í fræðslunefnd. Ragnar F. Ólafsson, einn af
höfundum íslensku PISA skýrslunnar, kynnti helstu niðurstöður PISA hér á landi í samhengi
við önnur lönd. Hann skýrði m.a. mismun milli landa með ólíkum kennsluháttum í þessum
löndum.
Lýðræðisleg augnablik – lokaskýrsla þróunarverkefnis Árbæjar. Kristín Eiríksdóttir,
leikskólastjóri kynnti skýrsluna í fræðsluefnd í janúar 2014.
Ársskýrsla leikskólans Árbæjar 2012–2013 var kynnt í fræðslunefnd.
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri – sjálfsmatsskýrsla 2012-2013. Höfundur
skýrslunnar, Elísabet St. Jóhannsd. Sörensen, kynnti hana í fræðsluefnd í desember 2013.
Ársskýrsla leikskólans Jötunheima 2012–2013 var kynnt í fræðslunefnd í nóvember 2013.
Foreldrakönnun vegna sumarlokana leikskóla í Sveitarfélaginu Árborg haustið 2013.
Könnunin var gerð á tímabilinu 25. október – 6. nóvember 2013. Anna Ingadóttir sá um
framkvæmd og úrvinnslu. Kynnt í fræðslunefnd í nóvember 2013.
Viðhorf foreldra leikskólabarna í Árborg – apríl 2013. Könnunin var framkvæmd í janúar
og febrúar 2013 af skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Niðurstöður könnunarinnar
voru kynntar í fræðslunefnd 11. apríl 2013. Seinni partinn í júní 2013 barst svo skýrsla sem
sýnir samanburð á meðaltalsniðurstöðum í Árborg og leikskólum Reykjavíkurborgar. Kynnt í
fræðslunefnd í ágúst 2013.
Upplýsingar um framkvæmd umbóta sem áætlaðar voru í umbótaáætlun
sveitarfélagsins og Árbæjar á skólaárinu 2012-2013 voru kynntar í fræðslunefnd í ágúst
2013.
Sjálfsmatsskýrsla Sunnulækjarskóla 2012–2013 var kynnt í fræðslunefnd í júní 2013.
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Skólavogin er hluti af ytra mati í grunnskólum og skilar samanburði á viðhorfi nemenda,
foreldra og kennara, árangri nemenda og ýmsum rekstrarupplýsingum. Skólavogin nýtist m.a.
sveitarfélögum við að koma til móts við lögbundnar kröfur um mat og eftirlit með skólum
ásamt því að veita upplýsingar um úthlutun fjármagns.

Undirbúningur að stofnun skólaþjónustu Árborgar
Í upphafi ársins 2013 var samþykkt að Sveitarfélagið Árborg segði sig úr byggðasamlagi um
Skólaskrifstofu Suðurlands og tæki að sér alla skólaþjónustu við leik- og grunnskóla og felldi hana að
stjórnkerfi sínu.Vinnuhópur, sem skipaður var af fræðslunefnd, hafði í 7-8 mánuði unnið mikla vinnu
við mótun framtíðarsýnar. Í hópnum voru Guðrún Þóranna Jónsdóttir, deildarstjóri sérkennslu í
Vallaskóla, Lísbet Nílsdóttir, sérkennslustjóri Álfheima, Magnús J. Magnússon, skólastjóri
Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri, Sigríður Ásdís Jónsdóttir, sérkennslustjóri Árbæjar og
Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri. Til að vinna með hópnum 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 var á þeim tíma í námsleyfi.
Meginmarkmið verkefnisins var að móta tillögur um skólaþjónustu í Árborg. Lagt var mat á
fyrirkomulag skólaþjónustunnar og tengsl hennar við fræðslusvið og skólastefnu Árborgar svo og aðra
þætti stjórnsýslunnar. Matið byggðist á fyrirliggjandi gögnum og viðtölum við einstaklinga og hópa
tengdum skólum sveitarfélagsins. Vinnuhópurinn leitaðist 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?
Þrennskonar gagnaöflun fór fram: Rýnt var í lög og reglugerðir er vörðuðu viðfangsefnið á einn eða
annan hátt. Sóttar voru á heimasíðu Skólaskrifstofu Suðurlands og Sveitarfélagsins Árborgar hverjar
þær upplýsingar sem verkefnisstjóri taldi að myndu nýtast, svo sem stefnuskjöl, samþykktir,
fundargerðir og ársskýrslur. Loks voru fimm viðtöl tekin við hlutaðeigandi svo og settir upp fimm
rýnihópar og þeir fengnir til að ræða tiltekin atriði er vörðuðu viðfangsefnið. Í 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.
Í kjölfarið hefur skólaþjónustan verið tekin reglulega á dagskrá funda fræðslunefndar og áhersla hefur
verið lögð á að þjónustan sé skipulögð á sveigjanlegan hátt út frá þörfum hvers skóla í góðu samráði
við skólastjórnendur. Í undirbúningsferlinu á árinu 2013 voru haldnir sérstakir þróunar- og fagfundir
með helstu hagsmunaaðilum skólasamfélagsins sem tryggði virka aðkomu skólanna að mótun og
þróun þjónustunnar.

Grunnur skólaþjónustunnar
Í undirbúningsvinnunni og mótun skipulags var meðal annars tekið mið af:





þarfagreiningu í skólum sveitarfélagsins
reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og
nemendaverndarráð í grunnskólum
skólastefnu Árborgar 2013–2016
framtíðarsýn vinnuhóps og skýrslu Trausta Þorsteinssonar og Gunnars Gíslasonar
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Áhersla er lögð á skólamiðaða ráðgjöf þar sem horft er á hvernig hægt er að styrkja starfshætti skólans
með það að leiðarljósi að nemendum og starfsfólki líði vel og nái góðum árangri í námi og kennslu. Þá
er ekki horft á þarfir og vanda barnsins sem einstaklingsvanda sem þarfnast meðferðar heldur hugað að
námsumhverfi, samskiptum og félagslegum aðstæðum. Leitað er lausna út frá samspili fjölmargra
þátta sem hafa áhrif á nám og líðan hvers og eins.
Hugmyndafræði lærdómssamfélagsins (professional learning community) er lögð til grundvallar í
mótun skólaþjónustu Árborgar. Litið er á verkefnið sem þróunar- og námsferli sem byggist á
sameignlegri ígrundun og faglegum samræðum helstu aðila skólasamfélagsins. Það er gert í þeirri
viðleitni að byggja upp öflugt skólastarf og skólaþjónustu. Stöðugt er leitast við að auka gæði og
árangur í námi, kennslu og á öðrum sviðum skólastarfsins. Sameiginleg markmiðssetning,
framtíðarsýn, lýðræðislegir stjórnunarhættir, gagnrýnin umræða og mat á árangri er stór hluti af
hugmyndafræði lærdómssamfélagsins. Ef vel gengur verður tengslanetið sterkt og lögð er rækt við
heiltæka hugsun þar sem allir stefna í sömu átt. Loks er afar mikilvægt að kennarar fái tækifæri og
stuðning til að eflast í starfi og þróa starfshætti sína. Hæfni þeirra skiptir sköpum gagnvart líðan
nemenda og námsárangri.

