
Starfsáætlun fyrir
Sérdeild Suðurlands,

Setrið Sunnulækjarskóla
skólaárið 2019 - 20



Efnisyfirlit
Inngangur

Hagnýtar upplýsingar

1. Stjórnun og hlutverk

2. Stjórnskipulag

3. Fagráð

4. Umsóknarferli

5. Nám við deildina og ráðgjöf

6. Hugmyndafræðin í verki

7. Starfsfólk

8. Nemendur

9. Umsjón: nemendaumsjón og fagumsjón

10. Umsjón með list- og verkgreinum

11. Ráðgjöf

12. Verkáætlun í takt við skóladagatal

13. Funda- og viðburðadagal

14. Reglur – skólareglur og símareglur

15. Stundaskrá – Tilhögun kennslu yfir skóladaginn

16. Dagskipulag- kennslumódel

17. Teikning af rými

18. Samþætting námsgreina

19. Skipulag á námsmati og form á vitnisburði

20. Teymisvinna í anda grunnþátta menntunar

21. Áætlanagerð

22. Fjölskyldumiðuð teymisvinna

23. Fulltrúar í nemendateymi

24. Teymisfundir – skipulag

25. Hlutverk fulltrúa í nemendateymum

26. Hlutverk viðbragðsteymis

27. Tengslastofnanir

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



Inngangur
• Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla skal hver skóli birta stefnu 

sína með tvennum hætti:
• Annars vegar er almenn stefnumörkun birt í skólanámskrá  og hins vegar 

eru upplýsingar, sem eru breytilegar frá ári til árs, birtar í árlegri 
starfsáætlun.

• Í 14. gr. reglugerðar nr. 585 um stuðning við nemendur með 

sérþarfir í grunnskólum, sbr. breytingu nr.148/2015, kemur 

fram:

• Sérskólar og grunnskólar, sem veita úrræði fyrir nemendur með sérþarfir, 

skulu setja sér skólanámskrá og starfsáætlun og skilgreina með hvaða 

hætti aðalnámskrá er aðlöguð þörfum nemenda, sbr. 29. gr. laga um 

grunnskóla.
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Inngangur
Hér birtist starfsáætlun og aðlöguð skólanámskrá fyrir 

Sérdeild Suðurlands, Setrið í Sunnulækjarskóla.

1. Starfsáætlun fyrir skólaárið 2019-20

• Í starfsáætlun er að finna upplýsingar um               

stjórnskipulag, umsóknarferli, starfsfólk,             

nemendafjölda, tilhögun kennslu og                      

samþættingu námsgreina. 

• Einnig er þar að finna viðburðadagatal skólaársins             

ásamt yfirliti yfir helstu verkefni. 

• Gerð er grein fyrir þeirri teymisvinnu sem starfið            

byggir á og hvert hlutverk starfsmanna úr ólíkum         

kerfum er í nemendateymum. 

2. Aðlöguð skólanámskrá  - almennur hluti

Í aðlagaðri skólanámskrá er gerð grein fyrir þeim gildum sem 

starf deildarinnar byggist á, kennslufræðilegri stefnu, 

kennsluháttum og áherslum í námsmati, skv. 14. gr. 

reglugerðar nr. 585 um stuðning við nemendur með sérþarfir í 

grunnskólum, sbr. breytingu nr.148/2015. 

• Námskrá deildarinnar er byggð á námsmarkmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla,  grunnþáttum menntunar og 

lykilhæfni. 

3. Greinasvið

• Hér birtast aðlöguð þrepaskipt hæfniviðmið fyrir hvert 

greinasvið. Jafnframt er þar að finna lýsingu á 

kennsluskipulagi, matsviðmiðum, matsaðferðum og formi 

vitnisburðar.
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Hagnýtar upplýsingar
• Skólaárið 2019 – 20 stunda 33 nemendur nám við deildina 

og koma þeir úr 5 grunnskólum á Suðurlandi. 

• Auk þess veitir Setrið reglulega ráðgjöf til grunnskóla 
vegna nemenda sem stunda námið alfarið í heimaskóla. 

• Árlegur starfstími sérdeildar fylgir skóladagatali 
Sunnulækjarskóla. 

• Áhersla er lögð á að nemendur fái tækifæri til að taka þátt í 
föstum hefðum í skólastarfinu í sínum heimaskóla með 
viðeigandi stuðningi s.s. þemadögum, vinaviku, 
söngstundum, jólaballi, árshátíð og bekkjaruppákomum. 

• Fulltrúi nemenda í Setrinu situr í nemendaráði 
Sunnulækjarskóla og tekur þátt í skipulagningu á félagslífi 
skólans.

• Foreldraviðtöl á foreldradögum fara að jafnaði fram í 
heimaskóla nemenda og fulltrúi frá Setrinu tekur þátt í 
fundinum.  

• Setrið fylgir skólareglum Sunnulækjarskóla.

Eftirfarandi efnisatriði falla undir starfsáætlun               
Sunnulækjarskóla:

Innra mat 

Símenntunaráætlun 

Rýmingaráætlun 
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Hagnýtar upplýsingar

• Setrið tekur á móti nemendum frá kl. 7.50.

