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Dalskóli 
Grunnhugmynd um starfið í Dalskóla er að þar líði öllum vel, að börnin fái að dafna, nema og 
blómstra. Í skólanum er lögð rækt við sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skapandi starf.  
Dalskóli er skóli án aðgreiningar og öll börn þangað velkomin óháð andlegu og líkamlegu 
atgervi,  menningu og trú. Einkunnarorð skólans er hamingjan er ferðalag. Í grunnskólahluta 
Dalskóla eru 390 nemendur í 1. – 10. bekk. 
  

Skipulag stoðþjónustu 
Stoðþjónustuteymi skólans ásamt öðru starfsfólki leggur grunn að samstarfi við foreldra um 
málefni nemenda. Yfirumsjón sérkennslu og sértækrar þjónustu í skólanum er í höndum 
deildarstjóra. Deildarstjóri skilgreinir í samráði við aðra skólastjórnendur, kennara, sérkennara 
og yfir þroskaþjálfa sérfræðiþjónustu skólans. Mikil áhersla er lögð á að sérkennslu sé sinnt í 
smærri námshópum í bekkjarstofum, einstaklingsþarfir nemenda eru þó alltaf hafðar að 
leiðarljósi og í samráði við foreldra fer sérkennsla stundum fram einstaklingslega utan 
bekkjarstofu eða í smærri hópum í námsveri. Yfir þroskaþjálfi hittir sína skjólstæðinga oftast 
einstaklingslega. Sérkennslu og stuðning sinna ýmist sérkennarar, þroskaþjálfi, almennir 
kennarar og/eða stuðningsfulltrúar. Í stoðþjónustuteymi skólans eru deildarstjóri 
stoðþjónustu, sérkennarar, náms- og starfsráðgjafi, félagsráðgjafi og þroskaþjálfi. 
 

 

 

Sérfræðiþjónusta 
Dalskóli nýtur sérfræðiþjónustu frá Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Markmið 
þjónustunnar er að veita markvissa og heildtæka þjónustu á þverfaglegum grunni til að mæta 
sérþörfum barna og fjölskyldna þeirra. Þjónustan er veitt á grundvelli þjónustusamnings á milli 
Skóla- og frístundasviðs og Velferðarsviðs. Sérfræðingar Þjónustumiðstöðvarinnar veita 
margvíslega þjónustu og ráðgjöf, bjóða upp á greiningar, einstaklingsviðtöl og námskeið fyrir 
nemendur og foreldra. Skimanir og greiningar eru unnar af sálfræðingi, talmeinafræðingi, 
kennsluráðgjafa og náms- og starfsráðgjafa.  

Samstarf
Við erum saman í því að 
stuðla að farsælli 
skólagöngu nemenda

Heildrænn 
stuðningur

Aðferðir stoðþjónustu 
eru í takt við 

kennsluaðferðir 
skólans

Styrkleiki

Við nýtum styrkleika 
okkar og komum auga á 
styrkleika nemenda
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Samskipti við foreldra 
Stoðþjónustuteymi skólans ásamt öðru starfsfólki leggur grunn að samstarfi við foreldra um 
málefni nemenda. Um sérkennsluúrræði og gerð einstaklingsnámsskráa er haft samráð við 
foreldra og leitað eftir samþykki þeirra. Allar athuganir sem varða einstaka nemendur eru 
gerðar í samráði við foreldra. 
 

Seta í teymum 
Teymi eru stofnuð utan um nemendur eftir þörfum og eru sérkennarar, náms- og 
starfsráðgjafi, þroskaþjálfi, umsjónarkennari og/eða deildarstjórar ábyrgðarmenn teyma. Í 
teyminu eru jafnframt foreldrar, umsjónarkennari og sérfræðingar frá Þjónustumiðstöð 
Árbæjar og Grafarholts. Í sumum teymum situr skólahjúkrunarfræðingur eða 
aðstoðarskólastjóri. Markmið teyma er samstarf um velferð nemandans og til að skapa 
vettvang til að afla og veita upplýsingar.   
 

