
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móttökuáætlun Fjölgreinadeildar 

Lækjarskóla 
Nemendur með fjölþættan vanda  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móttökuáætlun Fjölgreinadeildar Lækjarskóla fyrir 

nemendur með fjölþættan vanda 
 

Fjölgreinadeild Lækjarskóla 

Við Lækjarskóla er starfrækt Fjölgreinadeild sem  er fyrir nemendur í 9. og 10. bekk úr öllum 

grunnskólum bæjarfélagsins sem sem kjósa að læra við þær aðstæður sem deildin bíður upp á. 

Athygli er vakin á orðinu „kjósa“ því allir samþykkja þeir að stunda námið við deildina frekar 

en í sínum hverfisskóla og gera því samkomulag þar um. Þeir sem nema við fjölgreinadeildina 

eiga lang flestir erfitt námslega, tilfinningalega, hegðunarlega og félagslega og hafa ekki náð 

að fóta sig í sínum hverfisskóla en af ólíkum sökum þó. Fjölgreinadeildin hefur m.a. það 

hlutverk að aðlaga bóklegt nám að getu og áhuga nemenda ásamt því að bjóða upp á fjölþætt 

verklegt nám. Fjölgreinadeildin hefur verið starfrækt frá hausti 2004 og hafa í kringum 200 

unglingar útskrifast úr deildinni í framhaldsskóla eða út á vinnumarkaðinn.  

Einkunnarorð deildarinnar eru „enginn getur allt, allir geta eitthvað“. 

 

Deildarstjóri/verkefnastjóri ber ábyrgð á móttöku og námi nemenda. Kennarar bera ábyrgð 

ásamt deildarstjóra/verkefnastjóra á gerð einstaklingsáætlunar, að henni sé fylgt eftir og hún 

endurmetin einu sinni á ári eða eftir þörfum. 

 

Inntökuteymi og umsóknir 

Í inntökuteymi eru sérkennsluráðgjafi Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, skólastjóri Lækjarskóla 

og deildarstjóri/verkefnastjóri. Teymið kemur saman a.m.k. einu sinni á ári í apríl til að fara 

yfir þær umsóknir sem borist hafa. Ef þörf er á fundar teymið á öðrum tíma. Teymisstjóri er 

skólastjóri Lækjarskóla. 

Hlutverk teymisins er að móta faglega stefnu í málefnum  nemenda með sérþarfir í námi, 

fjalla um og afgreiða umsóknir nýrra nemenda og ræða almennt innra starfið. Þegar umsókn 

nemanda er samþykkt hefur deildarstjóri samband við aðstandendur og tilkynnir niðurstöðu 

símleiðis og bréflega. Aðstandendur eru beðnir um að staðfesta að þeir ætli að þiggja námið. 

Deildarstjóri/verkefnastjóri hefur einnig samband við þann skóla sem nemandinn var í. 

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í Fjölgreinadeild, hjá námsráðgjöfum grunnskólanna 

og Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Umsóknum er hægt að skila til Fjölgreinadeildar  eða til 

sérkennsluráðgjafa á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. 

 



 

Fyrstu skrefin  

Þegar aðstandendur velta fyrir sér hvort nám í Fjölgreinadeild Lækjarskóla hentar þeirra barni 

byrja þeir yfirleitt á að koma í heimsókn í deildina. Stundum koma starfsmenn skóla eða 

námsráðgjafi  með í fyrstu heimsókn. Deildarstjóri/verkefnastjóri tekur á móti 

aðstandendum/öðrum. Á fyrsta fundi er deildin og kennslusvæði skoðuð. 

Deildarstjóri/verkefnastjóri fær upplýsingar um hvað barnið er gamalt og hvers vegna áhugi er 

fyrir námi í deildinni. Einnig er rætt um væntingar/óskir um tengingu við hverfisskólann og 

hvaða námsgreinar helst koma til greina. Deildarstjóri/verlefnastjóri gefur upplýsingar um 

starfsemina (sjá gátlista 1).  

 

Vakni spurningar eftir fyrstu heimsókn geta aðstandendur óskað eftir annarri heimsókn eða 

hringt eða sent tölvupóst til deildarstjóra/verkefnastjóra.  