• Ferðaþjónustubílar á Selfossi koma á bilinu 7.50 – 8.10.

• Skóla lýkur kl. 13.30 mánudögum til  fimmtudags.

• Skóla lýkur 13.00 á föstudögum.

• Nemendur nýta mötuneyti Sunnulækjarskóla og skrá foreldrar börn sín í 
matar og eða ávaxta áskrift.

• Frístundaheimili fyrir nemendur í 1. – 4. bekk starfar frá 13.00 - 16.30.

• Frístundaklúbburinn Kotið fyrir nemendur í 5. – 10. bekk starfar frá 13.00 -
16.30.

• Frístundaheimilið og Kotið eru opin á starfs- og foreldradögum, jóla- og 
páskaleyfi frá 8.00 – 16.30. Lokað í vetrar- og haustleyfi.

• Nemendur hafa aðgang að skólahjúkrunarfræðingi Sunnulækjarskóla.

• Forföll skal tilkynna daglega til ritara eða hringja beint í Setrið.

• Beiðni um leyfi tilkynnist deildarstjóra.
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1. Stjórnun og hlutverk: 
• Sérdeild Suðurlands, Setrið Sunnulækjarskóla, er deild í 

Sunnulækjarskóla en sérstakur deildarstjóri ber ábyrgð á 

faglegu skólastarfi hennar. 

• Sérdeild Suðurlands starfar skv. 42. gr. laga um         

grunnskóla nr. 91/2008 og IV. kafla reglugerðar um 

stuðning við nemendur með sérþarfir í grunnskóla             

nr. 585/2010 sbr. breytingu nr.148/2015, á grundvelli 

þjónustusamnings milli Sveitarfélagsins Árborgar, Félags-

og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu 

og Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings.

• Hlutverk sérdeildar er að veita nemendum með sérþarfir á 

Suðurlandi, fjölbreytt nám í hvetjandi námsumhverfi sem 

tekur mið af þörfum þeirra og stöðu, í samvinnu við 

heimaskóla skv. 3., 4. og 8.gr. reglugerðar um stuðning við 

nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 sbr. breytingu 

nr.148/2015. 

• Áhersla er lögð á að nemendur geti þroskað persónuleika 

sinn, hæfileika og sköpunargáfu, ásamt andlegri og 

líkamlegri getu og verið félagslega virkir þátttakendur í 

skólasamfélaginu þar sem byggt er á styrkleikum þeirra. 

• Í 2.gr. reglugerðar um stuðning við nemendur með 

sérþarfir í grunnskólum nr.585/2010 sbr. breytingu 

nr.148/2015 kemur fram að nemendur með sérþarfir teljast 

þeir sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika 

og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992 með síðari breytingum , langveikir nemendur, 

nemendur með þroskaröskun, geðraskanir og aðrir 

nemendur með heilsutengdar sérþarfir.
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2. Stjórnskipulag - skipurit
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3. Fagráð

• Birgir Edwald, skólastjóri Sunnulækjarskóla

• Hermann Örn Kristjánsson, deildarstjóri í Setrinu

• Lucinda Árnadóttir, sálfræðingur á skólaþjónustu 

Árborgar

• Þórunn Jóna Hauksdóttir, 

forstöðumaður/kennsluráðgjafi Félags- og 

skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-

Skaftafellssýslu

• Ragnheiður Hergeirsdóttir, félagsráðgjafi skóla- og 

velferðarþjónusta Árnesþings

• Hlutverk

• Fagráð  starfar eftir settum verklagsreglum.

• Fagráð fjallar um og afgreiðir umsóknir sem berast 

deildarstjóra sérdeildar Suðurlands fyrir 1. apríl ár 

hvert. 

• Ef umsóknir berast á miðju skólaári metur fagráð þær 

jafnóðum með tilliti til aðstæðna hverju sinni.

• Fagráð fer árlega yfir starfsreglur 

a) sérdeildar og b) fagráðs.
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4.Umsóknarferli

• Ef foreldrar, skólastjórnendur og sérfræðingar, telja að  

það henti hagsmunum barnsins betur að stunda nám í 

sérdeild, geta foreldrar og heimaskóli sótt um nám við 

sérdeild Suðurlands í samræmi við 19. gr. reglugerðar um 

stuðning við nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 sbr. 

breytingu nr.148/2015. 

• Umsókn um innritun í sérdeild skal berast frá skólastjóra 

heimaskóla nemanda til deildarstjóra sérdeildar. Skal hún 

undirrituð af foreldri/forráðamanni og fulltrúa 

sveitarfélags. Með umsókn skulu fylgja allar 

bakgrunnsupplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir faglega 

umfjöllun og mat og skal það gert með fullu samþykki 

foreldra. Á umsóknareyðublaði er kallað eftir ítarlegum 

upplýsingum um stöðu og þarfir nemandans.

• Við mat á umsóknum er tekið mið af fyrirliggjandi 

greiningum um fötlun nemandans frá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, Barna- og unglingageðdeild eða 

öðrum viðurkenndum greiningaraðilum. 

• Mati á námslegri og félagslegri stöðu nemandans og 

óskum foreldra og nemandans að teknu tilliti til aldurs og 

þroska. 