Skipurit fræðslusviðs 1. janúar–31. júlí 2014

Fræðslustjóri
Fræðslunefnd

Þorsteinn Hjartarson

Skólaþjónusta

Leikskólastjórar

Anna Ingadóttir

Eygló Aðalsteinsdóttir/Kristrún
Hafliðadóttir

Skólastjórar

Álfhildur Þorsteinsdóttir

Birgir Edwald

Ásthildur Bjarnadóttir

Guðbjartur Ólason

H. Sigrún Gylfadóttir

Magnús J. Magnússon

Lára Ólafsdóttir
Sólveig Norðfjörð
Þórdís H. Ólafsdóttir

Helga Geirmundsdóttir/Júlíana
Tyrfingsdóttir
Ingibjörg Stefánsdóttir
Kristín Eiríksdóttir
M. Sigríður Jakobsdóttir
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Áherslur og verkefni fræðslustjóra
Skólaþjónustan og skrifstofa fræðslusviðs heyra undir fræðslustjóra. Helsta hlutverk hans er að stýra
fræðslusviði og skólaþjónustu og hafa yfirumsjón með framkvæmd laga, reglugerða og samþykkta um
fræðslumál. Fræðslustjóri fylgir eftir skólastefnu Árborgar og er ábyrgur fyrir skipulagi og starfi
sérfræðiteyma. Fræðslustjóri er yfirmaður skólastjóra leik- og grunnskóla í Árborg, er starfsmaður
fræðslunefndar og annast ýmis samskipti við bæjarráð, stoðþjónustudeildir og hagsmunaaðila.
Fræðslustjóri sér um samninga við önnur sveitarfélög á sviði skólamála og hefur yfirumsjón með
skýrslugerð og skjalamálum fræðslusviðs og skólaþjónustu. Einnig ber fræðslustjóri ábyrgð á og hefur
eftirlit með gerð starfs- og fjárhagsáætlana Árborgar sem heyra undir fræðslusvið. Næsti yfirmaður
fræðslustjóra er Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar.

Starfsfólk skólaþjónustunnar
Anna Ingadóttir, skólafulltrúi
Álfhildur E. Þorsteinsdóttir, talmeinafræðingur (var í fæðingarorlofi á vorönn 2014)
Ásthildur Bjarnadóttir, sérkennslufulltrúi leikskóla
Hólmfríður Sigrún Gylfadóttir, kennsluráðgjafi
Lára Ólafsdóttir, sálfræðingur
Sólveig Norðfjörð, sálfræðingur
Þórdís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi
Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri
Íris Wigelund Pétursdóttir, talmeinafræðingur, starfaði sem verktaki á vorönn 2014 í fæðingarorlofi
Álfhildar Þorsteinsdóttur.
Hólmfríður Árnadóttir, talmeinafræðingur, sinnir talþjálfun leikskóla- og grunnskólabarna sem
verktaki fyrir Sveitarfélagið Árborg og Sjúkratryggingar Íslands.

Ráðgjöf frá Setri (Sérdeild Suðurlands)
Kristín Björk Jóhannsdóttir, deildarstjóri Seturs, veitir skólum ráðgjöf vegna nemenda með sérþarfir.
Setrið er til húsa í Sunnulækjarskóla og er sérstök starfseining innan skólans. Næsti yfirmaður
deildarstjóra er Birgir Edwald, skólastjóri. Nýr þjónustusamningur fyrir Setrið var gerður undir lok
skólaársins 2013-2014 milli Sveitarfélagsins Árborgar, félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og
Vestur-Skaftafellssýslu og skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Við sérdeildina starfar fagráð sem
er skipað skólastjóra Sunnulækjarskóla, deildarstjóra sérdeildar, sálfræðingi frá skólaþjónustu
Árborgar, sérfræðingi frá félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu og
sérfræðingi frá skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Fagráð fjallar m.a. um allar umsóknir sem
berast sérdeildinni og metur út frá fyrirliggjandi gögnum.
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Áherslur og verkefni kennsluráðgjafa
Ráðgjöf til kennara og foreldra vegna náms- og hegðunarerfiðleika nemenda. Eftirfylgd í kjölfar
greininga og skimana starfsfólks skólaþjónustu og mat á stuðningsþörf nemenda. Ráðgjöf, að höfðu
samráði við skólastjórnendur og foreldra, til nemenda er varða samskipti, nám o.fl. Ráðgjöf til kennara
um kennsluhætti, bekkjarstjórnun, foreldrasamskipti, samskipti við samkennara o.fl. Aðstoð og ráðgjöf
við gerð einstaklingsáætlana og einstaklingsnámskráa.
Skimanir í grunnskólum, svo sem með greiningartækinu LOGOS. Einhverfuráðgjöf, ADHD ráðgjöf,
o.fl. Ráðgjöf vegna nemenda með annað tungumál/ tvítyngd börn. Aðstoð og ráðgjöf vegna
þróunarverkefna og nýbreytni í skólastarfi. Ráðgjöf við skólastjórnendur vegna skipulags sérkennslu.
Verkefni á sviði símenntunar og aðstoð við gerð umsókna í símenntunar- og þróunarsjóði. Vinna við
eflingu tengsla leik-, grunn- og framhaldsskóla.

Áherslur og verkefni sálfræðinga
Skimun og nánari greining á vanda tengdum þroska, hegðun og líðan barna. Ráðgjöf um meðferð og
stuðningsþörf barna í framhaldi af athugun, eftirfylgd og teymisvinnu. Uppeldisráðgjöf til foreldra og í
sérstökum tilvikum stuðningsviðtöl við börn og unglinga með tilfinningavanda. Námskeið og fræðsla
til nemenda, foreldra og fagfólks. Á síðasta ári var haldið foreldranámskeiðið Uppeldi sem virkar –
færni til framtíðar, fræðsluerindi í Vallaskóla um ADHD og kvíða og fræðluerindi um ADHD. Einnig
var sótt um styrk til að halda foreldranámskeiðið Klókir litlir krakkar fyrir foreldra 3-6 ára barna með
kvíða. Það námskeið verður haldið á vorönn 2015. Þverfaglegt samstarf við stofnanir og aðila sem
sinna málefnum barna í Árborg.

Áherslur og verkefni sérkennslufulltrúa
Sérkennslufulltrúi var við störf á fræðslusviði þegar ný skólaþjónusta tók til starfa um áramót.
Sérkennslufulltrúi hefur starfað hjá sveitarfélaginu frá því í janúar 2001. Frá þeim tíma hafði skapast
ákveðin vinnuhefð í samskiptum sérkennslufulltrúa og starfsfólks leikskóla. Frá stofnun nýrrar
skólaþjónustu hefur farið fram endurskoðun á helstu áherslum og stendur sú vinna ennþá. Samvinna
sérkennslufulltrúa við leikskólastjóra og sérkennslustjóra leikskólanna vegna barna sem þurfa íhlutun
svo sem vegna röskunar á þroskaframvindu hefur verið til staðar og er ennþá í gangi. Lagt er mat á
sérkennsluþörf skólanna með leikskólastjórum og sérkennslustjórum. Þá sinnir sérkennslufulltrúi
ýmsum skólaþjónustuverkefnum, situr m.a. skilafundi vegna einstakra barna og teymisfundi að höfðu
samráði við leikskólastjóra og aðra starfsmenn skólaþjónustu. Sérkennslufulltrúi er með fasta
samstarfsfundi með sérkennslustjórum. Á fundunum er farið yfir stöðuna og fagleg umræða á sér stað
um leikskólastarfið. Þá er skráning og innritun barna í leikskóla eitt af verkefnum sérkennslufulltrúa,
utanumhald um greiðslur til dagforeldra og skráning barna sem eru í vistun hjá þeim. Reglulegar
eftirlitsheimsóknir til dagforeldra eru 3–4 sinnum á ári.