Ráðgjöf og stuðningur við kennara 
Skólastjórnendur, deildarstjórar og stoðþjónustuteymi skólans veita kennurum og 
stuðningsfulltrúum ráðgjöf varðandi nemendur, sérkennslu og stuðning. Þjónustumiðstöð 
Árbæjar og Grafarholts veitir jafnframt fjölbreytta ráðgjöf til að mæta sérþörfum barna og 
fjölskyldum þeirra. Ráðgjöfin er þverfagleg og er unnin í samvinnu við skóla, börnin sjálf og 
foreldra. Hver skóli hefur greiðan aðgang að félagsráðgjafa, unglingaráðgjafa, 
talmeinafræðingi, sálfræðingi, hegðunarráðgjafa og kennsluráðgjafa. Sérfræðingar 
Þjónustumiðstöðvar veita ráðgjöf, bjóða upp á greiningar, einstaklingsviðtöl og námskeið fyrir 
nemendur og foreldra.  
 

Hlutverk og ábyrgð deildarstjóra: 

Við skólann starfar deildarstjóri stoðþjónustu í fullu starfi. Deildarstjóri: 

• skipuleggur og stjórnar sérkennslu skólans í samráði við stoðteymið 

• hefur yfirsýn yfir ÍSAT kennslu í skólanum 

• kallar eftir greiningum vegna nemenda og heldur utan um þær 

• hefur yfirsýn yfir þjónustu sem nemendur með sérþarfir njóta 

• veitir upplýsingar um nemendur með sérþarfir 

• er í forystu um gerð einstaklingsnámskráa og er ráðgefandi aðili við gerð þeirra ásamt 
sérkennurum og þroskaþjálfa 

• er ráðgefandi og ákveður í samvinnu við skólastjórnendur og kennara hvaða og hvenær 
er óskað eftir greiningum fyrir nemendur 

• er kennurum skólans til faglegs ráðuneytis varðandi skipulag á kennslu nemenda með 
sérþarfir 

• sinnir fundarsetu / fundarboðun ef þess er þörf vegna nemenda með sérþarfir 

• situr fundi vegna inntöku nýrra nemenda með sérþarfir 

• situr í nemendaverndarráði og lausnateymi skólans 

• gerir stundatöflur fyrir stuðningsfulltrúa 
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• fundar reglulega með sérkennurum, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúm 

• er tengiliður við Úlfabyggð vegna barna með sérþarfir 

• situr skilafundi leikskólahluta að vori vegna barna með sérþarfir 

• skipuleggur og heldur utan um fyrirlögn á samræmdum könnunarprófum í 4., 7. og 9. 
bekk í samráði við skólastjórnendur 

• leggur fyrir talnalykil og lesmál ásamt sérkennara og umsjónakennurum 

Hlutverk og ábyrgð sérkennara og þroskaþjálfa 
Við skólann starfa tveir sérkennarar í fullu starfi, einn sérkennari í hlutastarfi og einn yfir 
þroskaþjálfi. Sérkennarar/þroskaþjálfi vinna eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Þeir 
sjá um kennslu sem felur í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum 
og/eða kennsluaðferðum. Sérkennarar kenna í litlum hópum eða einstaklingslega, ýmist til 
lengri eða skemmri tíma. Kennsla fer fram inni í bekk eins og hægt er. Sérkennari/þroskaþjálfi 
metur stöðu nemenda og gerir námsáætlun í samstarfi við kennara. Þeir veita kennurum 
ráðgjöf varðandi nám, kennslu, félagsfærni og námsgögn og bera ábyrgð á gerð 
einstakingsnámsskrá í samráði við  kennara. Þeir hafa umsjón með námsgögnum sem tengjast 
sérkennslu. Sérkennari/þroskaþjálfi í samvinnu við aðra kennara: 

• sinnir kennslu nemenda með sérþarfir 

• sinnir félagsfærni- og tilfinningaþjálfun 

• leiðbeinir stuðningsfulltrúum 

• ber ábyrgð gerð einstaklingsnámsskrá nemenda í samvinnu við umsjónakennara 

• veitir ráðgjöf varðandi nemendur með sérþarfir 

• veitir ráðgjöf varðandi skipulag kennslu, kennslurýmis og námsefnis 

• hefur heildarsýn yfir nám og skólagöngu nemenda með sérþarfir 

• skipuleggur aðstæður í kennslurými  

• vinnur með markviss fyrirmæli 

• hefur umsjón með sjónrænu skipulagi og myndrænni stundatöflu fyrir einstaka 
nemendur og veitir ráðgjöf 

• skipuleggur umbunar- og hvatningarkerfi fyrir einstaka nemendur og veitir ráðgjöf 

• annast aðlögun námsefnis 

• hefur umsjón með upplýsingamiðlun til aðila innan skóla og utan varðandi nemendur 
með sérþarfir 

• situr/stýrir teymum vegna nemenda 

• ber ábyrgð á foreldrasamstarfi í samvinnu við umsjónarkennara 

• aðstoðar við útfyllingu greiningargagna 

• heldur utan um skráningu upplýsinga um stoðþjónustu 

• leggur fyrir talnalykil og lesmál með deildarstjóra og umsjónakennurum. 

