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Sérdeild Suðurlands er að hefja sitt fjórða starfsár í Sunnulækjarskóla en deildin 

flutti frá Vallaskóla haustið 2007. Deildin er í daglegu tali nefnd Setrið í 

Sunnulækjarskóla og hefur það gefist vel.                                                 

Sunnulækjarskóli hefur það krefjandi hlutverk að láta sérhæfða starfsemi í 

Setrinu falla að framsæknu og nútímalegu skólastarfi.                                      

Sunnulækjarskóli er skóli margbreytileikans sem hefur valið að nota Uppeldi til 

ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga sem leiðarvísir til að ná að mæta ólíkum 

þörfum nemenda. Diane Gossen er upphafsmaður þessara nálgunar sem 

miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn nemenda og þjálfa 

þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum sínum. 

Viðhorf samfélagsins geta verið hörð og því 

þurfum við í skólasamfélagi Sunnulækjarskóla að 

standa vörð um að þeir nemendur sem fá 

þjónustu í Setrinu verði ekki 

stimplaðir út í horn. Setrið er eitt 

kennslusvæðið í 

Sunnulækjarskóla sem engin dulúð má 

ríkja um. Griðastaður fyrir 

nemendur sem þurfa 

sérhæft námsumhverfi og 

námsgögn sem hefur jákvæða 

merkingu í hugum allra.  

Það er í okkar höndum að velja okkur viðhorf á hverjum degi. 
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Stjórnun 

Deildin er rekin af Sveitarfélaginu Árborg samkvæmt samningi við Samtök 

sunnlenskra sveitarfélaga (SASS). Skólastjóri Sunnulækjarskóla er yfirmaður 

deildarinnar og deildarstjóri sér um daglega stjórn. Sérstakt fagráð fundar 3 – 4 

á ári um málefni deildarinnar og fer yfir umsóknir nýrra nemenda. Í fagráði sitja 

fulltrúi fræðsluyfirvalda Árborgar, fulltrúi frá Skólaskrifstofu Suðurlands, fulltrúi frá 

Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Suðurlandi, og fulltrúi frá SASS. 

 
Hlutverk 

Setrið þjónar  nemendum af Suðurlandi  sem falla undir lög um málefni 

fatlaðra.  Hlutverk deildarinnar er að veita nemendum með sérþarfir 

lögbundna þjónustu. Þjónustan í Setrinu á að vera stuðningur við það 

námstilboð sem nemandinn fær í sínum heimaskóla. Allir nemendur í deildinni 

eru skráðir í sinn heimaskóla og flestir stunda þar nám með jafnöldrum og eru 

hluti af sínu samfélagi. Nemendur koma í Setrið hluta úr viku og fá sérhæfða 

þjálfun og kennslu ásamt því að fá tækifæri til að vera í hópi jafningja og 

eignast vini á nýjum grunni. Nemendur Sunnulækjarskóla sækja bekkjartíma 

hluta úr degi alla vikuna. Nemendur sem koma lengra að nýta sér gjarnan 

Skammtímavistun sem rekin er á vegum Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. 

Fjölskyldan er því um leið að fá hvíldarþjónustu sem er fjölskyldum fatlaðra 

barna nauðsynleg. 

 

Nemendur 

Nemendur í Setrinu eru frá 1. – 10. bekk og miðast stundatafla þeirra við 

viðmiðunartöflu hvers árgangs. Skólaárið 2010 -11 stunda 20 nemendur nám 

við deildina og koma þeir frá fimm grunnskólum á  Suðurlandi. Þjónustusvæðið 

nær frá Þorlákshöfn að Vík í Mýrdal. Kynjahlutfallið er nokkuð ójafnt í vetur en 

það eru 17 drengir og 3 stúlkur. Að jafnaði eru 16 – 17 nemendur á hverjum 

degi. 
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Teymisvinna 

Teymisvinna fagfólks í Setrinu og heimaskóla nemenda á að tryggja 

heildstæða skólagöngu barnsins. Samstarf við foreldra er forsenda þess að 

barnið geti notið sín í þessu tvískipta kerfi. Námskrá deildarinnar er grunnurinn 

að faglegri vinnu með nemandann. Metnaður er lagður í samræma vinnu við 

einstaklingsnámskrá í takt við námskrá deildarinnar, skólastarf í heimaskóla og 

áhugasvið og styrkleika hvers nemanda.  Markviss námsefnisgerð fer fram í 

deildinni og á heimasíðu deildarinnar er hægt að nálgast fjölbreytt námefni 

og hugmyndir.  

