
Stefna og aðferðafræði 

Það sem segja má í örstuttu máli að einkenni aðferðafræði Norðlingaskóla í stoðþjónustu er 

eins lítil aðgreining og nokkur kostur er, að umsjónarkennari sé sérstakur trúnaðar- og 

ábyrgðaraðili nemenda og sé yfirleitt aldrei með fleiri en 20 nemendur í umsjón.  

Faggreinakennarar bera ábyrgð á því að skipuleggja námið í sinni grein þannig að sem allra 

flestir nemendur geti fylgt áætlun, faggreinakennarar þurfa almennt að vera með um það bil 

þrjár mismunandi útfærslur af námsáætlunum í gangi til að sem allra flestir nemendur geti 

náð settu marki. Sérkennari er umsjónarkennurum og faggreinakennurum til halds og trausts 

svo sérfræðiþekking hans nýtist fyrir sem flesta nemendur sem þurfa stuðning. Það að byrja 

og enda daginn með nemendum, láta þá finna að okkur þykir vænt um þá og tala við þau af 

hlýju og alúð er aðalsmerki Norðlingaskóla og hentar nemendum með sérstakar þarfir 

einstaklega vel.  Að sjálfsögðu er sérfræðiþekking sérkennaranna nýtt til að vinna sérstaklega 

með þá nemendur sem þurfa sérstaklega á því að halda t.d. í tjáningu, lestri, stærðfræði og 

vinnu með hegðun.  Þá nýtist náms- og starfsráðgjafi skólans mjög vel í vinnu með nemendur 

með félags- og tilfinningalega erfiðleika. Ekki er sérstakt námsver í Norðlingaskóla, en minni 

rými inni á svæðum teymanna eru nýtt fyrir einstaklinga og hópa eins og þurfa þykir. 

Einstaklingsnámskrár, aðlögun námsefnis og leiða, aðlögun félagslegra 

aðstæðna, athafnir daglegs lífs 

Einstaklingsnámskrár 

Einstaklingsnámskrár eru unnar í samvinnu sérkennarateymis og umsjónarkennara, oftast 

koma sérkennarar með ramma til umsjónarkennara og setjast niður með honum og fylla í 

rammann.  Á teymisfundi um málefni barnsins er einstaklingsnámskráin kynnt, foreldrar fá 

hana með sér heim og láta vita um þær breytingar sem þeir vilja gera og eftir að 

einstaklingsnámskráin er tilbúin er hún undirrituð af foreldrum, umsjónarkennara og 

sérkennara. Einstaklingsnámskrár eru unnar fyrir þá nemendur sem ekki geta fylgt 

bekkjarnámskrá nema að mjög takmörkuðu leyti, eru með fötlun eða langveikir.  Í 

einstaklingsnámskrám koma fram sterkar hliðar nemandans og áhugamál, hvað þarf að vinna 

sérstaklega með, markmið eru bæði félagsleg og námsleg og námskráin er metin a.m.k. einu 

sinni á ári.  



Einfaldari útgáfa af einstaklingsnámskrá er einstaklingsnámsaðlögun sem á þá oftast við í 

einstaka námsgreinum, nemandi fylgir þá gjarnan bekkjarnámskrá að mestu leyti en er með 

sérstakar áherslur eða aðlagað námsefni að einhverju leyti.    

 Sérstakar áherslur eru svo oft gerðar fyrir tiltekin skólaár eða annir ef 

einstaklingsnámskráin getur í raun átt við skólaár eftir skólaár en sérstakar áherslur lagðar á 

tiltekin atriði yfirstandandi önn/skólaár. 

Aðlögun námsefnis og leiða 

Of langt mál yrði að telja hér upp allar þær leiðir sem nýttar eru í aðlögun, en oftast er í 

upphafi miðað við að aðlaga námsefni bekkjarins/námshópsins að nemandanum og njótum 

við þess þá að vera með tvo til þrjá árganga í hópi svo árgangabinding er minni en ella væri.  

Mikill sveigjanleiki er í uppröðun í skólastofum, hópborð, einstaklingsborð, krókar og sófar 

eru í öllum stofum svo auðvelt er að finna leiðir fyrir mismunandi þarfir.  Myndrænt skipulag 

er mikið notað bæði fyrir einstaklinga og hópa og í heimakrókum í upphafi dags er farið yfir 

skipulag hvers dags og oftast einnig endað í heimakrók líka þar sem farið er yfir daginn. 

Sérkennarar teymanna eru kennurum mjög innan handar við val á námsefni.   

Leitað er til utanaðkomandi aðila um ráðgjöf og aðstoð þegar nýta þarf sérstök hjálpartæki í 

kennslu eða vegna fötlunar eða veikinda nemenda.  