• Mati á heildrænni þjónustuþörf og réttindum í samræmi 

við lög um grunnskóla nr. 91/2008, reglugerð um stuðning 

við nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr.585/2010 sbr. 

breytingu nr.148/2015 og laga um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992 með síðari breytingum. 
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5.Nám við deildina og ráðgjöf

• Nemendur deildarinnar eru skráðir í sinn heimaskóla.            

Í flestum tilvikum heldur nemandinn áfram námi með 

sínum bekk, hluta úr degi eða hluta úr viku.                    

Greina skal frá tilhögun samstarfs heimaskóla og 

sérdeildar í teymisáætlun nemandans sem gerð er í 

samráði við foreldra og aðra fulltrúa í teymi nemandans,     

í samræmi við 10. gr. reglugerðar um stuðning við 

nemendur með sérþarfir í grunnskólum.

• Sérdeild Suðurlands veitir jafnframt kennslufræðilega 

ráðgjöf til starfsfólks skóla og foreldra á Suðurlandi vegna 

nemenda með sérþarfir sem stunda nám í sínum 

heimaskólum. Komi til umfangsmeiri ráðgjafar í formi 

íhlutunar á kennsluháttum, þátttöku við uppsetningu á 

kennsluskipulagi og stuðning við teymisvinnu, skulu 

greiðslur fara samkvæmt 7. gr. þjónustusamnings 

Sveitarfélagsins Árborgar við Félags- og skólaþjónustu 

Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu og Skóla- og 

velferðarþjónustu Árnesþings.

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



6. Hugmyndafræðin í verki

• Samspil á milli:

• Grunnþátta menntunar

• Tengsla- og samskiptaskilnings á fötlun

• Sáttmála sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks.
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7. Starfsfólk
Deildarstjóri:

• Hermann Örn Kristjánsson

Kennarar:

• Ása Björg Þorvaldssdóttir, kennari

• Bente Hansen, kennari

• Bryndís Arnarsdóttir, kennari

• Estelle Marie Burgel, kennari

• Ingi Már Þorvaldsson, Sálfræðingur

• Kjartan Kjartansson, kennari

• Kristin Gunnarsdóttir, kennari

• Margrét Drífa Guðmundsdóttir, kennari

Stuðningsfulltrúar:

• Auður Tinna Hlynsdóttir

• Jóhanna Ester Adamsdóttir

• Kristjana Ólöf Friðriksdóttir

• Svavar Jón Árnason

• Þorsteinn Daníel Þorsteinsson

Þroskaþjálfar:

• Aðalheiður Jensdóttir

• Guðbjörg Vilhjálmsdóttir

• Guðný Hrund Rúnarsdóttir

• Helga Dóra Magnadóttir

• Hulda Stefánsdóttir

• Karen Erlingsdóttir

• Marie Louise Fogh Schougaard

• Svanfríður Hafberg

• Sally Ann Vokes

Iðjuþjálfi:

Bjarnfríður L. Guðsteinsdóttir

List- og verkgreinakennarar:

• Anton Daníelsson, smíði

• Áslaug Jónsdóttir, textíl

• Bjarnfríður L. Guðsteinsdóttir, heimilisfræði

Skólaíþróttir:

• Ólafur Guðmundsson, íþróttir/ sund

• Sigurður E. Sigurðsson, íþróttir

• Sigurlín Garðasdóttir, íþróttir/sund
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Fjöldi mánudagur þriðjudagur miðvikudagur fimmtudagur föstudagur

38 35 35 31 33 33

8. Nemendur

1. bekkkur 2. bekkur 3. bekkur 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur

Drengir 2 1 2 2 3 3 1 3 4 7

Stúlkur 3 3 1 3
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Skilgreining á nemendaumsjón: 

• Skapa tengsl og gott samstarf við nemanda og foreldra

• Stuðningur við umsjónarnemendur á álagstímum.

• Styðja fagteymi við lausnir varðandi námsleiðir og samskipti.

• Samskipti við umsjónarkennara og/eða stoðþjónustu í heimaskóla

• Skrá mætingu nemenda í Mentor

• Skrifa í samskiptabækur, dagbók í Mentor og/ eða senda  tölvupósta til foreldra

• Kynna sér allar upplýsingar um nemenda í trúnaðarmöppu

• Bera ábyrgð á vinnu við teymisáætlun og einstaklingsnámskrá

• Undirbúa og sitja teymisfundi 3x á ári, rita fundargerð teymisfunda.

• Fylgja eftir málefnum nemanda í samstarfi við deildarstjóra.

• Búa til myndræna stundatöflu og myndrænar stýringar í samstarfi við 

umsjónarteymi og fagteymi.

• Vera fagteymi til stuðnings varðandi leiðir í námi.

• Ábyrgð og eftirfylgd á skráningu á framvindu náms yfir skólaárið og 

upplýsingamiðlun til foreldra á foreldradegi.

• Ábyrgð á skráningu í vitnisburðarbók að vori.

• Samstarf og/eða ráðgjöf við heimaskóla og aðrar stofnanir s.s. frístund, Kotið, 

Álftarima, Rjóður.

• Ábyrgð með vorskýrslu, tryggja að allir sem koma að nemanda skrái upplýsingar inn 

í skýrsluna.