 

Nám  

Allir nemendur eru með einstaklingsnámskrá.  Stundatafla Fjölgreinadeildar er  32 til 36 tímar 

á viku og er helmingur töflunnar verklegt nám og nám tengt vinnustöðum sem nemendur velja 

að kynnast.  Þegar nemandi kemur inn í deildina að hausti er sest niður með honum og 

foreldrum og kannað hvar styrkleikar nemandans liggja og hvað má betur fara í náminu. 

Skoðað er með nemendum hvernig þeim finnst best að læra; hlusta, horfa, lesa.  Einnig er 

skoðuð félagsleg staða nemenda og úrræði hvað þetta varðar rædd með foreldrum. 

Námsgreinar sem kenndar eru: íslenska, stærðfræði, enska ásamt því að samfélags- og 

náttúrufræði og lífsleikni er fléttað inn í nám nemenda í gegnum samþætt nám í bóklegu og 

verklegu námi. Tölvunám er kennt við deildina þar eru styrkleikar og kunnátta nemenda í 

þessari grein einnig nýttar í námi í íslensku og ensku s.s. ritun og stafsetningu.. Nemendur fá 

einnig tíma í smíði, textílmennt, myndmennt og heimilissfræði. Áhersla er lögð á að mikil 

fjölbreytni og sköpun sé í verklegur námi og handverki og hönnun, nemendur hvattir til að 

velja hvað þeir hafi áhuga á að læra og hanna frá upphafi  þau verkefni sem fyrir valinu verða. 

Lögð er áhersla á að nemendur velji sér Innherja en það er samningur sem deildin gerir við 

yrirtæki þar sem nemendur  geta kynnt sér starfsemi og fá greidd unlingalaun fyrir.  Þetta er 

mikilvægur þáttur í námi innan deildarinnar þar sem það hefur sýnt sig að nemendur velja sér 

oft námsbrautir til framtíðar eftir að hafa nýtt sér þennan samning.  Íþróttir stunda nemendur í 

Íþrótthúsi við Strandgötu þar sem aðstaða er m.a. til lyftinga.  Hjá öllum  nemendum eru 



markmið verið námstengd en hjá sumum þarf að þjálfa  félagslega færni og leiðir til betri og 

samþykktari hegðunar.  

Einstaklingsáætlunin er í íslensku, ensku og stærðfræði og þar eru markmið út frá getu og 

þroska nemandans.  Í byrjun skólaárs er  könnuð staða nemenda í bóklegu námi til að fá skýra 

mynd af því hvar nemandi er staddur í náminu. Í flestum tilfellum er gengið út frá sömu 

markmiðum aðalnámskrá og gert er fyrir sama aldurshóp í grunnskólum. Aðrar námsgreinar 

eru metnar út frá áhuga og virkni nemenda.Gert er ráð fyrir að allir í deildinni fái verkefni við 

hæfi eða geti unnið þau með stuðningi. 

Fjölgreinadeildin nýtir sér hugmyndafræði og þekkingu frá Howard Gardner um 

fjölgreindirnar, Thomlinson um fjölbreytni í kennslu, Bandura um trú á eigin getu, Zhie um að 

hver og einn þurfi að smíða sér “lykil” að sínu námi og Dweck um lært hjálparleysi.  Deildin 

byggir starfsemi sína einnig á góðri líðan nemenda, aðgang að næringu fyrir sál og líkama, 

virðingu og væntumþykju. 

. 

Deildarstjóri/verkefnastjóri og kennarar í daglegu skólastarfi deildarinnar eru ábyrgir fyrir 

faglegri vinnu og metnaði í garð nemenda.. Deildarstjóri/verkefnastjóri heldur utan um námið, 

samskipti við aðstandendur og aðra samstarfsaðila. Ef nemendur eru margir í deildinni þá 

skipta kennarar  á milli sín að vera tenglar nemenda milli heimilis og deildar og ber þá tengill 

ábyrgð á einstaklingsáætlun og endurmati ásamt deildarstjóra/verkefnastjóra. 