Áherslur og verkefni skólafulltrúa
Skólafulltrúi vinnur að ýmsum verkefnum innan fræðslusviðs. Hann sér um móttöku og skráningu
þjónustubeiðna til skólaþjónustu og situr í móttökuteymi skólaþjónustunnar. Hefur tengsl við aðrar
stofnanir og sinnir ýmissi stjórnsýslu sem tengist málaflokknum. Einnig rýnir hann í rekstur stofnana
sem heyra undir fræðslusvið og veitir stjórnendum ráðgjöf við rekstur. Skólafulltrúi hefur einnig
umsjón með könnunum sem lúta að málaflokknum. Tekur þátt í gerð fjárhagsáætlunar í samvinnu við
fræðslustjóra og kemur að mótun verklags og upplýsingamiðlun í samstarfi við skólastjórnendur og
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starfsfólk skólaþjónustu. Hefur einnig samráð og samvinnu við leik- og grunnskóla, talmeinafræðing
og skólaþjónustu um talkennslu.

Áherslur og verkefni talmeinafræðings
Verkefni á sviði talmeinaþjónustu eru einkum skimanir, greiningar og ráðgjöf vegna barna með málog/eða talvanda af ýmsu tagi. Á vorönn 2014 sinnti verktaki þessari þjónustu í fæðingarorlofi
Álfhildar. Þar má helst nefna málþroska- og framburðarfrávik en jafnframt stam og raddveilur. Í
talmeinaþjónustu er jafnframt lögð áherslu á snemmtæka íhlutun í leikskólum. Liður í því var að fá
Ásthildi Bj. Snorradóttur, talmeinafræðing, til að fræða leikskólastarfsmenn um þau mál í ársbyrjun
2014. Til að ná árangri er mikilvægt að finna sem fyrst börn sem þurfa á þjálfun að halda. Leikskólar í
Árborg nota ýmis skimunartæki, svo sem TRAS, Orðaskil, HLJÓM-2, Íslenska þroskalistann og
Smábarnalistann.

Talmeinaverkefni í Árborg
Talmeinaþjónusta snýr einkum að greiningu, ráðgjöf og talþjálfun leik- og grunnskólabarna.
Hólmfríður Árnadóttir, talmeinafræðingur, hefur sinnt þeirri þjálfun hér í Árborg undanfarin ár.
Annars vegar er um að ræða börn með frávik sem falla undir viðmið Sjúkratrygginga Íslands sem
greiða fyrir þau að undanskildu foreldragjaldi. Hins vegar er um að ræða börn með frávik sem falla
ekki undir Sjúkratryggingar Íslands en þurfa engu að síður á talþjálfun að halda. Undir lok skólaársins
náðist loks samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um skiptingu ábyrgðar vegna talmeinaþjónustu en
ríki og sveitarfélög hafa deilt um þessa skiptingu um árabil. Deilan snerist um að öll börn stæðu jafnt
gagnvart niðurgreiðslu Sjúkratrygginga Íslands, en inni í rammasamning talmeinafræðinga hefur verið
klausa um að grunnskólabörn að loknum 1. bekk þyrftu fyrst að fá þjónustu talmeinafræðings
sveitarfélags í 18 skipti áður en til greiðsluþátttöku SÍ kæmi. Nú heyrir þessi klausa sögunni til og
velferðarráðuneytinu er ætlað að tryggja breytingar á rammasamningi við talmeinafræðinga í takt við
samkomulagið. Meðfylgjandi tafla sýnir skiptingu ábyrgðar samkvæmt samkomulaginu:
Þjónusta á ábyrgð sveitarfélaga
-

Þjónusta á ábyrgð velferðarráðuneytis

Greining og ráðgjöf
Grunnþjónusta vegna barna með
framburðarfrávik, málþroskafrávik og
stam
Framburðarfrávik:
- Að 3 og 4 ára börn hafi 18-23 villur á
framburðarprófi
- Að 5 og 6 ára börn hafi 7-17 villur á
framburðarprófi
- Að 7 ára börn og eldri hafi 7 eða færri
villur á framburðarprófi
Málþroskafrávik:
- Miðað er við málþroskatölu 81-85
Stam:
- Grunnskólabörn með stam og flausturmæli,
vægari tilvik 1-3%

Sjúkratryggingar taka til kostnaðar við
nauðsynlega
talþjálfun
(foreldragjald
er
samkvæmt gjaldskrá þeirra)
Framburðarfrávik:
- Að 3 og 4 ára börn hafi 24 villur eða
fleiri á framburðarprófi
- Að 5 og 6 ára börn hafi 18 villur eða
fleiri á framburðarprófi
- Að 7 ára börn og eldri hafi 8 eða fleiri
villur á framburðarprófi
Málþroskafrávik:
- Miðað er við málþroskatölu 80 og undir
Stam:
- Grunnskólabörn með miðlungs til
alvarlegt stam (> 4%)
- Öll leikskólabörn með stam
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Dagforeldrar
Á skólaárinu 2013-2014 voru um 49 börn sem skiptust á ellefu dagforeldra. Þessi málaflokkur heyrir
undir velferðarráðuneytið og í Árborg er hann eitt af verkefnum fræðslusviðs, en að hluta unnin hjá
félagsþjónustu.

ART teymi Suðurlands
Tölulegar upplýsingar frá ART teyminu miða við janúar 2014 fram á haust sama ár. Á árinu hafa 18
einstaklingar í Árborg verið í fjölskylduART og HAM (hugrænni atferlismeðferð) hjá ART teyminu.
Sú vinna gengur vel en áberandi er að meðferðin skilar betri árangri ef skólinn vinnur einnig með ART
hjá börnunum (sjá sp. 5 í nýlegri skýrslu – fylgiskjal 2). Í sömu skýrslu er hægt að lesa um sögu og
stefnu ART verkefnisins á Suðurlandi og allar tölur út frá matslistum sem lagðir eru fyrir börn,
foreldra og kennara allt frá árinu 2010. Stefnt er að því að fá utanaðkomandi aðila til þess að taka út
það starf sem ART teymið hefur unnið undanfarin ár.

Leiðarljós, meginmarkmið og ábyrgðarsvið skólaþjónustu
Leiðarljós: Skólaþjónustan skal þjóna fjölbreyttum þörfum barna, foreldra og starfsfólks.
Markmið:


Leggja skal áherslu á heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda, óháð starfsstéttum og hver
veitir þjónustuna.



Skólaþjónustan á að beinast að því að efla skóla sveitarfélagsins sem faglegar stofnanir sem
geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veiti starfsfólki skóla aðstoð,
leiðbeiningar og stuðning eftir þörfum.



Þjónustan á að einkennast af sameiginlegri lausnaleit fagfólks og foreldra í þeim
úrlausnarefnum sem aðilar skólasamfélagsins standa frammi fyrir.



Leggja skal áherslu á snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna náms-, félagslegraog sálræns vanda og inngrip þegar á þarf að halda (snemmtæk íhlutun).



Leggja skal áherslu á stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu, einnig til foreldrafélaga,
foreldraráða og skólaráða vegna lögbundinnar starfsemi þeirra.



Unnið verði að auknu faglegu samstarfi innan hvers skóla og milli skóla, einnig að styrkingu
tengsla leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu og heildarsýn að leiðarljósi.