• LOGOS skimar/greinir. 
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Hlutverk og ábyrgð umsjónarkennara 
Umsjónarkennarar veita nemendum með sértækar þarfir stuðning og huga að andlegri og 
líkamlegri velferð þeirra í samvinnu við foreldra. Þeir stuðla að samskiptum við foreldra og 
sitja fundi vegna nemenda. Umsjónarkennarar hafa heildarsýn yfir nám og líðan nemanda 
sinna og koma að gerð einstaklingsnámsskrár ásamt stoðþjónustuteymi skólans. 
 

Umsjónarkennarar bera ábyrgð á aðlögun námsefnis og að aðlaga aðstæður innan 
bekkjarins/hópsins að þörfum nemenda í samráði við sérkennara og þroskaþjálfa.  

Markmiðið er að öllum nemendum líði vel í skólanum og að þeir nýti styrkleika sína til að fá 
sem mest út úr skólagöngunni, námslega og félagslega. Umsjónarkennari í samvinnu við 
sérkennara og þroskaþjálfa: 

• hefur heildarsýn yfir nám og skólagöngu nemenda 

• kemur að gerð einstaklingsnámsskrár og vinnur eftir henni 

• skipuleggur aðstæður í kennslurými 

• skipuleggur hópaskiptingu náms- og félagslega 

• skipuleggur samvinnunám 

• hefur umsjón með sjónrænu skipulagi og myndrænni stundatöflu 

• vinnur með markviss fyrirmæli 

• skipuleggur umbunar- og hvatningarkerfi 

• annast skipulag vinnulota 

• annast aðlögun námsefnis 

• verkstýrir stuðningsfulltrúa 

• hefur umsjón með upplýsingamiðlun til aðila innan skóla og utan 

• situr í teymum vegna nemenda 

• ber ábyrgð á foreldrasamstarfi 

• sér um útfyllingu greiningargagna og hverskonar skráningar t.d. vegna skólasóknar 

• kemur beiðni um sérstakan stuðning áfram til deildarstjóra 

Hlutverk og ábyrgð faggreinakennara 
Faggreinakennarar sækja sér upplýsingar um nemendur til umsjónarkennara og deildarstjóra: 

• situr fund að hausti með deildarstjóra en sér svo um að kynna sér greiningar sem til 
eru um nemendur í framhaldi af því 

• tekur þátt í gerð einstaklingsáætlana fyrir sitt fag 

• kynnir sér einstaklingsáætlanir nemenda 

• skipuleggur aðstæður í faggreinastofu þannig að allir nemendur fái notið sín sem best 

• velur námsefni og leiðir til náms sem nýtast og henta hverjum nemanda  

• annast aðlögun námsefnis 

• skipuleggur hópaskiptingu náms- og félagslega 

• skipuleggur samvinnunám 
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• hefur umsjón með sjónrænu skipulagi og myndrænni stundatöflu í sínu 
fagi/kennslurými 

• vinnur með markviss fyrirmæli 

• skipuleggur umbunar- og hvatningarkerfi í sínu fagi 

• hefur verkstjórn með stuðningi á sínu kennslurými 

• hefur umsjón með upplýsingamiðlun til aðila innan skóla og utan um sitt fag 

• situr stöðufundi eða í teymum vegna nemenda eftir þörf 

• ber ábyrgð á foreldrasamstarfi fyrir sitt fag/kennslustund  

• sér um útfyllingu greiningargagna eftir þörf 

• kemur beiðni um sérstakan stuðning áfram til deildarstjóra 

 

Hlutverk og ábyrgð stuðningsfulltrúa 

Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa 
sérstaka aðstoð. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði þessara 
nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Starfið tekur mið af þar til gerðri 
áætlun sem hefur það að markmiði að draga smám saman úr þörf nemenda/nemanda á 
stuðningi í þeim tilvikum þar sem það er hægt. Stuðningsfulltrúi starfar innan almennra 
bekkja. Yfirmaður stuðningsfulltrúa eru stjórnendur en dagleg verkstjórn er í höndum 
umsjónakennara.  