Félagsleg aðlögun 

Félagsleg aðlögun getur falist í því að nemendur eru valdir saman í hópa, eða valdir frá 

einhverjum, starfið með yngstu börnunum í frístundastarfinu í frjálsum leik og félagsfærni er 

nýtt til þess að hjálpa börnunum með samskipti og auðvelda þeim skilning á tillitssemi og 

mikilvægi þess að kunna að umgangast aðra, bæði börn og fullorðna.  Náms- og starfsráðgjafi 

skólans vinnur svo einnig með samskipti á öllum aldursstigum bæði einstaklingslega og í 

hópum auk þess sem umsjónarkennarar og sérkennarar leika stórt hlutverk í félagslegri 

aðlögun.  Félagslegur stuðningur getur falist í því sem þegar hefur verið talið upp auk þess 

sem stundum þarf að skipuleggja sérstaklega inngrip til þess að auðvelda t.d. fötluðum 

börnum að komast inn í hópinn, leiðir til þess geta verið að finna hlutverk fyrir nemandann í 

hópavinnu, semja sérstaklega við ákveðna nemendur um að taka tiltekinn nemanda með sér, 

verkleg verkefni í skólanum (matsalur, leikskóli, frístund ) o.m.fl.  



ART er notað nokkuð í skólanum, ýmist heildstætt eða að hluta, sérkennarar skólans hafa 

margir farið á námskeið. 

Unnið er með önnur kerfi til að kenna og þjálfa félagsfærni s.s. PMTO. 

Sérstakt átak er í vinnu með félagsfærni á miðstigi og eru 1-3 tímar á viku fastir í töflu.  

Sérkennarar, námsráðgjafi og umsjónarkennarar vinna saman að þessum tímum. 

Stuðningur við athafnir daglegs lífs 

Áherslan í þessum stuðningi er að gera nemandann sem mest sjálfbjarga sem fyrst, með 

eðlilegum stuðningi sem fjarlægist smám saman. Þar sem stuðningsfulltrúar eru til staðar sjá 

þeir að mestu um þennan þátt, en umsjónarkennari og sérkennari eru til vara. Þar sem 

stuðningsfulltrúar eru ekki starfandi er þessi þáttur fyrst og fremst á hendi umsjónarkennara, 

með dyggri aðstoð sérkennara teymisins. 

Stoðteymi skólans veturinn 2018-2019 

• Aðstoðarskólastjóri með áherslu á sérþarfir, 100% stjórnunarstaða (fyrir allan 

skólann) 

• Náms-og starfsráðgjafi, 100% starf (fyrir allan skólann) 

• Ráðgjafi í 50% starfi fyrir miðstigið sérstaklega og 50% starfi sem verkefnisstjóri í 

málefnum nýbúa og fjölmenningu. 

• Unglingateymi (8.-10. bekkur, u.þ.b. 142 nemendur) 

Einn sérkennari í 80-100% starfi inni í hópnum og 20% starfi í skipulagi, ráðgjöf og 

fyrirlagningu ýmiss konar skimana og prófa, tveir stuðningsfulltrúar. 

• Miðstig (5.-7. bekkur, u.þ.b. 187 nemendur) 

Einn sérkennari/þroskaþjálfi  í  80-100% starfi inni í hópnum og 20% starfi í skipulagi, 

ráðgjöf og fyrirlagningu ýmiss konar skimana og prófa, ráðgjafi í 50% starfi  og þrír 

stuðningsfulltrúar. 

• 3.-4. bekkur (u.þ.b. 150 nemendur) 

Tveir sérkennarar í 80-100% starfi inni í hópnum og 20% starfi í skipulagi, ráðgjöf og 

fyrirlagningu ýmiss konar skimana og prófa. Fjórir 

frístundafulltrúar/stuðningsfulltrúar í 80% starfi hver. 



• 1-2. bekkur (u.þ.b. 125 nemendur) 

Tveir sérkennarar í  80-100% starfi inni í hópnum og 20% starfi í skipulagi, ráðgjöf og 

fyrirlagningu ýmiss konar skimana og prófa.  

Fjórir til fimm frístundafulltrúar/stuðningsfulltrúar – útfært verkefni, Dagur barnsins, 

þar sem frístundastarfi og skólastarfi er blandað saman með styrkleika 

frístundastarfsins sem hjálpartæki til að sinna þörfum allra barna í hópnum með 

nokkuð jafnri áherslu á frjálsan leik, félagsfærni og stuðning við einstaka nemendur 

eða nemendahóp. 

