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Móttökuáætlun frá leikskóla yfir í grunnskóla 
Samkvæmt 9.gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010. 

 

Nemandi 

Nemandi:  Kt: 

Heimilisfang:  Sími: GSM: 

Aðstandendur: Móðir: Faðir:  

Fjölskylduhagir:  

Systkini: 
 

Undirbúningur grunnskóla og leikskóla fram að skólabyrjun 

Boðun á skilafund Leikskólinn boðar fulltrúa skólans – skrá tímasetningu 

Boðun á teymisfundi Leikskóli boðar fulltrúa skólans – skrá tímasetningu 

Þátttaka í vorskóla Skrá hvers konar aðlögun þarf að fara fram svo að vorskólaskipulagið 
henti nemandanum?  Er þörf á tíðari heimsóknum? 

Foreldrasamstarf Skrá ef þörf er á einstaklingsmiðaðri aðlögun varðandi kynningu á 
skólastarfinu og væntanlegri teymisvinnu. 

Skólavistun Skrá hvers konar aðlögun og mönnun er nauðsynleg. Á að byrja eftir 
sumarfrí leikskóla eða fara aftur í leikskólann fram að skóla? 

Funda- og viðburðadagatal  

Mán Þri Mið Fim fös 
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Leikskóli skráir í samstarfi við foreldra 

Greiningar 

Ártal Greiningaraðili Niðurstöður 

   

   

   

 

Leikskóli  skráir í samstarfi við foreldra og grunnskóla 

Þörf á aðstoð, aðbúnaði, aðstöðu, hjálpartækjum 

Á leið í skóla  

Við komu í skóla  

Í bóklegri kennslu  

Í íþróttatímum  

Í sundtímum  

Í listgreinum  

Í frímínútum  

Við persónulegt 
hreinlæti 

 

Í matartímum  

Á leið úr skóla  

 

 

 

 

 

 



Sunnulækjarskóli Selfossi 

Nafn leikskóla: 

Kristín Björk Jóhannsdóttir 

 

3  

 

 

 Leikskóli skráir í samstarfi við foreldra  og grunnskóla 

Heildræn þjónusta 

Persónulegar þarfir: 
Næring 
Persónulegt hreinlæti 
Lyfjagjöf 
Heilsa og vellíðan 
Félagsþjónusta 
Heilbrigðisþjónusta  
Ferðaþjónusta  

 

Tjáning:  
Boðskiptaleiðir 
Talþjálfun 

 

Hreyfifærni: 
Hjálpartæki 
Sjúkraþjálfun 
Iðjuþjálfun 

 

Félagsfærni: 
Samskiptafærni 
Aðlögunarfærni 
Sjálfstæði 
Úthald og einbeiting 

 

Áhugasvið: 
Áhugamál 
Styrkleikar 

 

Skipulag náms: 
Námsleiðir sem virka 
Skólafærni 
Áhersluþættir 

 

Tómstundir: 
Íþróttastarf 
Annað 

 

Framtíðarsýn: 
Viðeigandi aðlögun 
Tækifæri til þátttöku 
Réttindagæsla  

 

Óskir og væntingar: 
Væntingar nemanda 
Væntingar foreldra 
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Leikskóli skráir í samstarfi við foreldra og grunnskóla  

Þjónustuaðilar og stoðþjónusta:  

Skrá fyrirkomulag og hlutverk hvers og eins í teymisvinnunni við upphaf skólagöngu 

Umsjónarkennari  

Sérkennari  

Þroskaþjálfi  

Stuðningsfulltrúi  

Skólavistun  

Ráðgjafarþroskaþjálfi  

Sjúkraþjálfi  

Iðjuþjálfi  

Talmeinafræðingur  

Sálfræðingur  

ART teymi  

Stuðningsfjölskylda  

Skammtímavistun  

Liðveisla  
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Nýtt teymi kortleggur út frá upplýsingum og stöðu 

Teymisáætlun 

Teymisstjóri:  

Fulltrúar í teymi 

Nafn: Staða/tengsl: Netfang: Sími: 

    

    

    

    

    

 

Teymisvinna 

Teymisáætlun 
 

Einstaklingsnámskrá  

Teymisfundir  

Foreldrafundir  

 

 Auk almennrar móttökuáætlunar skv. 16. gr. laga um grunnskóla skulu grunnskólar útbúa 
móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir. 

 Í slíkri áætlun skal m.a. gera grein fyrir samstarfi innan skólans um skipulag kennslunnar, 
aðbúnaði, aðstöðu, notkun hjálpartækja, skipulagi einstaklingsnámskrár, kennsluháttum og 
námsmati, hlutverki umsjónarkennara, sérkennara og annarra fagaðila innan skólans og 
samstarfi við foreldra.  

 Tilgreina skal áform skólans um stuðning við nemendur til félagslegrar þátttöku og virkni í 
skólasamfélaginu, svo sem í félagslífi og tómstundastarfi skólans.  

 Í slíkri áætlun skal einnig gera grein fyrir samstarfi við aðra aðila utan skólans.  