• Raða gögnum skólaársins skipulega í trúnaðarmöppur.

Starfsáætlun

9. Umsjón 
Starfsfólk Heimaskólar

Aðalheiður

1. Sunnulækjarskóli

2. Grunnskólinn í 
Hveragerði

3. Barnaskólinn á 
Eyrarbakka og 
Stokkseyri

Ása

Estelle

Marie

Svana

Guðbjörg

1.Sunnulækjarskóli

2.Vallaskóli

Guðný

Margrét 
Drífa

Sally Ann

Sigrún Jóna

Kritín G.

Bente

1. Sunnulækjarskóli

2. Bláskógaskóli, 
Reykholti

3. Barnaskólinn á 
Eyrarbakka og 
Stokkseyri

4. Vallaskóli

Kjartan

Helga Dóra

Hulda

Bryndís
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Skilgreining á fagumsjón:

• Ábyrgð á hæfniviðmiðum (markmiðum) í námsgrein í aðlagaðri skólanámskrá sérdeildar Suðurlands.

• Festa niður kennsluskipulag, viðfangsefni/þemu í fagi.

• Hanna og skipuleggja kennslusvæði í takt við kennsluskipulag í fagi.

• Kortleggja hópaskiptingar og verklag.

• Kortleggja markmið í einstaklingsnámskrá,  námsgögn, kennslu- og þjálfunaraðferðir, námsmatsleiðir

• Ábyrgð á námsmati í námsgrein og skráningu á framvindu náms jafnt og þétt yfir skólaárið.

• Skrá námsmat í vitnisburðarbók skólaársins.

• Myndrænar stýringar á svæðum  fyrir hvert fag.

• Festa niður fundartíma teymis. 

• Ákveða verkaskiptingu og hlutverk í teymi.

• Búa til kennsluáætlanir

• Skrifa fundargerðir.

• Samstarf við  deildarstjóra og umsjónarkennara/þroskaþjálfa/iðjuþjálfa.

• Skrá stöðu í vorskýrslur allra nemenda 

• Sitja teymisfundi eftir þörfum og vera í sambandi við foreldra ef þörf er á.

Starfsáætlun

9. Umsjón 

Samvera

Áætlun

Tækniþjálfun

SÁTT

Þema

Lykilhæfni

Áhugasviðs-
verkefni

Listasmiðja

Skólaíþróttir



Skólaíþróttir

Grein: Umsjón

Sund
Bente, Ólafur og 
Sigurlín

Íþróttir 
Bente, Sigurður og 
Ólafur

Mál- og 
hreyfi

Bente, Guðný 
Hrund, Guðbjörg

Listasmiðja

Grein: Umsjón

Textílmennt Áslaug

Hönnun og smíði Kjartan og Anton

Heimilisfræði Bjarnfríður Laufey

Myndmennt Estelle

Skilgreining á umsjón með skólaíþróttum: 

• Ábyrgð á hæfniviðmiðum (markmiðum) í skólaíþróttum á aðlagaðri skólanámskrá sérdeildar Suðurlands.

• Kynna sér allar upplýsingar um nemenda í trúnaðarmöppu.

• Kortleggja markmið fyrir nemendur í einstaklingsnámskrá.

• Ábyrgð á námsmati í námsgrein og skráningu á framvindu náms jafnt og þétt yfir skólaárið.

• Skrá námsmat í vitnisburðarbók skólaársins.

• Samstarf við  deildarstjóra og umsjónarkennara/þroskaþjálfa/iðjuþjálfa.

• Samstarf og/eða ráðgjöf við aðrar stofnanir s.s. Skólavistun, Kotið, Álftarima, Rjóður

• Skrá stöðu í vorskýrslur allra nemenda 

• Sitja teymisfundi eftir þörfum og vera í sambandi við foreldra ef þörf er á.

Skilgreining á umsjón með list- og verkgreinum:

• Ábyrgð á hæfniviðmiðum (markmiðum) í list-og verk í aðlagaðri skólanámskrá sérdeildar Suðurlands.

• Ábyrgð á verkefna- og hugmyndasafni í námsgrein.

• Kynna sér allar upplýsingar um nemenda í trúnaðarmöppu.

• Kortleggja markmið fyrir alla nemendur í einstaklingsnámskrá.

• Ábyrgð á námsmati.

• Samstarf við  deildarstjóra og umsjónarkennara/þroskaþjálfa/iðjuþjálfa.

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

10. Umsjón með list- og verkgreinum
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Skilgreining á ráðgjöf til skóla:

• Samstarf við  deildarstjóra og 

umsjónarkennara/þroskaþjálfa.

• Sitja samstarfsfundi með starfsfólki heimaskóla.

• Heimsókn í kennslustund.

• Kortleggja greiningargögn og stöðu í námi.

• Kynna sér stoðkerfi skólans.

• Styðja við skipulagningu námsins, stundatöflugerð.

• Styðja við gerð teymisáætlunar, einstaklingsnámskrár.

• Styðja við námsmat og form á vitnisburði.

• Kennslufræðilegur stuðningur við 

kennara/þroskaþjálfa/stuðningsfulltrúa,

• Styðja við teymisvinnu í nemendateymi

• Þátttaka í teymi nemandans og/eða teymisstjórn.