 

Deildarstjóri/verkefnastjóri og kennarar gera kennsluáætlanir í öllum námsgreinum sem 

styðjast við einstaklingsáætlanir nemendanna.  

Nemendur sem sækja nám í deildinni hafa  mismunandi námslegar forsendur. Nemendur fá 

þess vegna ýmist tíma í litlum hópi eða einstaklingskennslu en oftast er unnið í litlum hópi. 

Einstaklingskennsla þarf ekki endilega að vera 40 mín. eða kennslustund heldur getur verið 

um styttri tíma að ræða. 

 

Fjölgreinadeildin/Lækjarskóli vill eiga gott samstarf við þá aðila sem koma að nemendum s.s. 

GRR, BUGL, Skólaskrifstofu, Félagsmálastofnun, ÍTH og aðra þá sem koma að lífi unglinga 

og aðstandenda þeirra á meðan þeir stunda nám í deildinni.  Nemendur eru studdir í vali á 

framhaldskóla með heimsóknum í viðkomandi skóla og góðu samstarfi við námsráðgjafa þess 

skóla sem nemendur velja sér. 

 

 



Mat á námi 

Til að mat á námi geti verið sem raunverulegast þá fá nemendur að segja til um hvaða mat 

hentar þeim best;  skrifleg próf, próf unnin í tölvu og munnleg próf.  Símat er í gangi allt 

skólaárið.  Nemendur eru aðstoðaðir við að aðlaga nám og markmið að þeirri leið sem þeir 

kjósa að stíga að loknu námi í 10 bekk. 

 

Foreldrasamstarf 

Frá upphafi starfseminnar í deildinni hefur mikil áhersla verið á góðu samstarfi við 

foreldra/forráðamenn.  Samkvæmt könnunum sem gerðar hafa verið hefur það sýnt sig hve 

mikilvægt það er að kynnast nemendum  og baklandi þeirra eins vel og kostur er og styðja 

foreldra í að efla og styrkja góð samskipti við börnin sín.  Foreldrar hvattir til að heimsækja 

deildina eins oft og þeir vilja og geta. Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári samkvæmt skóladagatali 

Lækjarskóla en fundir eru haldnir eftir þörfum og óskum aðstandenda og deildarinnar. 

 

Teymi 

Mynduð eru teymi vegna nemanda en það er einstaklingsmiðað hvernig teymin starfa, hverjir 

eru í teyminu og hve oft þau koma saman. 

 

 

Félagsleg þátttaka  

Félagsleg samskipti eru mikilvæg í námi nemenda og nýtt eru öll tækifæri sem gefast til 

samskipta við hverfisskóla hvers og eins nemanda og þeir hvattir til aðsækja stuðning utan 

skólatíma í félgasmiðstöð í sínum skóla.  Fjölgreinadeildin leggur mikla áherslu á að vinna 

markvisst með félagsfærni og er það gert með því m.a. að nemendur vinna saman að 

verkefnum – tengja námsgreinar saman í eina heild, nýta tjáningu til aukinna tengsla í gegnum 

umræðuefni sem kennari eða nemendur velja.  Einnig velja nemendur umbunarform sem 

unnið er eftir í deildinni.  Farið er í ferðir í Kaplakrika þar sem áherslan er lögð á 

sameiginlega leik, í Bjarkarhús þar sem í boði er gryfjan og klifur, í Keilu þar sem hópa velja 

sig samna og keppa. Bíóferðir sem nemendur velja svo eitthvað sé nefnt.  

 

Námsráðgjafi 

Starfandi námsráðgjafi við Lækjarskóla er til taks fyrir nemendur sem það kjósa,  

Námsráðgjafi heimsækir deildina og kynnist nemendum sem við nánari kynni leiðir til þeirra 

þjónustu sem hann veitir. 



Hjúkrunarfræðingur 

Hjúkrunarfræðingur Lækjarskóla fær nemendur til sín í heimsókn og þeir geta leitað til hans 

ef eitthvað bjáta á.  Hjúkrunafræðingur sér einnig um að hitta nemendur eins sinni til tvisvar á 

önn og ræða við þá um heilbirigt líferni s.s. hreinlæti, kynfræðslu og annað sem deildin óskar 

eftir að frá fræðslu um. 