Helstu störf eru :  

• aðstoða nemanda/nemendur við daglegar athafnir og virkja þátttöku í skólastarfi  

• vinnur eftir áætlun sem sérkennari/þroskaþjálfi hefur útbúið í samráði við 
bekkjarkennara. 

• aðstoðar nemanda/nemendur við að ná settum markmiðum samkvæmt námsskrá 
skólans/einstaklingsnámsskrá undir leiðsögn kennara 

• aðlagar verkefni að getu nemandans 

• ýtir undir færni og sjálfstæði nemenda í námi og daglegum athöfnum t.d  með því að 
hvetja þá til að gera sem mest sjálfa og hrósa þeim fyrir viðleitni í þá átt 

• aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og 
vinnubrögð 

• styrkir jákvæða hegðun, vinnur gegn neikvæðri hegðun 

• aðstoðar nemanda/nemendur við að klæðast, matast og aðrar athafnir daglegs lífs ef 
þeir eru ófærir um það sjálfir 

• leitast við að styðja nemendur í félagslegum samskiptum innan og utan kennslustofu 

• veitir nemendum félagslegan stuðning með því að hlusta á frásagnir og reynslu þeirra 
og spjalla við þá þegar aðstæður leyfa 

• fylgir einum eða fleiri nemendum á ferðum þeirra um skólann, í frímínútum, 
vettvangsferðum og aðstoðar þá eftir þörfum 

• fylgir einum eða fleiri nemendum í íþróttahús/sundlaug og búningsklefa. Mætir ofan í 
sundlaug sé þess óskað eða í íþróttatíma 
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• fylgir/sækir nemanda í aksturþjónustu sé þess óskað 

• skrifar í samskiptabók daglegar lýsingar á hegðun, athöfnum og gengi nemandans í 
góðri samvinnu við umsjónakennara 

• getur eftir aðstæðum einnig sinnt öðrum nemendum í bekknum, m.a. til að kennari 
geti aðstoðað nemanda sem þarf séraðstoð og til að draga úr sérstöðu nemenda með 
sérþarfir 

• sinnir rútugæslu og gætir að því að fylgja gildandi verklagi 

• annast önnur störf sem honum kunna að verða falin af yfirmanni og falla innan 
eðlilegs starfssviðs hans 

 

 

Hlutverk og ábyrgð skólaliða 
Meginhlutverk skólaliða er að stuðla að velferð og vellíðan nemenda og tekur hann þannig 
þátt í því uppeldisstarfi sem fram fer innan skólans. Skólaliðar koma að starfi með nemendum 
á mismunandi svæðum í samstarfi við kennara, stuðningsfulltrúa, sérkennara, þroskaþjálfa og 
stjórnendur. Þeir veita aðstoð við mismunandi viðfangsefni og þjónustu við nemendur.  
 
Skólaliði í samvinnu við kennara og stuðningsfulltrúa: 

 
• leiðbeinir nemendum í samskiptum og umgengni  
• aðstoðar nemendur við daglegar athafnir og þátttöku í skólastarfi 
• ýtir undir færni og sjálfstæði nemenda í daglegum athöfnum t.d. með því að hvetja þá 

til að gera sem mest sjálfa með jákvæðri styrkingu 
• aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og 

vinnubrögð 
• aðstoðar nemendur við að klæðast, matast og aðrar athafnir daglegs lífs 
• styðja nemendur í félagslegum samskiptum í skólastarfinu 
• fylgir nemendum eftir á ferðum þeirra um skólann, í frímínútum, í íþróttum og sundi. 
•  annast önnur störf sem honum kunna að verða falin af yfirmanni 

 
Hlutverk og ábyrgð náms- og starfsráðgjafa 
Náms- og starfsráðgjafi styður við nemendur og liðsinnir þeim í málum er snerta nám, líðan og 

framtíðaráform. Náms- og starfsráðgjafi fundar með foreldrum, kennurum, stoðteymi og 

deildarstjórum um stuðning við nemendur bæði námslega og félagslega. Einnig hefur hann 

samráð og samstarf við aðra sérfræðinga innan og utan skólans og vísar málum nemenda til 

þeirra eftir því sem við á. Náms- og starfsráðgjafi situr í nemendaverndarráði, áfallaráði og 

situr teymisfundi vegna einstakra nemenda eftir þörfum. Náms- og starfsráðgjafi er bundinn 

trúnaði varðandi málefni nemenda sem til hans leita.  

Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru: 

• að veita ráðgjöf um náms- og starfsval nemenda 
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• náms- og starfsfræðsla fyrir nemendur 

• efla vitund einstaklinga um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir njóti sín betur í 

námi og starfi 

• að leiðbeina nemendum um skipulögð vinnubrögð í námi 

• að veita persónulega ráðgjöf, bæði í formi einstaklings- og hópráðgjafar. Slík ráðgjöf snýr 

t.d. að einstökum verkefnum eins og námstækni, prófkvíða, prófundirbúningi ásamt 

samskiptamálum af ýmsu tagi 

• framkvæmir kannanir  

• skipuleggur fræðslu og kynningar fyrir starfsfólk, nemendur og foreldra 

  

Hlutverk og ábyrgð félagsráðgjafa 

• Heildarsýn er leiðarljós í allri vinnu félagsráðgjafa. Hún felur í sér að gaumgæfa 
félagslegar-, tilfinningalegar og námslegar aðstæður einstaklinga sem þeir vinna með 
hverju sinni. 

• Félagsráðgjafar eru sérfræðingar á sviði barnaverndar og úrræða sem henni tengjast 
og nýta sérþekkingu sína sem grunn í allri vinnu. Helstu vinnuaðferðir þeirra eru 
einstaklingsvinna, hópavinna og samfélagsvinna. Út frá þessum vinnuaðferðum eru 
félagsráðgjafar oft þátttakendur í stefnumótun í málefnum nemenda á öllum 
skólastigum. 

• Félagsráðgjafi er talsmaður nemenda og er bundinn trúnaði við þá eins og lög kveða á 
um hverju sinni. Hann stendur vörð um velferð þeirra og beinir sjónum að því sem 
stuðlar að góðri líðan nemenda. Hann aðstoðar þá við að greina styrkleika sína og 
virkja þá til frekari ávinninga í námi og á persónulegum vettvangi. Áhersla er lögð á að 
hjálpa nemendum að mæta hindrunum og draga úr áhrifum þeirra.  

Helstu verkefni félagsráðgjafa 

• Persónuleg ráðgjöf: Ráðgjöf við nemendur sem eiga í félagslegum-, námslegum 
og/eða tilfinningalegum vanda til dæmis vegna eineltis, samskiptavanda, 
hegðunarvanda, kvíða, feimni, brotinnar sjálfsmyndar, ofbeldis og fátæktar. 

• Skólaráðgjöf: Ráðgjöf við nemendur sem eiga í námstengdum vanda, til dæmis vegna 
mætinga, eru í brottfallsáhættu, eða glíma við sértæka námserfiðleika. 

• Forvarnir: Félagsráðgjafi leggur, í samráði við skólastjórnendur, áherslur varðandi 
forvarnir hverju sinni og taka þátt í mótun forvarnaáætlana. Þverfagleg samvinna: 
Samvinna við aðila innan skóla og utan sem tengdir eru málefnum einstakra nemenda 
og/eða nemendahópa. 

• Mótun og þróun úrræða: Félagsráðgjafi metur þörf fyrir úrræði, mótun og þróun 
þeirra úrræða sem beitt er hverju sinni og árangur. 

• Ráðgjöf við skólastjórnendur og kennara: Ráðgjöf vegna einstakra nemenda og 
nemendahópa, um samsetningu nemendahópa innan skólans, skólabrag og 
handleiðslu einstakra starfsmanna. 

• Foreldraráðgjöf: Ráðgjöf við foreldra sem þurfa uppeldisráðgjöf eða aðra ráðgjöf sem 
tengist hagsmunum og líðan nemenda. 
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• Þátttaka í ráðum og stýrihópum: Félagsráðgjafi tekur þátt í eða leiða starf ýmissa ráða 
og stýrihópa sem tengjast skólastarfinu. 

 
Móttaka og kennsla nemenda með annað móðurmál en íslensku 
Þegar nemendur erlendis frá hefja nám við skólann fer fram móttökuviðtal. Einn kennari í 
60% stöðu heldur utan um þennan málaflokk innan skólans.  