• Fylgja eftir málefnum nemanda/teymis í samstarfi við 

deildarstjóra.

Almenn ráðgjöf

• Heimsóknir, móttaka gesta

• Heimasíða og gagnamiðlun

Ráðgjöf til skóla á Suðurlandi

• Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri

• Vallaskóli, Selfossi

• Barnaskólinn á Hvolsvelli

Ráðgjöf við samstarfsskóla

•Sunnulækjarskóli

•Vallaskóli
•Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri

•Hvolsskóli

•Bláskógaskóli –Reykholti

•Bláskógaskóli - Laugarvatni

•Grunnskólinn, Vík í Mýrdal
•Grunnskólinn í Hveragerði

Starfsáætlun

11. Ráðgjöf

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla



12. Verkáætlun í takt við skóladagatal

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

1. önn: 22. ágúst 2019 – 10. janúar 2020

22. ágúst – 31. október

ágúst september október

Deildarstjóri

Stundatöflugerð
Fyrir nemendur og starfsfólk
Niðurröðun teymisfunda
Kennslufræðileg ráðgjöf
Boða til samráðsfundar með 
heimaskólum og kynna verklag í 
teymisvinnu

Boðun og stjórnun teymisfunda nr.1
Ábyrgð á miðlun fundargerðar til 
nemendateymis, samþykktum 
verkefnum
Yfirlestur á teymisáætlunum
Ráðgjöf til heimaskóla og foreldra

Fylgja eftir samþykktum verkefnum frá 
teymisfundi nr.1
Stilla saman strengi við heimaskóla 
vegna vinnu við einstaklingsnámskrá
Stuðningur við aðlögun náms.

Umsjónarteymi

Styðja við aðlögun nemenda
Myndrænar stundatöflur og stýringar
Upplýsingaöflun fyrir teymisáætlun hjá 
foreldrum, nemendum og 
samstarfsfólki í heimaskólum.

Undirbúa teymisfundi nr. 1
Rita fundargerð. 
Kortleggja vel námslega stöðu, þörf 
fyrir þjálfun og íhlutun í samvinnu við 
foreldra og teymi.

Haustþing
Ábyrgð á samantekt á 
einstaklingsnámskrár í hverju fagi
Leggja fyrir sjálfsmat og/eða 
nemendaviðtal

Fagteymi

Ákveða verkaskiptingu og hlutverk 
Festa niður viðfangsefni, skipulag, 
kennsluáætlanir,  námsleiðir og  

námsmatsleiðir 
Velja og búa til námsgögn

Vinna við einstaklingsnámskrá hefst.
Kennsluáætlanir og námsefnisgerð
Aðlögun á umhverfi og námsgögnum

Kortleggja vel námslega stöðu og 
matsleiðir, skrá í einstaklingsnámskrá
Ljúka vinnu við einstaklingsnámskrá

Námsefnisgerð

Nemendur
Nemendaviðtal
Skólaaðlögun
Unnið með verkfæri UTÁ

Þörf fyrir aðlögun á námsgögnum, 
vinnustýringum í metin í samvinnu.

Haustfrí
Nemendaviðtal
Sjálfsmatsverkefni

Foreldrar
Skólasetning
Miðla upplýsingum um stöðu nemenda 
eftir sumarleyfi

Teymisfundir nr.1
Teymisáætlun kynnt og undirrituð
Fræðslufundur fyrir foreldra 

Tenglastarf

Starfsáætlun



12. Verkáætlun í takt við skóladagatal

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

1.önn: 22. ágúst 2019 – 10. janúar 2020 

1. nóv – 10. janúar

nóvember desember janúar

Deildarstjóri

Ábyrgð á vinnu umsjónar- og fagteyma 
við einstaklingsnámskrá
Ábyrgð á miðlun einstaklingsnámskrár 
til foreldra
Skipulag foreldradags
Ráðgjöf
Skipulag skreytingadags

Góðgerðadagar
Jólastund starfsmanna
Raða niður og boða teymisfundi nr. 2.
Ráðgjöf
Sprotasjóðsverkefnið: Áfangaskýrsla 

Boðun og stjórnun teymisfunda nr.2
Ráðgjöf

Umsjónarteymi

Undirbúa foreldraviðtöl
Draga saman upplýsingar um stöðu og 
framvindu
Skreytingadagur

Góðgerðadagar
Stuðningur við umsjónarnemendur
Sprotasjóðsverkefnið: Áfangaskýrsla

Starfsdagur
Undirbúa og sitja teymisfundi nr. 2
Spurningalistinn um þörf á aðlögun og 
færniþjálfun
Rita fundargerð. 