Ábyrgðarsvið:


Skólastjóri ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd skólaþjónustu hvers skóla. Einnig skal
skólastjóri hafa frumkvæði að samstarfi skólaþjónustu, félagsþjónustu, barnaverndar og
heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins vegna málefna einstakra nemenda.



Starfsfólk skólaþjónustunnar hefur samráð
skólaþjónustunnar eru mótaðar í hverjum skóla.



Starfsfólk skólaþjónustunnar mótar sameiginlegt verklag og verklagsreglur fyrir þjónustuna að
höfðu samráði við skólastjórnendur og fræðslustjóra.



Fræðsluyfirvöld (fræðslustjóri og fræðslunefnd) eru eftirlitsaðilar og fjalla um málefni
sérfræðiþjónustunnar á fundum fræðslunefndar.

við

skólastjórnendur

þegar

áherslur
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Heiltæk forysta – aukin gæði í skólastarfi
Á skólaárinu 2013– 2014 var haldið námskeið fyrir skólastjórnendur leik- og grunnskóla í Árborg.
Námskeiðið var á vegum menntavísindasvið Háskóla Íslands í samvinnu við skólaþjónustu Árborgar.
Markmið námskeiðsins var að efla faglegan styrk stjórnenda til að leiða þróun skólastarfs til betri
árangurs með áherslu á samvirkni bæði innan skóla og á milli þeirra. Áhersla var lögð á að
skólastjórnendur styrki tengsl sín á milli og nýti samtakamáttinn í þróunarstarfi. Sameiginlegur
ásetningur var bætt menntun í sveitarfélaginu sem heild. Nýleg skólastefna Árborgar var
útgangspunktur í námskeiðinu. Unnið var með áherslur og hugtök eins og:





heiltæka forystu, skóla sem lærdómssamfélag, valdeflingu og teymisvinnu
stefnumótun og forgangsröðun verkefna
að leiða breytingar
áætlunargerð og mat á verkefnum

Verkefni námskeiðsins voru byggð á hugmyndafræði skóla sem lærdómssamfélags og heildtækrar
forystu þar sem áhersla er á samvinnu innan skóla og á milli þeirra. Fimm vinnulotur
(námskeiðsdagar) voru frá desember 2013 til maí 2014. Áhersla var lögð á að þátttakendur miðli
reynslu og þekkingu sín á milli og glími saman við þau viðfangsefni sem takast þarf á við. Í hverri lotu
voru fluttir stuttir fyrirlestrar, hópvinna, lestur og samræður. Allt efni námskeiðsins er aðgengilegt
fyrir þátttakendur á námskeiðsvef sem settur var upp.
Umsjónarmenn voru Anna Kristín Sigurðardóttir, lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, og
Þórdís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi hjá skólaþjónustu Árborgar.
Í maí 2014 fóru þátttakendur námskeiðsins í fræðslu- og vettvangsferð til Reykjanesbæjar. Gylfi Jón
Gylfason, fræðslustjóri, kynnti áherslur bæjarins í skólamálum ásamt nokkrum ráðgjöfum
skólaþjónustunar í leik– og grunnskólum.
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Leið til aukins námsárangurs í Árborg
Á samstarfsfundum skólastjórnenda í Sveitarfélaginu Árborg og starfsfólks skólaþjónustunnar hefur
verið mótað verklag sem miðar að því að efla lestrarfærni nemenda og málþroska.
Liður í því er að nota bestu mögulegu skimunartæki á markvissan hátt, greina vel niðurstöður og vinna
með þær þannig að nemendur sýni góðar framfarir í lestri og öllu öðru námi. Verkefnið fór af stað á
vorönn 2014 í grunnskólum sveitarfélagsins en er unnið af fullum krafti í samstarfi skólastjórnenda,
kennara og kennsluráðgjafa frá og með skólaárinu 2014-2015. Í 1. bekk grunnskólanna er
skimunartækið Leið til læsis notað en prófið gefur kennurum upp nákvæma stöðu í hljóðkerfis- og
hljóðavitund, bókstafa- og hljóðaþekkingu og málskilningi og orðaforða. Skimun með LOGOS fer
svo fram í 3., 6. og 9. bekk og stafsetning í GRP-14 í 9. bekk. LOGOS er tölvutækt greiningarpróf
sem er grundvallað á nýlegum rannsóknum á lestrarfærni. Skimun og lestrargreining með þessu öfluga
tæki gefur okkur möguleika á því að veita góðar leiðbeiningar um hvernig niðurstöður geta nýst við
val á kennslufræðilegum úrræðum.
Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að lestrarvandi sé greindur sem fyrst svo grípa megi
tímanlega inn í með viðeigandi hætti. Hins vegar er ekki nóg að vinna með lestur í grunnskólunum því
leikskólarnir gegna afar stóru hlutverki í því að byggja upp góðar undirstöður. Þar er einnig unnið að
greiningum og skimunum með HLJÓM-2 sem mælir hljóðkerfisvitund ásamt TRAS sem er
skráningarlisti til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku ungra barna og
félagsþroska með fyrirbyggjandi íhlutun í huga. Í þessu sambandi er afar ánægjulegt að geta sagt frá
því að allir leikskólarnir í Árborg hafa fengið styrk úr Sprotasjóði vegna verkefnis sem nefnist „Að
auka hæfni, þekkingu og leikni leikskólabarna í læsi.“ Verkefnið gengur m.a. út á það að þróa daglegar
og markvissar sögu- og samræðustundir með áherslu á aukinn hlustunar- og málskilning barna, aukinn
orðaforða, hugtakaskilning og tjáningu.
Í nýlegri skólastefnu Árborgar 2013–2016 eru sett fram mörg metnaðarfull markmið og eitt þeirra
varðar samræmd próf. Á undanförnum árum hefur árangur í einstökum námsgreinum í grunnskólum
sveitarfélagsins verið undir landsmeðaltali en því ætlum við að breyta. Við stefnum að því að árangur í
samræmdum prófum verði um eða yfir landsmeðaltali eigi síðar en 2016. Það er ánægjuleg að sjá að
nú þegar erum við á réttri leið sé tekið mið af árunum 2011–2013. Með góðri samvinnu allra helstu
aðila skólasamfélagsins, kennslufræðilegri umræðu, sjálfsmati og mótun umbótaáætlana er örugglega
hægt að ná fram áðurnefndu markmiði. Góð lestrarfærni er undirstaða alls árangurs í námi og það er
von okkar að skýrir verkferlar í lestrarskimunum og greiningum og fjölbreytt kennslufræðileg úrræði
muni stuðla að góðum framförum í námi nemenda á næstu árum.