Sérkennarar ásamat öðrum kennurum sinna kennslu nemenda með annað móðurmál en 
íslensku. Kennslan fer fram í smærri hópum eða  innan bekkja. Aðaláhersla er lögð á 
íslenskunám og félagslega aðlögun nemendanna með það að markmiði að styrkja þá til 
þátttöku í íslensku skólastarfi.  Nemendur fá þjálfun í íslensku og tækifæri til að þróa 
þekkingargrunn sinn og læsi. Tilgangurinn er einnig að efla sjálfstraust og öryggi þessara 
nemenda og um leið að auka vellíðan þeirra og áhuga. Nemendur eru jafnframt hvattir til að 
viðhalda kunnáttu í móðurmáli sínu og að halda tengslum við föðurlandið. 

 
Einstaklingsnámskrár 
Ef nemandi fylgir ekki námsáætlun árgangs er gerð fyrir hann einstaklingsnámskrá, námsleg 
og/eða félagsleg. Komið er til móts við nemandann á einstaklingsgrundvelli t.d. með 
sjónrænu skipulagi, félagsfærnisögum, Cat-kassanum, með námskeiðum í litlum hópum eða 
einstaklingslega hjá sérkennara, þroskaþjálfa og/eða náms- og starfsráðgjafa. Gerð 
einstaklingsnámskráa er á ábyrgð sérkennara í samvinnu við umsjónarkennara, fagkennara, 
og foreldra. Við gerð einstaklingsnámskráa er námskrá bekkjarins höfð til hliðsjónar þegar 
hægt er og sömuleiðis er hún gerð í samvinnu við nemandann eftir atvikum. Í 
einstaklingsnámskrá kemur fram staða nemanda, kennsluhættir og námsmat. 

 
Aðlögun náms- og félagslegra aðstæðna 
Leitað er leiða til að efla framfarir í námi og stuðla að alhliða þroska nemenda. Námsþáttum 
aðalnámskrár er fylgt fyrir nemendur sem eru með aðlagað námsefni. Sérkennari aðstoðar við 
gerð námsefnis fyrir nemendur með sérþarfir í samstarfi við kennara. Ákvörðun um aðlögun 
námsefnis er tekin í samvinnu við foreldra, sérkennara, þroskaþjálfa og sérfræðinga 
skólaþjónustu. Aðlagað námsefni er m.a.: 

• aðlaga námsefni árgangsins 

• annað námsefni en stuðst er við í árganginum  

• sérvalið efni t.d. í tengslum við áhugasvið nemenda 

• bækur og námsefni með stækkuðu letri 

• hljóðefni 

• tölvur og spjaldtölvur 

• námsefni á rafrænu formi 

• breytt námsefni, einfölduð verkefni, stytt verkefni 

• dregið úr kröfum og afköstum 

• gögn til hlutbundins náms 
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• spil og annað efni 

Umsjónarkennari, þroskaþjálfi og aðrir starfsmenn veita nemendum félagslegan stuðning með 
það að markmiði að stuðla að bættri félagsfærni og aukinni félagslegri þátttöku nemenda. 
Félagslegur  stuðningur við nemendur getur falist í:  

• samvinnunámi og skipulagðri samvinnu nemenda í hópum 

• skipulagðri vinnu með þátttöku nemenda í frímínútum og í frjálsum leik 

• stuðningur í matar- og kaffitímum 

• vinnu með Cat-kassann 

• félagsfærnisögur 

• bekkjarfundir 

• tengslakannanir 

• skipulögð vinna með vinahópa 

• Vinaliðaverkefnið 

• jákvæður agi 

• námskeið á vegum ÞÁG 

 

Sérkennsla og stuðningur 
Í Dalskóla er stuðlað að sem bestri þjónustu við nemendur með sérþarfir. Þeir nemendur sem 
ekki fylgja námsframvindu fá stuðning og námsaðstoð. Við úthlutun sérkennslu og stuðnings 
liggja fyrir greiningar, skimanir, námsmat og beiðnir umsjónarkennara og foreldra með 
rökstuðningi til grundvallar.  
Megináhersla sérkennslu er á lestur, málörvun, íslensku og stærðfræði og á að styrkja 
sjálfsmynd nemandans. Lögð er áhersla á að greina námsstöðu nemenda snemma á 
skólagöngunni. Sérkennsla getur ýmist verið til lengri eða skemmri tíma. Um er að ræða í 
langflestum tilfellum kennslu í hópi sem fer ýmist fram í bekk eða utan og einstaka sinnum 
einstaklingslega. Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir nemendur og námsmarkmið, námsefni, 
námsaðstæður og/eða kennsluhættir aðlagaðir að þörfum nemenda. Í öllum árgöngum eru 
lagðar fyrir ákveðnar kannanir á hverju ári. 