Fagteymi

Ljúka vinnu við einstaklinsnámskrá
Námsefnisgerð
Undirbúa góðgerðadaga

Aðlögun á verkefnum á 
góðgerðadögum
Almennur undirbúningur 

Sprotasjóðsverkefnið: Áfangaskýrsla

Huga að matsgögnum
Almennur undirbúningur 

Nemendur

Foreldradagur: viðtal
Kynning á markmiðum skólaársins 
Niðurstöður nemendaviðtals ræddar  í 
Skreytingadagur

Góðgerðadagar
Piparkökumálun
Litlu jól

Sjálfsmat
Matsverkefni

Foreldrar

Viðtal á foreldradegi
Markmið í einstaklingsnámskrá kynnt
Niðurstöður úr nemendaviðtali

Tenglastarf
Piparkökumálun

Teymisfundir  nr.2
Spurningalistinn um þörf á aðlögun og 
færniþjálfun

Starfsáætlun



12. Verkáætlun í takt við skóladagatal

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

2.önn: 15. janúar  2020– 4.júní 2020

13. janúar – 31. mars

janúar febrúar mars

Deildarstjóri

Stýra teymisfundum
Fylgja samþykktum verkefnum eftir
Ábyrgð á miðlun fundargerðar til 
nemendateymis, samþykktum verkefnum
Ráðgjöf

Fylgja samþykktum verkefnum eftir
Skipulag á starfsdegi og foreldradegi
Ráðgjöf
Senda upplýsingar til skóla á Suðurlandi
um umsóknarfrest um nám og ráðgjöf frá 
deildinni v. næsta skólaárs

Ráðgjöf til teyma, heimaskóla, foreldra

Umsjónarteymi

Starfsdagur
Undirbúa og sitja teymisfund nr.2
Spurningalistinn um þörf á aðlögun og 
færniþjálfun
Fundargerð teymisfundar

Leggja fyrir sjálfsmat og/eða
Nemendaviðtal
Vetrarfrí:

Fagteymi

Leggja fyrir matsverkefni
Almennur undirbúningur

Velja sýnishorn í verkefnasafni til að rýna í.
Skrá námslega stöðu í einstaklingsnámskrá 
hvers fags
Almennur undirbúningur
Vetrarfrí:

Námsefnisgerð
Almennur undirbúningur

Nemendur

Sjálfsmat
Matsverkefni

Foreldradagur: Viðtal
Ræða framvindu í námi og daglegu starfi
Árshátíð unglingastigs
Vetrarfrí:

Foreldrar
Teymisfundir nr.2
Spurningalistinn um þörf á aðlögun og 
færniþjálfun

Viðtal á foreldradegi 4. feb

Starfsáætlun



12. Verkáætlun í takt við skóladagatal

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

2.önn: 15. janúar  2020– 4.júní 2020

1. apríl - 4. júní

apríl maí júní

Deildarstjóri

Starfsmannasamtöl
Ígrundun fyrir næsta skólaár
Raða niður og boða teymisfundi nr. 3
Frumrit af vitnisburðarbókum

Stýra teymisfundum
Ábyrgð á miðlun fundargerðar til 
nemendateymis
Fylgja samþykktum verkefnum eftir
Ráðgjöf
Starfsmannamál fyrir næsta skólaár

Vordagaskipulag
Skipulag starfsdaga

Umsjónarteymi

Starfsmannasamtal
Ábyrgð á vitnisburðarbók 
umsjónarnemenda

Undirbúa teymisfundi nr.3
Mat á stöðu og sumarþjónusta
Rita fundargerð 

Samantekt á vitnisburðarbók 
umsjónarnemenda
Vorskýrslur
Tilfærsluáætlun útskriftarnemenda
Frágangur

Fagteymi
Starfsmannasamtal
Stilla saman strengi varðandi námsmat
Leggja fyrir matsverkefni

Kortleggja framvindu náms í takt við 
markmið í einstaklingsnámskrá

Skrá framvindu náms í vitnisburðarbók 
fyrir skólaárið.

Nemendur

Matsverkefni
Þátttaka í árshátíðum

Matsverkefni Ferðadagar
Litríki vordagurinn
Skólaslit 5. júní

Foreldrar

Árshátíðir í Sunnulæk Teymisfundir nr.3
Mat á stöðu og sumarþjónusta

Skólaslit

Starfsáætlun



13. Funda- og viðburðadagatal

• Funda- og viðburðadagatal er sett 

saman í takt við skóladagatal 

Sunnulækjarskóla og heimaskóla 

hvers nemanda.

• Funda- og viðburðadagatalið er 

skráð í teymisáætlun nemenda.

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun

Funda og viðburðarskipulag: Starfsáætlun

1. önn 2. önn

ágúst

Nemendaviðtal í sólabyrjun
Óskir og væntingar nemandans
Foreldrafundur:
Fræðsluerindi

janúar

Starfsdagur 2. jan á mánudegi – frí hjá 
nemendum

september

Teymisfundur
Allt teymið boðað. Gengið frá 
teymisáætlun og áherslur skólaársins 
samþykktar með undirritun febrúar

Starfsdagur 3. feb. – frí hjá nemendum
Foreldradagur 4. feb Viðtal með 
umsjónarkennara/ þroskaþjálfa í Setri og 
heimaskóla ásamt nemanda.  Kynna 
framvindu náms.
Árshátíð unglingadeildar 13. feb.
Vetrarfrí 20. og 21. feb.

október
Haustþing 11.okt. – frí hjá nemendum
Haustfrí 17. og 18. okt.

mars
Árshátíðir í skólanum 30. mars –3. apr.

