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1 Sérdeild Suðurlands 

 

Nemandi: 
 

 

Teymisstjóri: 

 
 

Fulltrúar í teymi: 

Nafn: Staða/tengsl Netfang Sími 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Hlutverk/ábyrgð í teymisvinnu 

Verkefni Hlutverk/ábyrgð í teymisvinnu 

Boðun og stjórn teymisfunda  

Ritun fundargerðar  

Senda fundargerðir á teymi  

Aðlögun á markmiðum og leiðum  

Námsmat og vitnisburður  

Foreldraviðtal á foreldradegi  

Upplýsingamiðlun til foreldra  

Yfirsýn yfir hjálpartæki  

Aðgang að tómstundastarfi  

Akstursþjónusta  

Önnur stoðþjónusta  
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2 Sérdeild Suðurlands 

 

 

Funda- og viðburðaskipulag: Starfsáætlun 
 

1.önn 2.önn 
ágúst Nemendaviðtal í skólabyrjun: 

Óskir og væntingar nemandans. 
 
Foreldrafundur: 

Fræðsluerindi 

janúar Starfsdagur: 2.janúar 

mánudagur 

Teymisfundur: 3.  – 31. janúar: 
Allt teymið boðað. Staðan metin í 
takt við teymisáætlun. 

september Teymisfundur: 1. – 30. 
september 

Allt teymið boðað. 
Gengið frá teymisáætlun og 
áherslur skólaársins samþykktar 
með undirskrift. 

febrúar Starfsdagur:  
Mánudagur 12. febrúar: 

Frí hjá nemendum 

Foreldradagur:   
Þriðjudagur 13. febrúar 
Foreldraviðtal með 
umsjónakennara/þroskaþjálfa í Setri 

og heimaskóla ásamt nemanda. 
Vitnisburður fyrir 1.önn. 

Vetrarfrí:  23. og 26. febrúar 
Föstudagur og mánudagur 

október  Haustfrí 12. og 13. október 
Fimmtudagur og föstudagur 

mars Starfsdagur: Miðvikudagur 14.mars 
Skóladagur Árborgar 

Haustþing:  

Föstudagur 20. október: 
Frí hjá nemendum 

 Páskaleyfi: 

26. mars – 2. apríl 

nóvember Starfsdagur:  

Fimmtudagur 16.nóvember: 
Frí hjá nemendum 

apríl Sumardagurinn fyrsti 19. apríl: 
Frí hjá nemendum. 

Foreldradagur:  
Föstudagur 17. nóvember 
Foreldraviðtal með 

umsjónakennara/þroskaþjálfa í 
Setri og heimaskóla ásamt 
nemanda. Einstaklingsnámskrá 

kynnt og afhent. 

Teymisfundur: 16. apríl – 18. maí: 
Allt teymið boðað. Staðan metin í 
takt við teymisáætlun. 

desember Foreldrasamstarf: 
Tenglastarf 

maí Teymisfundur: 16. apríl – 18. maí: 
Allt teymið boðað. Staðan metin í 
takt við teymisáætlun. 

1.maí: Verkalýðsdagurinn 
Mánudagur - Frí hjá nemendum 

Litlu jólin: 20. desember 

Í Sunnulækjarskóla 

10. maí: Uppstigningardagur: 

Frí hjá nemendum 
21. maí: Annar í hvítasunnu 

Mánudagur – frí hjá nemendum 

janúar  Jólafrí:  
21. des – 2. janúar  
 

júní Skólaslit 6. júní í Sunnulæk 
Nemendur fá afhendan vitnisburð  
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3 Sérdeild Suðurlands 

 

Teymisáætlun: Heildræn þjónusta  

 
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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4 Sérdeild Suðurlands 

 

Dagskipulag: Samþætting náms í Setri:  

 

Samvera 

Skóladagurinn hefst á samveru þar sem nemendur fá 
þjálfun í að ræða ákveðin málefni og þjálfun í 
tímaskilningi með því að setja upp skipulag fyrir 

skóladaginn. 

