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Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum Akureyrarbæjar  
 

Inngangur 
Í skýrslu  Valgerðar Magnúsdóttur, sálfræðings, (Bætt þjónusta Félagssviðs Akureyrarbæjar 
við börn með hegðunarerfiðleika og geðraskanir – júlí 2005) kom fram tillaga um að  
skipaður yrði starfshópur sem myndi meta reynslu af störfum námsráðgjafa og 
skólahjúkrunarfræðinga og gerði tillögur um verksvið  og störf þeirra, þannig að sérþekking 
þeirra og reynsla nýtist sem best. Hópurinn hefði það hlutverk að leggja mat á hvað væri 
líklegast til að skila bestum árangri og horft yrði á Félagssvið sem eina heild, tengsl 
mismunandi faghópa við hinar ýmsu rekstrareiningar og stofnanir og hvernig þau tengsl nýtist 
á markvissari hátt en áður hefur verið gert.  
 

Starfshópurinn 
Eftirtaldir aðilar voru skipaðir í starfshópinn og voru þeir tilnefndir af sínum starfsfélögum, 
eða að ósk deildarstjóra skóladeildar: 
 
Drífa Þorgrímsdóttir, deildastjóri Skólaheilsugæslu,  
Gísli Baldvinsson, náms og starfsráðgjafi Síðuskóla  
Guðrún Sigurðardóttir, deildarstjóri Fjölskyldudeildar,  
Gunnar Gíslason, deildastjóri skóladeildar   
Ingólfur Ármannsson, sat fyrsta fund í leyfi Gunnars Gíslasonar 
Margrét Guðjónsdóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri Heilsugæslustöðvar   
Úlfar Björnsson, skólastjóri Glerárskóla,  
Bryndís Arnarsdóttir, forvarnafulltrúi. 

Yfirlit  
Ákveðið var að skipta starfshópnum upp og einblína annars vegar á störf starfs- og 
námsráðgjafa og svo hinsvegar á störf skólaheilsugæslu-hjúkrunarfræðinga.  Haldnir voru 
samtals níu vinnufundir og þar af tveir fundir með skólastjórnendum grunnskólanna. Sá fyrri 
til að ræða störf námsráðgjafa og seinni til að ræða störf skólaheilsugæsluhjúkrunarfræðinga. 
Á fimm fundum var einungis fjallað störf námsráðgjafa.  Í framhaldi af fundum með 
skólastjórnendum var útbúinn gátlisti með þáttum eins og einelti, agamál og fl. (Sjá fylgiskjal) 
og skólastjórnendur beðnir að fylla út með hvaða hætti námsráðgjafar, kennarar og 
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hjúkrunarfræðingar ættu að koma að verkefnum í hverjum skóla. Þá voru niðurstöður hópsins 
bornar undir fund starfandi náms- og starfsráðgjafa.  
Í þessari umfjöllun er eingöngu einblínt á hlutverk og störf  starfs- og námsráðgjafa en 
ákveðið að bíða aðeins með störf skóla-heilsugæsluhjúkrunarfræðinga. Í framhaldinu væri 
síðan ekki úr vegi að vinna áfram að samræmingu þessarar þjónustu og skoða skörunarþætti 
náms- og starfsráðgjafa og hjúkrunarfræðingar t.d. varðandi lífsleikni, ráðgjöf, fræðslu og fl. 
og þá athuga enn frekar hvernig hægt er að útbúa heildstæða þjónustu þessara aðila þar sem 
hver starfskraftur nýtist sem best innan hvers skóla.   
 

Staðan í dag 
Heimildir fyrir ráðningu náms- og starfsráðgjafa eru þær í dag að Brekkuskóli hefur heimild 
fyrir 100% stöðu, Lundarskóli, Giljaskóli, Síðuskóli og Glerárskóli hafa heimild fyrir 75% 
stöðu hver og Oddeyrarskóli 40% stöðu. 
Staða þessara mála er þannig í dag að við Brekkuskóla er grunnskólakennari í 80% stöðu, í 
Lundarskóla er grunnskólakennari í 75% stöðu sem er kominn í fjarnám í náms- og 
starfsráðgjöf, í Giljaskóla er grunnskólakennari með reynslu af skólastjórnun í 60% stöðu, í 
Síðuskóla er menntaður náms- og starfsráðgjafi í 50% stöðu, í Glerárskóla er félagsfræðingur 
með kennsluréttindi í 75% stöðu og í Oddeyrarskóla er grunnskólakennari í 40% stöðu. 