nóvember

Starfsdagur 4. nóv. – frí hjá nemendum
Foreldradagur 5. nóv.
Viðtal með umsjónarkennara/ 
þroskaþjálfa í Setri og heimaskóla ásamt 
nemanda. Einstaklingsnámskrá kynnt og 
afhent.

apríl

Páskafrí 4.-13. apr.
Íþróttadagur 22. apr.
Sumardagurinn fyrsti 23. apr. – frí hjá 
nemendum.

desember

Liltu jólin 20. des.
Jólafrí eftir litlu jólin 20. des. til 3. jan.

maí

Verkalýðsdagurinn 1. maí. – frí hjá 
nemendum
Góðgerðadagar 16.-20. maí
Teymisfundur
Allt teymið boðað. Staðan metin i takt við 
teymisáætlun

janúar júní
Skólaslit 5. jún.
Nemendur fá afhendan vitnisburð



14. Reglur - skólareglur

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



Börn í 1. – 7. bekk sem koma með síma með sér í skólann skulu geyma þá í 

skólatöskunni og skilja þá eftir þar í frímínútum.  Símarnir skulu aðeins notaðir með 

leyfi kennara, hvort sem verið er að hringja eða nota aðra möguleika tækjanna.

Börn í 8. – 10. bekk mega hafa síma sína með sér í frímínútum en í kennslustundum 

skulu þeir geymast í skólatösku og aðeins notaðir í samráði við kennara.

Öll upptaka á hljóði eða mynd í skólanum er óheimil nema með leyfi kennara og þeirra 

sem verið er að taka upp.

Við hvetjum nemendur í 8. – 10. bekk til að láta síma sína til hliðar meðan matast er og 

tala heldur saman.

Símar nemenda eru ávallt á þeirra ábyrgð í skólanum hvort sem er innan- eða utanhúss.

Símareglur

Starfsáætlun

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

14. Reglur 
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15. Stundaskrá - Tilhögun kennslu yfir skóladaginn

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun

Mán Þri Mið Fim Fös

8.00 – 8.30 Samvera Samvera Samvera Samvera Samvera

8.30 – 9.30 Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun

9.30 – 9.50 Frímó/nesti Frímó/nesti Frímó/nesti Frímó/nesti Frímó/nesti

9.50 – 10.10 Nesti/frímó/áhugasviðs Nesti/frímó/áhugasviðs Nesti/frímó/áhugasviðs Nesti/frímó/áhugasviðs Nesti/frímó/áhugasviðs

10.10 – 11.10 SÁTT SÁTT

SÁTT

Þema SÁTT SÁTT

SÁTT

10.30
Íþróttir 

10.30 
íþróttir

11.10 – 12.10

Tækniþj.
List- og 

verk
Laust

11.10 -11.50

11.30 
Sund úti

Listasmiðja

Tækniþj.
List- og verk

Laust
11.10 -11.50

11.20
Sund 

Gamla inni
Tækniþj. Listasmiðja

12.10 – 12.30
Áhugasv/

Matur

12.10
Sundi

Litla inni

12.10 
litla inni

sundrúta

Áhugasv/
Matur

Áhugasv/
Matur

Sundrúta Matur/áhugasv Matur/áhugasvð

12.30 – 12.50 Matur/áhugasv 12.50 
l itla inni

sundrúta
Lykilhæfni

Matur/áhugasv

Lykilhæfni

Lykilhæfni

12.50– 13.30 Lykilhæfni Lykilhæfni



16. Teikning af rými

Starfsáætlun

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla



17. Dagskipulag 

• Dagskipulag lýsir kennsluháttum 

og skipulagi í hverri kennslustund.

• Dagskipulagið mótast af:

• samþættingu námsgreina 

• skapa öryggi og reglufestu 

skýru kennslumódeli yfir 

skóladaginn en jafnframt 

fjölbreyttu.

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun skólaárið 2016-17



18. Samþætting námsgreina:
• Námsgreinar eru samþættar með markvissum                 

hætti í kennsluskipulagi skóladagsins.

• Á meðfylgjandi mynd má sjá hvaða námsgreinar fléttast 

inn í hvern tíma dagsins.

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



19. Skipulag á námsmati og form á vitnisburði

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



20. Teymisvinna í anda grunnþátta
Starfsáætlun

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla



21. Áætlanagerð

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



22. Fjölskyldumiðuð teymisvinna

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

• Ólík hlutverk mætast og sameinast í 
fjölskylumiðaðri teymisvinnu.

Leiðarvísir í fjölskyldumiðaðri 
teymisvinnu:

1. Sameiginleg sýn allra kerfa á hlutverk 
teymis og ólík hlutverk hvers og eins.
2. Allir öryggir með sitt hlutverk og ábyrgð í 
teyminu.
3. Formfesta í áætlanagerð, skýrsluform og 
áætlun um fundaskipulag
4. Dagleg tengsl við foreldra, 
samskiptabækur, samtöl, tölvupóstur.
5. Lausnamiðuð hugsun í útfærslum og 
framkvæmd: Vinna á milli funda er 
aðalatriðið, jafningja hugsun.