Vinna með einhverfa nemendur – einhverfum nemendum er blandað eðlilega í námshópa, 

reynt er að hafa umsjónarnemendur hvers kennara aldrei fleiri en 20 svo þeir hafi svigrúm til 

að sinna mismunandi þörfum nemenda sinna. Lögð er áhersla á myndrænt skipulag fyrir 

þessa nemendur, góða og skýra byrjun hvers tíma svo þeir viti hvert þeir eru að fara og hvað 

þeir eru að fara að gera. Þá er lögð áhersla á öflugt samstarf 

umsjónarkennara/faggreinakennara, sérkennara og foreldra um velferð þessara barna. 

Til að sinna vel þeim mörgu nemendum Norðlingaskóla sem glíma við alvarlegan 

hegðunarvanda og annan félagslegan vanda er ljóst að vinna þarf faglega og skipulega að 

frekari lausnum en nú eru til staðar. Skólinn hefur sent nokkra sérkennara skólans á Art 

námskeið og allir kennarar skólans hafa farið á námskeið hjá Brúarskóla um það hvernig 

bregðast skuli við erfiðri hegðun á vettvangi skólastarfsins. Zippý hefur einnig verið notað, 

PMTO og Snillingahugmyndafræðin. Til að geta unnið markvisst að því að leiðbeina 

nemendum í félagsfærni er ljóst að búa þarf til aðstæður í skólanum þar sem fólk sem kann 

til verka hefur svigrúm til að vinna faglega og markvisst að því verkefni með einstaklinga og 

litla hópa. Í skóla án aðgreiningar er ljóst að rými til slíkrar vinnu verður að vera í nálægð við 

námsrými barnanna og vinnum við markvisst að því að slík rými séu til staðar en enn er það 

ekki fast í hendi. 

Til að slík vinna virki þarf að vera fagfólk að störfum og sjáum við fyrir okkur að 

frístundafulltrúar, umsjónarkennarar, sérkennarar, Þjónustumiðstöð, heilsugæsla og aðrir 

þeir aðilar sem að hverju barni koma vinni saman að því að hjálpa börnunum að ná þeirri 

mikilvægu færni sem félagsfærni og skólafærni er. Við viljum leggja áherslu á að geta unnið á 



þennan hátt til að fyrirbyggja alvarlegan vanda og auðvelda námslega og félagslega vinnu og 

þar með árangur til lengri tíma. 

Teymisfundir 

Haldnir eru reglulegir teymisfundir (foreldrar, kennarar, sérkennarar, Þjónustumiðstöð og 

stundum fleiri aðilar) vegna um 35 nemenda í skólanum, oftast er um fatlaða eða langveika 

nemendur að ræða, en erfið hegðun verður líka oft til þess að teymisfundir eru nauðsynlegir. 

Sumir eru haldnir á 6 vikna fresti, aðrir tvisvar á önn.  Sérkennarar teymanna halda oftast 

utan um teymisfundina og skrá fundargerð.  Aðstoðarskólastjóri sérkennslu stýrir flestum 

fundum. Oftast eru aðilar frá Þjónustumiðstöð með á þessum fundum og að sjálfsögðu eru 

umsjónarkennarar og foreldrar lykilpersónur á þessum fundum.  

Fyrirkomulag stoðteymis 

Til að ná því markmiði að veita hverjum og einum nemanda kennslu við hæfi, leggur skólinn 

metnað sinn í að hafa yfir að ráða góðum og breiðum hópi fagfólks. Hlutverk þessa fólks er að 

taka þátt í teymisvinnu og vera þátttakendur í aðlögun námsaðstæðna og námsefnis fyrir 

hvern og einn nemanda eða nemendahóp. Þau vinnubrögð eru í anda nýjustu hugmynda 

fræðimanna á þessu sviði sem vilja líta á alla sem sérstaka, og að auk þess að styðja nemanda 

í námi sínu þurfi að skoða skipulag og umhverfi og aðlaga það að þörfum einstaklinganna sem 

í því starfa.  

Allir starfsmenn skólans bera ábyrgð á að framfylgja stefnu Norðlingaskóla í skóla 

fjölbreytileikans. Í hverju umsjónarteymi starfar sérkennari sem vinnur með öðrum 

starfsmönnum teymisins að skipulagi náms og kennslu fyrir alla nemendur í þeim námshópi. 

Sérkennarar mynda síðan ásamt deildarstjóra sérkennslu og náms- og starfsráðgjafa stoðteymi 

skólans. Stoðteymið heldur sérstaklega utan um stoðþjónustuna og er öðrum kennurum til 

ráðgjafar svo og aðstandendum þegar það á við. Gott samstarf við foreldra er í þessum 

málaflokki sérlega  mikilvægt, reglulega eru haldnir teymisfundir með fjölskyldum einstakra 

nemenda og þá eru gjarnan kallaðir til sérfræðingar sem tengjast nemandanum utan skólans.  

 