Niðurstöður PISA 2012 fyrir Árborg
Á fundi fræðslunefndar 10. apríl 2014 kynnti Almar Miðvík Halldórsson PISA-skýrslu sem var unnin
sérstaklega fyrir Sveitarfélagið Árborg. Undir þessum dagskrárlið sátu einnig fundinn margir
skólastjórnendur leik- og grunnskóla, ráðgjafar skólaþjónustunnar og framkvæmdastjóri
sveitarfélagsins. Almar var með afar góða kynningu og umræður voru fínar. Í PISA-skýrslunni fyrir
Árborg er einkum fjallað um læsi, viðhorf, kennsluhætti og skólabrag í grunnskólum Árborgar en þessi
vinna er í anda nýrrar skólastefnu Árborgar þar sem lögð er áhersla á aukinn námsárangur nemenda.
Til að þau markmið nái fram að ganga þarf meðal annars að leggja mat á skólastarfið, skilja hvernig
það stendur undir kröfum í lögum um skólastarf, aðalnámskrá og skólastefnu sveitarfélagsins.
Greining á PISA-niðurstöðum fyrir Árborg er einn af mörgum þáttum sem mikilvægt er að skoða.
Í PISA-skýrslunni er fjallað um niðurstöður á lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúrufræðilæsi fram til
ársins 2012 í Árborg miðað við landið í heild. Sérstaklega er tilgreind þróunin í Vallaskóla og
Sunnulækjarskóla. Hins vegar voru árgangar í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri það
fámennir að ekki er fjallað um skólann í skýrslunni út frá persónuverndarsjónarmiðum. Á
kynningarfundinum var athyglisvert að heyra að um 15% nemenda 10. bekkjar í Vallaskóla
útskrifuðust um áramót og voru í námi í FSu þegar PISA-prófið var lagt fyrir árið 2012. Ef þeir hefðu
einnig tekið prófið, hefði útkoman væntanlega orðið enn betri fyrir skólann og Árborg í heild sinni.
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Skýrslan talar sínu máli en það kom á óvart að sjá miklar sveiflur milli árganga þegar litið er á
lesskilning drengja í Árborg. Árin 2003 og 2012 er lesskilningur þeirra langtum lakari en
landsmeðaltal, árin 2000 og 2009 er hann við landsmeðaltal og árið 2006 yfir landsmeðaltali. Það
þýðir að á árunum 2003 og 2012 er kynjamunur í lesskilningi í Árborg áberandi meiri en almennt á
landinu. Hér er greinilega um miklar árgangasveiflur að ræða í lesskilningi drengja sem ekki koma
fram hjá stúlkum í Árborg í sömu árgöngum. Þetta er dæmi um upplýsingar í skýrslunni sem kalla á
frekari skoðun og kennslufræðilega umræðu meðal kennara, skólastjórnenda og starfsfólks
skólaþjónustunnar.

Í skýrslunni er fjallað um þróun á skólabrag í Árborg í samanburði við allt landið frá árinu 2003 til
2012. Þar er til að mynda horft á samband nemenda við kennara, stuðning kennara við nemendur og
aga í tímum. Niðurstöður úr þessu eru jákvæðar fyrir Árborg. Árið 2003 var samband við kennara,
stuðningur kennara í náminu og agi í tímum áberandi lakara í Árborg en á landsvísu. Áratug síðar
hefur allt þrennt batnað mjög mikið í Árborg og er árið 2012 sambærilegt við það sem gerist á
landsvísu. Það eru mjög jákvæðar niðurstöður fyrir skólabrag í Árborg.
Ef brugðist verður við niðurstöðum PISA-skýrslunnar með faglegri, umbótamiðaðri umræðu og vinnu
er næsta víst að þau markmið sem við höfum sett okkur um aukinn námsárangur munu ná fram að
ganga. PISA-skýrslan er aðgengileg á heimasíðu Árborgar.
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2014/04/Niðurstoður-PISA-Ritrynt.pdf
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Símenntun og styrkir
Sótt var um styrki í Endurmenntunarsjóð grunnskóla á vorönn 2014 og úthlutaði sjóðurinn fjármunum
í öll verkefni sem skólaþjónustan sóttist eftir að fá styrk í. Einnig fengu bæði Sunnulækjarskóli og
Vallaskóli styrki úr sjóðnum í símenntunarverkefni. Þá var samstarf við skóla- og velferðarþjónustu
Árnesþings um námskeið sem skapaði meira námskeiðsframboð fyrir kennara og skólastjórnendur á
svæðinu. Hér fylgja upplýsingar um verkefni sem verða í boði á skólaárinu 2014-2015, þ.e. heiti
námskeiðs, kennara og ábyrgðaraðila.
1. Að deila með sér – Þóra Þórðardóttir. Skólaþjónusta Árborgar.
2. Möguleikar list- og verkgreinakennara í menntun til sjálfbærni – Ásthildur B. Jónsdóttir.
Skólaþjónusta Árborgar. Um er að ræða samstarfsverkefni Listaháskóla Íslands, Listasafns
Árnesinga, skólaþjónustu Árborgar og skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings.
3. Námskeið fyrir íþróttakennara – Janus Guðlaugsson. Skólaþjónusta Árborgar
4. Upplýsingatækni fyrir kennara – Ari Halldórsson og Kristveig Halldórsdóttir.
Skólaþjónusta Árborgar.
5. Fjölbreyttar leiðir í námsmati. Erna Ingibjörg Pálsdóttir. Skóla- og velferðarþjónusta
Árnesþings.
6. Hagnýt ráð í kennslu og skipulagi skólastofunnar. Hrafnhildur Karlsdóttir, Ólína
Þorleifsdóttir. Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings.
7. Markþjálfun fyrir stjórnendur í grunn- og leikskólum. Profectus.
Skóla- og
velferðarþjónusta Árnesþings.

Námskeið og fræðslufundir


Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar (foreldranámskeið). Eitt námskeið var haldið á
skólaárinu – Sólveig Norðfjörð, sálfræðingur



Fræðslufundur um kvíða og ADHD í Vallaskóla – Sólveig Norðfjörð og Lára Ólafsdóttir,
sálfræðingar



Fræðslufundur um ADHD í leikskólanum Árbæ –Sólveig Norðfjörð, sálfræðingur



Fræðslufundur um tvítyngi í leikskólunum á Selfossi – Þórdís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi



Fræðslufundur um málþroska barna og snemmtæka íhlutun fyrir stjórnendur í leikskólum og
starfsfólk skólaþjónustu – Ásthildur Bj. Snorradóttir, talmeinafræðingur



Tveir fyrirlestrar um PISA 2012 á vegum fræðslunefndar



Kynningarfundir um skólaþjónustu Árborgar í skólum sveitarfélagsins

Fréttabréf og útgefið efni
Skólaþjónusta Árborgar gefur út fréttabréf sem birtast á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem allir aðilar
skólasamfélagsins hafa greiðan aðgang en einnig eru þau send til skólastjóra og kennara leik- og
grunnskóla á rafrænu formi. Gefin hafa verið út átta fréttabréf á tímabilinu janúar til maí 2014 og er
markmiðið að deila ýmsum fróðleik, s.s tímaritsgreinum, upplýsingum um fagbækur og krækjur sem
tengst geta skólastarfinu. Einnig er markmiðið að fjalla um verkefni sem verið er að vinna í skólunum
og er starfsfólk skólanna hvatt til að koma með ábendingar og hugmyndir.
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Í tengslum við þátttöku Árborgar í Stóra leikskóladeginum í Reykavík í maí 2014 var gefinn út
upplýsingabæklingur fyrir leikskóla sveitarfélagsins og helstu áherslur þeirra. Þar eru einnig kynntar
nokkrar áherslur úr skólastefnu Árborgar og ýmis hagnýt atriði eins og símanúmer og netföng.

Könnun á skólaþjónustu
Könnunin sem er hluti af innra mati skólaþjónustunnar var gerð á tímabilinu 20.–29. ágúst 2014 af
fræðslusviði Sveitarfélagsins Árborgar. Anna Ingadóttir, skólafulltrúi, og Hólmfríður Sigrún
Gylfadóttir, kennsluráðgjafi, sáu um framkvæmd og úrvinnslu. Markmið könnunarinnar var að skoða
viðhorf starfsfólks skóla, sem hafa verið í mestum samskiptum við starfsfólk skólaþjónustunnar á
skólaárinu 2013-2014, til að auka gæði þjónustunnar. Sjá nánar fylgiskjal 1.