 

Móttaka nemenda  

- Þegar nemandi er skráður í Fjölgreinadeild Lækjarskóla er aðlögun unnin í samráði 

við nemanda/foreldra. Nemendum er boðið að koma í heimsókn og skoða skólann. 

Markmið heimsóknarinnar er aðallega að leyfa barninu að koma og sjá skólann, 

kennara og þá nemendur sem það verður með næsta vetur. Starfsfólki gefst einnig 

tækifæri til að kynnast barninu lítillega.  

- Aðstandendur og nemandi geta komið í heimsókn í deildina áður en eiginleg starfsemi 

hefst sé þess óskað.  

- Skilafundir vegna nýrra nemenda eru haldnir í samráði við inntökuteymi.  

- Fyrsti fundur aðstandenda og starfsfólks fer fram sem fyrst að hausti en getur einnig 

farið fram á öðrum tímum yfir skólaárið. Hægt er að setja þennan fund í framhaldi af 

skilafundi skóla, BUGL eða GRR. Á þessum fundi er leitað eftir upplýsingum sem 

varða nemandann s.s. áhugamál, styrkleika, lyf, sjálfstæði í athöfnum daglegs lífs, 

heilsufar o.fl.  

Foreldrum eru kynnt mikilvæg atriði varðandi deildina og starfsfólk lætur í té þær 

upplýsingar sem fyrir liggja varðandi veturinn. Væntingar aðstandenda og áherslur í 

einstaklingsáætlun eru ræddar á fundinum.  

- Einstaklingsáætlun er gerð að hausti. Gert er ráð fyrir að áætlunin sé að mestu tilbúin í 

lok október. Áætlunin er gerð í samvinnu við nemendur eftir því sem við á. 

Einstaklingsáætlunin er kynnt í fyrra foreldraviðtali sem auglýst er á skóladagatali 

Lækjarskóla.  

- Fyrir nemendur 10. bekkjar hefst vinna við tilfærsluáætlun að hausti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gátlisti 1 

 

Upplýsingar gefnar í fyrstu heimsókn aðstandenda 

 

- Núverandi nemendafjöldi, hvernig nemendur skiptast milli 9 og 10 bekkjar  og ef hægt 

er hvort líkur eru á að nemendahópurinn breytist þegar líður á skólaárið. 

-  Fjölda starfsmanna, skiptingu í kennara og stuðningsfulltrúa og hvernig skiptingin er 

á milli bekkja. 

- Lögð er áhersla á að kynna skiptingu milli bóklegra og verklegra greina. 

- Upplýsingar um námstengda vinnu eftir skóla (Innherji). 

- Allir starfsmenn deildarinnar eru með nemendur í frímínútum og matartímum.  

- Nemendur deildarinnar sem búa utan svæðis skólans eiga rétt á  strætómiðum í 

skólann og heim.  

- Aðstandendur hvattir til að spyrja og þeim svarað eftir bestu vitund. 

 

Gátlisti 2 

 

Móttaka nýrra nemenda í sérdeild 

 

- Stundatafla kynnt (ef hún er tilbúin) 

- Strætómiðar – farið yfir reglur 

- Skólamötuneyti, hægt að fá mat frá skolamatur.is – Deildin býður nemendum sínum 

upp á morgunmat og hressingu í frímínútum gegn vægu gjaldi.  

- Frímínútur  

- SMT – reglur Lækjarskóla eru aðlagaðar að deildinni 

- Farið yfir upplýsingar um nemanda, símanúmer, heimilisfang o.s.frv. 

- Tilkynna á veikindi daglega í deildina/skólann, einnig seinkomur. 

- Mentor-upplýsingar 

- Athafnir daglegs lífs, geta til sjálfshjálpar og hvar þarfnast nemandinn aðstoðar. 

- Hreyfing - íþróttir. 

- Tjáning 

- Hvernig skilaboðum er háttað milli deildar og heimilis 

- Farið yfir upplýsingar um nemanda varðandi lyf, hjálpartæki og heilsufar 



- Væntingar  

 

 

Þessi listi er einungis til viðmiðunar hann getur verið breytilegur. 

 

 

 

 

 

 