Starfsáætlun



23. Fulltrúar í nemendateymi

Foreldrar

Skólaþjónusta

Heilbrigðis-
þjónusta

Félagsþjónusta

Skóli

Upplýsingamiðlun Leiðtogar

Hjálpartæki og lyf

Sérhæfð þekking

Réttindi og þjónusta

Stuðningur

Starfsáætlun

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla



24. Teymisfundir - skipulag

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



25. Hlutverk teymisstjóra

Nemandinn

Fjölskyldan

Skólinn

Skólaþjónusta

Félagsþjónusta

Heilbrigðis-
þjónusta

Fundarboð

Fundarefni Fundastjórn

Samþykkt 
verkefni

Yfirsýn

Tengslanet Forvinna

Umgjörð

Eftirfylgd

Starfsáætlun

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla



25. Hlutverk Skólaþjónustu

Sálfræðingur

Kennsluráðgjafi

Talmeinafræðingur

Iðjuþjálfi

Greiningar Skimanir

Ráðgjöf
Þátttaka í 

teymi

Nemandinn

Fjölskyldan

Skólinn

Skólaþjónusta

Starfsáætlun

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla



25. Hlutverk kennara/þroskaþjálfa/iðjuþjálfa

Setrið

Heimaskóli

Skólavistun

Tengsl við 
foreldra

Safna 
upplýsingum

Áætlanagerð Fundargerðir

Nemandinn

Fjölskyldan

Skólinn

Skólaþjónusta

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



25. Hlutverk nemenda

Nemandinn
Aldur

Kyn

Þarfir

Vinir

Starfsáætlun

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla



25. Hlutverk foreldra

Nemandinn

Fjölskyldan

Miðla 
upplýsingum

Samskipti við 
tengslanetið

Réttindagæsla Leiðtogar

Foreldrar

Systkini

Amma og afi

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



25. Hlutverk félagsþjónustu

Ráðgjöf

Frístundaklúbbur

Liðveisla

Skammtímavistun

Stuðningsfjölskylda

Stuðningur 
við foreldra

Veita 
upplýsingar um 

réttindi og 
stoðþjónustu

Styðja við 
umsóknarferli

Mynda 
tengslanet

Nemandinn

Fjölskyldan

Skólinn

Skólaþjónusta

Félagsþjónusta

Starfsáætlun

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla



25. Hlutverk heilbrigðisþjónustu

Heimilislæknir

Barnalæknir

Iðjuþjálfun

Sjúkraþjálfun

Heimahjúkrun

Skólahjúkrun

Rjóðrið

Sérhæfð 
fagþekking

Þjálfun og 
íhlutun

Umsóknir um 
hjálpartæki

Ábyrgð á 
lyfjameðferð

Nemandinn

Fjölskyldan

Skólinn

Skólaþjónusta

Félagsþjónusta

Heilbrigðisþjónusta

Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla

Starfsáætlun



26. Hlutverk viðbragðsteymis
• Tryggja öryggi nemanda með hættulega 

hegðun:

 Rólegt tal og

 líkamstjáning

 Virða persónulegt rými

 Ná augnsambandi

 Setja fram valkosti

 Gefa upp tímamörk

 Draga sig í hlé

 Standa við valkosti

 Nota líkamlegt inngrip

Verkfæri:

 Samtalstækni

 Varnarviðbrögð

• Hvaða starfsmenn:

 Deildarstjóri eftir atvikum

 Starfsmenn sem eru í teymi nemanda

 Starfsmenn sem nemandi er hjá hverju sinni

• Tryggi öryggi annarra nemenda á svæði:

Halda ró og ræða á hlutlausan hátt 
um að verið sé að aðstoða nemanda

Halda áfram með fyrri verkefni

Veita notalega athygli

Greina þarfir nemenda fyrir aðstoð 
með upplifun

Verkfæri:

Þríhornið

Þarfahringurinn

• Hvaða starfsmenn:

 Deildarstjóri eftir atvikum

 Starfsmenn sem eru í kennslu

 Starfsmenn sem eru í eyðu.

Starfsáætlun
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27. Tengslastofnanir

Heimaskólar nemenda:

• Sunnulækjarskóli

• Vallaskóli

• Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri

• Bláskógaskóli –Reykholti

• Grunnskólinn í Hveragerði

• Hvolsskóli

• Grunnskólinn Vík í Mýrdal

Félagsþjónusta Árborgar:

• Ráðgjafarþroskaþjálfar

• Félagsráðgjafar

Skólaþjónusta Árborgar:

• Fræðslustjóri

• Sálfræðingar

• Kennsluráðgjafi

Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings:

• Félagsráðgjafi

Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur- Skaftafellssýslu:

• Félagsráðgjafi

• Kennsluráðgjafi

• Skólasálfræðingur

Menningar-og frístundasvið Árborgar
• Menningar- og frístundafulltrúi

Skólavistunin Hólar, Sunnulækjarskóla
• Umsjónarmaður

Frístundaklúbburinn Kotið
• Forstöðuþroskaþjálfi

Skammtímavistun Álftarima
• Fostöðuþroskaþjálfi

Máttur Sjúkraþjálfun
• Sjúkraþjálfarar

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
• Barnalæknir
• Iðjuþjálfi

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
• Iðjuþjálfi

Rjóðrið, Kópavogi
• Deildarstjóri hjúkrunar
• Sjúkraþjálfari
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