Ýmsir samstarfsaðilar á skólaárinu 2013-2014































Innri stoðþjónusta og starfsfólk skóla
Foreldrar, foreldrafélög og foreldraráð
Félagsþjónusta, forvarnarteymi, menningar- og frístundasvið
Iðjuþjálfi, skólahjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, læknar og stjórnendur HSu
Anna Kristín Sigurðardóttir, lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Anna Magnea Hreinsdóttir, leikskólafulltrúi í Garðabæ
Talþjálfun barna, Hólmfríður Árnadóttir
Ásthildur Bj. Snorradóttir, talmeinafræðingur
Íris W. Pétursdóttir, talmeinafræðingur
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar
ART teymi Suðurlands
Greininga- og ráðgjafarstöð ríkisins
Barna- og unglingageðdeild LSH
Ásthildur Jónsdóttir, lektor við Listaháskóla Íslands
Inga Jónsdóttir, safnstjóri Listasafns Árnesinga
Janus Guðlaugsson, menntavísindasviði HÍ
Þóra Þórðardóttir, kennari í MK
Ari Halldórsson, kennari í Borgarholtsskóla
Fræðslusvið Reykjanesbæjar
Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings
Félags- og skólaþjónustu Rangarárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu
Samband íslenskra sveitarfélaga
Skólaskrifstofa Suðurlands
Þjónustumiðstöð Breiðholts
Fræðsluyfirvöld í ýmsum sveitarfélögum
Guðrún Þóranna Jónsdóttir, sérkennari
Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofustjóri Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar

Þessi listi er ekki tæmandi en fræðslusvið og skólaþjónusta Árborgar hafa verið í samstarfi við
marga aðila sem koma að skólamálum.
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Lykiltölur skólaþjónustu fyrir skólaárið 2013-2014
Helstu lykiltölur fyrir skólaþjónustuna má sjá hér að neðan. Móttökuteymi tekur á móti beiðnum sem
berast frá skólum og tekur ákvörðun í hvaða farveg beiðni fer. Skólaárið 2013-2014 bárust alls 345
beiðnir sem skiptast í einstaklingsmál og almenna ráðgjöf. Ekki var byrjað að vinna í öllum málum
sem bárust undir lok skólaársins og fluttust þau því yfir á skólaárið 2014-2015 og teljast því einnig
með þar. Hins vegar sýnir þetta ekki öll mál því til að mynda vann sérkennslufulltrúi eftir fyrra
fyrirkomulagi á fyrstu mánuðum eftir stofnun skólaþjónustunnar. Lykiltölur fyrir ART sýna heldur
ekki rétta stöðu þar sem skólarnir sóttu um fjölskylduART beint til ART-teymisins. Stefnt er að því að
lykiltölur næsta skólaárs muni endurspegla betur alla skólaþjónustuna.
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Heildarfjöldi beiðna frá leikskólum
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Árborg gestasveitarfélag á Stóra leikskóladeginum í Reykjavík

Stóri leikskóladagurinn er haldinn árlega í Reykjavík og föstudaginn 23. maí 2014 voru leikskólar
Sveitarfélagsins Árborgar gestir Reykjavíkur. Kynningarbásar voru í Ráðhúsi Reykjavíkurborgar og
fyrirlestrar haldnir í Iðnó. Þar kynntu þau Anna Gína Aagestad og Ólafur Oddsson samstarfsverkefnið
Gullin í grenndinni og Kristín Eiríksdóttir kynnti þróunarverkefnið Lýðræðisleg augnablik. Hver
leikskóli í Árborg setti upp sinn kynningarbás í Ráðhúsinu þar sem ýmis verkefni voru kynnt og
fræðslusvið var einnig með stand með kynningarefni frá sveitarfélaginu.

Stóra upplestrarkeppnin
Í byrjun nóvember 2013 var ákveðið af fræðsluyfirvöldum í Árborg, Hveragerði og Ölfusi að standa
saman að stóru upplestrarkeppninni 2013–2014. Árborg tók að sér að halda utan um undirbúning og
var Guðrún Þóranna Jónsdóttir, sérkennari, ráðin í það verkefni sem verktaki. Hún skrifað einnig þá
greinargerð sem hér fylgir um keppnina. Skólarnir sem tóku þátt voru Barnaskólinn á Eyrarbakka og
Stokkseyri, Grunnskólinn í Hveragerði, Grunnskóli Þorlákshafnar, Sunnulækjarskóli og Vallaskóli.
Mjög fljótlega var ákveðið að fjórir skólanna tækju einnig upp Litlu upplestrarkeppnina í 4. bekk.
Skipaðir voru tenglar í skólunum og voru í upphafi haldnir sameiginlegir fundir með tenglum fyrir
báðar keppnirnar til að ræða fyrirkomulag og framkvæmd. Ingibjörg Einarsdóttir, umsjónarmaður frá
Röddum1, kom og hélt námskeið fyrir tengla og kennara þessara fimm skóla þriðjudaginn 12.
nóvember.
Markmið upplestrarkeppninnar í 7. bekk grunnskóla er að vekja athygli og áhuga í skólum á
vönduðum upplestri og framburði. Keppnin sjálf er í rauninni aukaatriði og forðast skyldi að einblína á
sigur. Mestu skiptir að kennarar nýti þetta tækifæri til að leggja markvissa rækt við einn þátt
móðurmálsins með nemendum sínum, vandaðan upplestur og framburð, og fái alla nemendur til að
lesa upp, sjálfum sér og öðrum til ánægju. Skólarnir þjálfuðu nemendur sína og voru með lokakeppni
hver í sínum skóla og völdu þrjá keppendur og einn til vara til að taka þátt í lokakeppninni sem haldin
var 3. apríl. Sú hugmynd kom frá einum skólanum að kalla upp varamenn á lokahátíð og veita þeim
einnig viðurkenningu þar sem þeir hafa lagt mikið á sig, æft eins og aðalmenn og ætíð verið til taks.
Gestgjafi Stóru upplestrarkeppninnar var Grunnskólinn í Þorlákshöfn sem tók á móti keppendum og
gestum í Versölum í Ráðhúsi Þorlákshafnar.
Jónas Sigurðsson, tónlistarmaður, flutti skemmtilegt ávarp og nemendur frá Tónlistarskóla Árnesinga
fluttu tónlist. Verðlaunahafar Stóru upplestrarkeppninnar frá 2013 kynntu skáld keppninnar. Til úrslita
11

Raddir eru samtök um vandaðan upplestur og framsögn. http://upplestur.hafnarfjordur.is/
19

Ársskýrsla skólaárið 2013-2014

í upplestrarkeppninni kepptu 15 nemendur, þrír nemendur frá hverjum skóla. Lesefnið sem valið var
að þessu sinni til upplestrar var eftir rithöfundinn Þorgrím Þráinsson og ljóðskáldið Erlu eða Guðfinnu
Þorsteinsdóttur. Nemendur máttu síðan velja eitt ljóð til að lesa upp. Skemmtilegt var að þá fluttu tveir
keppendur ljóð eftir sjálfa sig. Þetta unga fólk var til sóma á allan máta og sýndi og sannaði að þeim
markmiðum keppninnar var náð að flytja íslenskt mál með góðum framburði og vönduðum upplestri.