Meta stöðu
nemenda með 
námskrá deildar

Velja námsmarkmið

Velja námsgögn 

Velja 
hjálpargögn

Skipuleggja rými og hópa

Gera tímaseðla

Endurmat
Meta stöðu

nemenda með 
námskrá deildar

Velja námsmarkmið

Velja námsgögn 

Velja 
hjálpargögn

Skipuleggja rými og hópa

Gera tímaseðla

Endurmat
1

2

3

4
5

6

7

Hanna  áætlunarbók,
stundatöflu, 

stýrispjöld, veggspjöld.
Samræma á milli 

skóla

Teymi úr báðum 
skólum skráir 

áætlun á
áætlunarblað

sem nær yfir
ákveðið tímabil

Leggja fyrir 
matsverkefni 

samkvæmt námskrá
og námsmati að vori.

Skrá fyrir hverja 
grein á

eyðublöð í
einstaklings-

áætlun

Finna eða búa til
verkefni.

Skrásetja í áætlun.
Eiga námsgögn að 

fara á milli skóla?
Verkaskipting

Námsaðstæður
samræmdar á

milli skóla
Einstaklingsvinna

Hópvinna 

Símat og skráning
á námsframvindu.
Samvinna við gerð 

vitnisburðar.

Teymisvinna
Seturs 

og 
heimaskóla

Liður 1 - 2:
Unnið að hausti.
Liður 1 -7:
Endurmetið við
hverja önn.
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Námsmat 
 
Námsmat fer fram þrisvar á skólaárinu og er það unnið í samvinnu við 

heimaskóla. Hvert markmið er metið í takt við raunverulega notkun í lífinu. 

Nemendur gera sjálfsmat og könnunarverkefni, kennarar skrá á markmiðalista. 

Gagnlegum upplýsingum er miðlað til nemenda og foreldra. Lýsandi 

endurgjöf sem hjálpar þeim í náminu. Meta hversu langt nemandinn er 

kominn í ferðalagi markmiðanna. Boðað er til sameiginlegra foreldrafunda á 

foreldradögum heimaskóla eða Sunnulækjarskóla.                                                                        

 

Vinnukerfið Áttavitinn 

Áttavitinn hjálpar nemendum að skipuleggja þekkingarleit sína og vinna úr 

upplýsingum. Áttavitinn er góður félagi þegar ýmsir erfiðleikar hamla 

þekkingarleitinni. Áttavitinn tekur mið af þörfum hvers nemanda og getur því 

verið í fjölbreyttu formi. Áttavitinn segir til um hvaða verkefni á að vinna, 

hvenær og hversu mikið. Áttavitinn skapar öryggi og ýtir undir sjálfstæða 

hugsun og vinnubrögð.  

Áttavitinn 
Upplýsingar

Skipulag Öryggi

Þarfir
Áttavitinn tekur mið af þörfum 

hvers nemanda og getur því

verið í fjölbreyttu formi.

Áttavitinn hjálpar nemendum 

að skipuleggja þekkingarleit 

sína og vinna úr upplýsingum.

Áttavitinn skapar öryggi og 

ýtir undir sjálfstæða hugsun 

og vinnubrögð. 

Áttavitinn veitir upplýsingar 

um það hvaða verkefni á að 

vinna, hvenær og hversu mikið.

Setrið 2009
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ART – þjálfun 

ART (Aggression replacement training) byggir á þremur grunnflokkum: 

Félagsfærni, sjálfstjórn og siðgæði. Þessi hugmyndafræði er fléttuð inn í allt 

skólastarf deildarinnar þar sem nemendur eru markvist að æfa sjálfstjórn sína 

og félagsfærni. 

 

ART í Setrinu

Sunnulækjarskóla

Félagsfærni

Sjálfstjórn

Siðgæði

 

 
Starfatorg 
Sjálfboðaliðar í Starfatorgi gefa tíma sinn og vinnu til samfélagslegs 

verkefnis í skiptum fyrir tækifæri til að auka þroska sinn, reynslu og menntun. 

Nemendur í 9. – 10 .bekk taka að sér ýmis störf innan skólans eins og aðstoð 

í mötuneyti, aðstoða húsvörð og ritara, aðstoða í yngri bekkjum, 

frímínútum, list- og verkgreinum eða í útikennslu. 

 

 