Öðrum stuðningi sinna meðal annars stuðningsfulltrúar og eru þeir nemendum til stuðnings 
undir verkstjórn kennara, sérkennara og deildarstjóra og er tímum þeirra úthlutað eftir þörfum 
nemendahópa.  

Skimanir 
Stafaskimun 1. bekkur – niðurstöður nýttar til að skipuleggja kennslu. 
Lesskimun 1. bekkur – slakir nemendur fara í málörvunarhóp hjá sérkennara, niðurstöður 
kynntar foreldrum. Niðurstöður nýttar til að skipuleggja kennslu. 
Orðarún 3. – 8. bekkur – niðurstöður fara í námsmat í janúar og maí. Niðurstöður nýttar til 
að skipuleggja kennslu. 
Lesfimi 1. – 10. bekkur – niðurstöður fara í námsmat í janúar og maí. Niðurstöður nýttar til að 
skipuleggja kennslu. 
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Lesmál 2. bekkur – niðurstöður fara í námsmat í maí og skilist á SFS. Niðustöður nýttar til að 
skipuleggja kennslu. 
Talnalykill 3. bekkur – niðurstöður fara í námsmat í janúar og skilist til SFS. Slakir nemendur 
fá sérkennslu. 
LOGOS skimun eftir þörfum í 3. – 10. bekk. Niðurstöður skilist til foreldra.   

 
Sértækt hópastarf 
Í Dalskóla leggjum við okkur fram við að mæta nemendum út frá styrkleika og áhugasviði. Við 
leitumst eftir því að bjóða nemendum sem eru með: 
Kvíða, námsvanda og/eða lágt sjálfsmat í sértækt hópastarf. Markmiðið er að bæta við list og 
verkgreinakennslu til að efla nemendur í leik og starfi. Þetta er ýmist í formi námskeiða eða 
er viðvarandi allan veturinn. Deildarstjóri stoðþjónustu og deildarstjóri yngsta stigs halda 
utan um þessa hópa, umsjónakennarar geta sótt um fyrir sína nemendur.  
Eftirfarandi námskeið verða í boði í vetur: 
 
 

Námsver 
Haustið 2021 ætlar stoðteymið að taka fyrstu skref í að hafa námsver í skólanum. Sérkennarar 
og þroskaþjálfi skiptast á að vera í námsverinu ásamt einum stuðningsfulltrúa. Hóparnir sem 
koma í námsver verða aldursblandaðir en þó innan stiga. Í samráði við umsjónakennara og 
foreldra fá nemendur úthlutaða tíma í námsveri. Megin áhersla verður lögð á lestur/íslensku, 
stærðfræði og félagsfærni. 
 

Nemendaverndarráð 
Nemendaverndarráð Dalskóla starfar samkvæmt reglugerð um nemendaverndarráð nr. 
584/2010. Nemendaverndarráð skipa skólastjórnendur, deildarstjórar, sérkennarar, 
þroskaþjálfi, félagsráðgjafi, náms- og starfsráðgjafi, skólahjúkrunarfræðingur og tengiliðir frá 
Þjónustumiðstöð. Á fundina sem ætlaðir eru unglingastigi mætir fulltrúi frá félagsmiðstöðinni 
og á fundina sem ætlaðir eru yngsta stigi mætir forstöðumaður og aðstoðarforstöðumaður 
frístundar. Ráðið fundar 3x í mánuði, hvert stig fær einn fund í mánuði. Nemendaverndarráð 
fjallar um málefni einstakra nemenda og nemendahópa. Starfsfólk skóla, foreldrar, nemendur 
og fulltrúar sérfræðiþjónustu skólans geta óskað eftir að mál einstakra nemenda eða 
nemendahópa verði tekin fyrir í ráðinu. 
 

 
Farteymi 
Tvö farteymi vegna einstakra nemanda með alvarlegan fjölþættan vanda eru starfandi í 
grunnskólum borgarinnar. Teymin hafa það hlutverk að starfa innan skólanna, vinna með 
nemendum, aðstoða og handleiða kennara og starfsfólk. Áhersla er á vinnu með mál 
nemenda í daglegum bekkjaraðstæðum en í undantekningartilfellum getur vinna með 
nemanda farið fram utan skólastofunnar/skólans en þó alltaf í nærumhverfi nemandans. 
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