Þeir nemendur sem hlutu viðurkenningu að þessu sinni voru: í fyrsta sæti var Baldvin Alan
Thorarensen, Grunnskólanum í Hveragerði, í öðru sæti var Guðjón Leó Tyrfingsson,
Sunnulækjarskóla, og í þriðja sæti var Hekla Rún Harðardóttir, Vallaskóla. Félag íslenskra
bókaútgefenda gaf öllum keppendum ljóðabókina Nokkur ljóð sem eru valin ljóð eftir Erlu og
Íslandsbanki veitti þeim nemendunum sem hlutu viðurkenningu peningaupphæð.
Raddir, samtök um vandaðan upplestur og framsögn, halda utan um Stóru upplestrarkeppnina á
landsvísu. Raddir styðja við kennara og skipuleggjendur með því að skipuleggja fræðslufundi og
námskeið. Einnig leggja Raddir til lesefni á lokahátíðum, verðlaun, viðurkenningar og fulltrúa í
dómnefnd.

Litla upplestrarkeppnin
Litla upplestrarkeppnin var haldin í fjórum grunnskólum í lágsveitum Árnessýslu haustið 2013, þ.e. í
Sunnulækjarskóla, Vallaskóla, Grunnskólanum í Hveragerði og Grunnskólanum í Þorlákshöfn. Litla
upplestrarkeppnin er í anda Stóru upplestrarkeppninnar, með sömu markmið að leiðarljósi en sniðin að
aldri og þroska nemenda í 4. bekk. Litla upplestrarkeppnin hófst haustið 2010 í Hafnarfirði. Þar er
markmiðið að keppa að betri árangri og bæta upplestur en í keppni felst fleira en að keppa við aðra.
Verkefnið stendur allan veturinn og skiptist í ræktunarhluta og hátíðarhluta og mikilvægt er að allir
þátttakendur fái viðurkenningarskjöl eins og tíðkast í Stóru upplestrarkeppninni.
Grunnskólinn í Hveragerði, Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Sunnulækjarskóli og Vallaskóli ákváðu að
taka þátt í Litlu upplestrarkeppninni haustið 2013. Skipaðir voru tenglar frá hverjum skóla sem voru í
samstarfi við umsjónarmann keppninnar, Guðrúnu Þórönnu Jónsdóttur. Ingibjörg Einarsdóttir,
umsjónarmaður Radda2, kom í Sunnulækjarskóla 12. nóvember 2013 og hélt námskeið og kynningu
fyrir kennara og tengla þeirra grunnskóla sem tóku þátt í Stóru og Litlu upplestrarkeppninni. Tveir
fundir voru vegna vinnu og framkvæmdar Litlu upplestrarkeppninnar, 26. nóv. með tenglum og
umsjónarmanni og 30. janúar var fundur með Ingibjörgu Einarsdóttur, umsjónarmanni og kennurum. Í
öllum skólunum var mikil ánægja með þessa viðbót við skólastarfið og voru þeir kennarar og tenglar
sem tjáðu sig eftir veturinn sammála um að Litla upplestrarkeppnin væri komin til að vera.

2

Raddir eru samtök um vandaðan upplestur og framsögn. http://upplestur.hafnarfjordur.is/
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Fylgiskjal 1
Niðurstöður könnunar á skólaþjónustu skólaárið 2013–2014
Um framkvæmd og þátttöku
Könnunin var gerð á tímabilinu 20.-29. ágúst 2014 af fræðslusviði Sveitarfélagsins Árborgar. Anna
Ingadóttir, skólafulltrúi og Hólmfríður Sigrún Gylfadóttir, kennsluráðgjafi, sáu um framkvæmd og
úrvinnslu.
Markmið könnunarinnar var að skoða viðhorf starfsfólks skóla, sem hefur verið í mestum samskiptum
við starfsfólk skólaþjónustunnar á skólaárinu 2013-2014, til að auka gæði þjónustunnar.
Könnunin var send í tölvupósti til 86 starfsmanna leik- og grunnskóla. Þátttaka í könnuninni var 53%.
Athugasemdir sem verða einstaklinga voru teknar út úr skýrslunni en þeim var komið á framfæri við
viðkomandi yfirmann.
Starfsstaður
Leikskóli

51%

Grunnskóli

49%

Hversu ánægður eða óánægður ertu með skólaþjónustuna þegar á heildina er litið?
Mjög ánægður

49%

Ánægður

46%

Óánægður

5%

Mjög óánægður

0%

Ég þekki helstu markmið og áherslur sem unnið er eftir.
Mjög sammála

38%

Sammála

49%

Ósammála

13%

Mjög ósammála

0%

Samstarfsfundir skólastjórnenda og starfsfólks skólaþjónustu eru mikilvægir.
Mjög sammála

85%

Sammála

15%

Ósammála

0%

Mjög ósammála

0%
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Áhersla er á snemmtæka íhlutun og forvarnarstarf.
Mjög sammála

69%

Sammála

28%

Ósammála

3%

Mjög ósammála

0%

Skólar hafa tækifæri til að móta sína skólastefnu.
Mjög sammála

59%

Sammála

38%

Ósammála

0%

Mjög ósammála

3%

Ráðgjöf um kennsluhætti í grunnskóla. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á
skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

18%

Vel

18%

Illa

3%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

5%

Á ekki við

56%

Ráðgjöf um sérkennslumál í grunnskóla. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á
skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

23%

Vel

21%

Illa

0%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

3%

Á ekki við

54%

Lesskimanir. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

13%

Vel

18%

Illa

0%

Mjög illa

0%
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Ekki fengið þjónustu
Á ekki við

5%
64%

Lestrargreiningar. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

13%

Vel

15%

Illa

0%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

8%

Á ekki við

64%

Skimun með talnalykli. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu 2013 2014?]
Mjög vel

8%

Vel

13%

Illa

0%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

13%

Á ekki við

67%

Sálfræðiþjónusta. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

51%

Vel

33%

Illa

5%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

8%

Á ekki við

3%

Ráðgjöf um sérkennslu í leikskóla. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu
2013 -2014?]
Mjög vel

10%

Vel

33%

Illa

3%

Mjög illa

0%
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Ekki fengið þjónustu
Á ekki við

5%
49%

Ráðgjöf um skipulag leikskólastarfs. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á
skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

5%

Vel

21%

Illa

0%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

18%

Á ekki við

56%

Talmeinaráðgjöf. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

15%

Vel

26%

Illa

8%

Mjög illa

3%

Ekki fengið þjónustu

23%

Á ekki við

26%

Fréttabréf skólaþjónustu. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu 2013 2014?]
Mjög vel

23%

Vel

62%

Illa

3%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

3%

Á ekki við

10%

Verkefni og ráðgjöf á sviði símenntunar. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á
skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

10%

Vel

41%

Illa

8%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

13%
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Á ekki við

28%

Ráðgjöf við þróun verkferla og verklagsreglna. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt
á skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

8%

Vel

31%

Illa

3%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

21%

Á ekki við

38%

Almenn ráðgjöf og fræðsla til foreldra. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á
skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

13%

Vel

62%

Illa

0%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

10%

Á ekki við

15%

Stuðningur skólaþjónustu við forvarnarstarf. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á
skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

3%

Vel

41%

Illa

0%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

18%

Á ekki við

38%

Eftirfylgni og mat á árangri í kjölfar greininga. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt
á skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

21%

Vel

64%

Illa

3%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

3%
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Á ekki við

10%

Kynning á skólaþjónustu. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu 2013 2014?]
Mjög vel

36%

Vel

54%

Illa

3%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

3%

Á ekki við

5%

Ráðgjöf í mannauðs- og starfsmannamálum. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á
skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