Íslenska 
Samfélagsgreinar 

 

 
 
 

Áætlun og vinnustund 

Þjálfun í að vinna sjálfstætt eftir áætlunarblaði. 
Nemendur fá innlögn í íslensku/boðskiptum og 
stærðfræði/rökhugsun með námsefni í samræmi við 
námsmarkmið. Áhersla er á að nýta tölvutæknina, 

tölvur og ipad, í verkefnavinnu.  

Íslenska 
Stærðfræði 

Upplýsinga – og 

tæknimennt 

 
 

 
 

Tækniþjálfun 
Sniðug stærðfræði  

Tölvur og tækni 

Enska:  Áhersla á alla efnisþætti enskunáms samþætt 
við upplýsingatækni. 
Íslenska: Áhersla á upplýsingalæsi og ritun. 

Stærðfærði: 
Þjálfa grunnskilning á peningum, klukku og mælingum. 
Tölvur og tækni:  
Færniþjálfun í að nýta tölvutæknina í daglegu lífi til að 

afla upplýsinga og miðla þeim á skýran hátt.  

Enska 
Íslenska 

Stærðfræði 
Upplýsinga – og 

tæknimennt 

 
 
 
 

SÁTT félagsfærni  

Fræðsla um félagsfærni, sjálfsstjórn og siðgæði með 
Uppeldi til ábyrgðar, CAT kassanum og ART í tengslum 

við athafnir daglegs lífs. 

Samfélagsgreinar 

 

 
Þemanám 

 

Á hverri önn er unnið með ákveðið þema sem fléttast inn í 
flestar kennslustundir skóladagsins með umræðum, lestri og 

fjölbreyttri verkefnagerð. 
Í Þemanámi fá nemendur tækifæri til að kynnast 

viðfangsefnum sem tengjast fjölbreyttri náttúru, 
lífsskilyrðum á jörðinni, heilbrigði umhverfisins, sögu og 
menningu, fjölmenningarlegu samfélagi, tækni og vísindum. 

Samfélags- og 

náttúrugreinar 

Áhugasviðsverkefni 

Að nemendur þjálfist í að velja viðfangsefni og standa 
við val sitt. Áhersla er lögð á samleik og félagsfærni. 

Samfélagsgreinar 

 

Tímaseðlar með verkefnum sem samþætt eru við allar 
námsgreinar með áherslu á samfélags- og 
náttúrugreinar. Nemendur geta valið verkefni út frá 

áhugasviði og styrkleikum. Áhersla lögð á að æfa 
samstarfs- og skipulagshæfni.  

Lykilhæfni 

 

 
 

List- og verkgreinar 

Þjálfun í vinnubrögðum og samskiptum. Tækifæri til 
listsköpunar og að kynnast verkefnum sem geta nýst 

sem áhugamál í daglegu lífi. 

Heimilisfræði 
Myndmennt 

Smíði 
Textíl 

Skólaíþróttir 
 

Líkamsþjálfun í sundi, íþróttum, mál- og hreyfiþjálfun 
og útikennslu. 

 
Skólaíþróttir 
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5 Sérdeild Suðurlands 

 

 

Skóladagurinn:  Aðlögun náms í heimaskóla 
Aðlögun á hæfniviðmiðum, námsefni/gögnum, verkefnum og námsaðstæðum. 

Íslenska 

 
 
 
 
 
 

Enska 
 

 

 
 
 
 
 

Danska  

 
 
 
 

List- og verkgreinar 

 
 
 
 

Náttúrugreinar 

 
 
 
 
 

Samfélagsgreinar 
 

 

 
 

 
 

 

 
Stærðfræði 

 

 
 
 
 
 

Upplýsinga- og 
tæknimennt 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Teymisáætlun – Setrið Sunnulækjarskóla 2017 -18 

 

6 Sérdeild Suðurlands 

 

 

 
 

 
_______________________________ 

Dagsetning 
 

_______________________________ 
Samþykki foreldra 

 
_______________________________ 

Samþykki foreldra 
 

_______________________________ 
Undirskrift kennara/þroskaþjálfa 

 
_______________________________ 

Undirskrift kennara/þroskaþjálfa 

 
_________________________________ 

Undirskrift fulltrúa félagsþjónustu 
 

 