3%

Vel

21%

Illa

5%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

23%

Á ekki við

49%

Samstarf félagsþjónustu við skóla. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér almennt á skólaárinu
2013 -2014?]
Mjög vel

8%

Vel

44%

Illa

8%

Mjög illa

3%

Ekki fengið þjónustu

18%

Á ekki við

21%

Upplýsingar um skólaþjónustu á heimasíðu Árborgar. [Hvernig hefur skólaþjónustan nýst þér
almennt á skólaárinu 2013 -2014?]
Mjög vel

10%

Vel

62%

Illa

8%

Mjög illa

0%

Ekki fengið þjónustu

10%
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Á ekki við

10%

Annað



Talmeinafræðingur hefur ekki komið til starfa á leikskólanum mínum.
Útbúa mætti gagnasvæði/banka á sameiginlegu svæði þar sem allir starfsmenn leikskólanna
komast inn á:
1. Gagnasvæði sem nýtist í þróunarverkefni leikskólanna í Árborg, Árangursríkt læsi.
2. Gagnasvæði þar sem kennslugögn/sértæk kennslugögn allra leikskólanna eru skráð. Þetta
gæti létt leikskólum að fá lánuð gögn / að lána sértæk gögn eftir þörfum á milli leikskóla.

Ef þú fékkst ekki þjónustu frá skólaþjónustunni - hver er þá ástæðan? Hægt að merkja við fleiri
en eitt atriði.
Sótti ekki um þjónustu

36%

Aðgangur að þjónustu erfiður

5%

Vissi ekki af þjónustunni

8%

Hafði ekki þörf fyrir þjónustu

36%

Á bið eftir þjónustu

38%

Annað




Ég ætlaði ekki að merkja við neitt svar í spurningunni um Ef þú fékkst ekki þjónustu-hver er þá
ástæðan, því að ég fékk þjónustu. Þannig að ekkert svar átti við en ég varð að velja eitthvað!
Ég fékk þjónustu frá skólaþjónustunni, könnunin bannar mér að svara ekki í reitinn hér fyrir ofan
svo ég merkti við það neðsta
Ekkert af ofangreindu á við um mig en ég merkti við einn reit til að geta sent inn svarið

Þekkir þú reglugerðir um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga frá 2010?
Mjög vel

8%

Vel

44%

Illa

41%

Mjög illa

8%

Sveitarfélagið leggur áherslu á heildstæða þjónustu við fjölskyldur. [Vinsamlega svarið eftir
bestu getu.]
Mjög sammála

21%

Sammála

59%

Hvorki né

18%

Ósammála

0%

Mjög ósammála

3%
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Eftirfylgni milli skólastiga vegna málefna nemenda er góð. [Vinsamlega svarið eftir bestu getu.]
Mjög sammála

15%

Sammála

51%

Hvorki né

21%

Ósammála

10%

Mjög ósammála

3%

Biðtími eftir þjónustu, svo sem eftir ráðgjöf og greiningum er hæfilegur. [Vinsamlega svarið
eftir bestu getu.]
Mjög sammála

13%

Sammála

38%

Hvorki né

18%

Ósammála

26%

Mjög ósammála

5%

Annað







Biðtími hjá sálfræðingum er hæfilegur en biðtími eftir talmeinafræðingi hefur verið of langur.
Allt of langur biðtími í að fá talmeinafræðing, gengur vel að fá sálfræðinginn og finnst það
fyrirkomulag fínt að sálfræðingur komi í leikskólann einu sinni á 6 vikna fresti.
Miklu máli skiptir að hafa skýra verkferla varðandi þjónustu, ráðgjöf og greiningu. Verið er að
vinna þessa ferla varðandi leikskólann. Kynna þarf verkferlana fyrir öllu starfsfólki leikskólanna.
Það er algjörlega óásættanlegt að nemendur, foreldrar og skóli þurfi að bíða í allt að ár eftir því að
komast að í greiningu. Þegar greiningarferli er hafið tekur það líka of langan tíma. Foreldrar eiga
ekki að þurfa að sækja í einkageirann og jafnvel í önnur sveitarfélög eftir þeirri þjónustu sem
sveitarfélagið gefur sig út fyrir að veita.
Auðvitað er draumurinn sá að stytta biðtíma eftir ráðgjöf og greiningu, þannig að enginn biðtími
skapist.

Vinsamlegast komið einhverju á framfæri sem ekki hefur verið spurt um í þessari könnun
og/eða bæta þarf við vegna spurninga hér að framan.






Það er mjög gott að hafa svona greiðan aðgang að sálfræðingi sem kemur og lítur yfir barnahópinn
og hjálpar til við að meta hvort þörf er á að senda inn þjónustubeiðni. Vonandi verður hægt að
koma slíku fyrirkomulagi líka á með talmeinafræðinginn, hann komi og hlusti og sjá hvort þörf er
á þjónustubeiðni til talmeinafræðings. Svo held ég að það væri mjög sterkt að skólaþjónustan væri
með iðjuþjálfa í vinnu hjá sér. Það er fjöldi barna sem þarf á slíkri þjónustu að halda á öllum
skólastigum og þar er bið talsverð. Hann myndi líka nýtast kennurum og öðru starfsfólki t.d.
varðandi líkamsbeitingu og skila þar með ánægðara starfsfólki í betra líkamlegu ástandi.
Gaman og spennandi að taka þátt í vinnu og þróun skólaþjónustunnar og sjá hversu hratt og vel
vinnan skilar sér inni í leikskólanum. Ég sé að starfsmenn leikskólans eru að öðlast mun meira
öryggi í starfi sínu með börnunum. Upplifi einnig að starfsmenn koma meira með uppástungur um
raunhæfar lausnir sem gagnast inni á deildunum.
Mætti kynna þessa þjónustu betur fyrir foreldrum.
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Skólaþjónustan fer vel af stað og ég er ánægð með hvernig til hefur tekist. Það er ekki síst undir
okkur komið sem störfum í leikskólunum hvernig hún þróast. Það er svo frábært, við getum haft
áhrif.
Ég hef fulla trú á að skólaþjónustan eigi eftir að finna sinn farveg, þarf sitt aðlögunarferli :)
Skólaþjónustan er skipuð eðalfólki að mér virðist og með sterka fagvitund. Mér þykir miður að
lítið hafi sést til talmeinafræðings á liðnu skólaári og að dregið hafi úr viðverutíma sálfræðingsins
við leikskólann þegar leið á vorið. Flott hjá ykkur að gera svona könnun, takk fyrir það :)
Samvinna milli heilsugæslu og leikskóla og eða félagsþjónustu/barnaverndar mætti vera
markvissari og í báðar áttir, ekki eingöngu ætlast til að leikskólarnir gefi upplýsingar en fái engar á
móti.
Að mínu mati fer skólaþjónustan vel af stað og gott að fá sérfræðingana inn á gólfin til stuðnings
og ráðgjafar fyrir kennara. Mér finnst ráðgjöf og eftirfylgni það sem vegur þyngst að lokinni
greiningu. Ég vænti mikils af samstarfi við skólaþjónustu Árborgar og hlakka til komandi vetrar.
Það er reyndar ekki sama hver ráðgjafinn er, því það er allt of löng bið eftir iðjuþjálfa til dæmis.
Hef ég áhyggjur af því að það gæti komið illa niður á nemendum.
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Fylgiskjal 2
Art verkefnið á Suðurlandi
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