Niðurstöður 
 

1. Innan hvers skóla verði unnin verklýsing út frá starfslýsingu sem verði aðgengileg 
öllum starfsmönnum skólans. 

Í verklýsingu er gerð nánari grein fyrir því hvernig starf 
námsráðgjafans innan skólans er skipulagt og þannig fá starfsmenn og 
foreldrar skýrari mynd af verkefnum sem hann sinnir og hvernig þeim 
er skipt upp á starfsárið. Verklýsing getur verið til eins árs eða fleiri 
allt eftir aðstæðum og ákvörðunum í hverjum skóla, hverju sinni. Þetta 
er nauðsynlegt þar sem það virðist vera mjög persónubundið í dag 
hvernig útfærsla starfsins er á hverjum stað, þrátt fyrir að starfslýsing 
sé til staðar. 

 
2. Kynning á starfi námsráðgjafa verði á starfsmannafundi á hverju hausti og upprifjun 

svo oft sem kallað er eftir því. Þetta verði liður í kynningu á innra stoðkerfi skólans. 
Þar liggi einnig fyrir skýr skilgreining á samskiptaleiðum.  

Námsráðgjafi vinnur þvert á skólastofnunina og getur komið að 
verkefnum með ýmsum aðilum innan skólans svo sem kennurum, 
hjúkrunarfræðingi, skólastjórnendum, skólaliðum o.s.frv. Þess vegna er 
mikilvægt að öllum starfsmönnum skóla sé vel ljóst hvert hlutverk 
námsráðgjafans er og hvenær hægt er að vænta samstarfs við hann. Í 
verklýsingu innan hvers skóla komi fram helstu boðleiðir á milli aðila 
innan skóla. 

 
3. Greinagóðar upplýsingar verði á heimasíðu hvers skóla um hlutverk og þjónustu 

námsráðgjafa auk upplýsinga sem tengjast námstækni og fleiri þáttum sem þeir sinna.  
Mjög mikilvægt er að foreldrar sem og aðrir hafi upplýsingar um hvers 
konar starfi námsráðgjafar hvers skóla sinnir. Þess vegna er mikilvægt 
að á heimasíðum skólanna komi fram greinagóðar upplýsingar um 
starfið og  verkefni sem hann sinnir.  Þannig geta foreldrar 



Skýrsla um störf og stöðu náms- og starfsráðgjafa á Akureyri 
    

  3 
 

 

5 

auðveldlega aflað sér upplýsinga um hvert skal leita þegar upp koma 
áhyggjur eða kvíði varðandi barnið. Að auki mætti setja inn á 
heimasíður skólanna almennar upplýsingar fyrir foreldra um það 
hvernig best sé að aðstoða við heimanám barna sinna, almennt um 
agastjórnun og námstækni, svefn og hvíld, tölvur og tölvunotkun, gildi 
hollrar næringar og hreyfingar, svo eitthvað sé nefnt. 
Mikilvægt er að aðgengi að þessum upplýsingum sé einfalt og sýnilegt 
á forsíðu heimasíðunnar. Dæmi um slíkar síður eru: 
http://www.gler.akureyri.is/namsradgjafi.html 
http://www.alftamyrarskoli.is/Skolinn/namsrad-1.htm  
http://www.aslandsskoli.is/skolinn/namsradgjof.htm  
 

4. Starf námsráðgjafa verði kynnt á haustfundum fyrir foreldra. 
Afar mikilvægt er að foreldrum sé vel kunnugt um hvaða þjónustu 
námsráðgjafi innan skólans getur veitt. Þessi vitneskja foreldra ásamt 
trausti í garð námsráðgjafans er lykilatriði til þess að takast megi farsælt 
samstarf á milli námsráðgjafa og heimilanna í skólahverfinu. Þetta er 
hægt að gera með ýmsu móti en hér er lögð áhersla á persónulega 
nálgun, það er að námsráðgjafinn hitti foreldra á skipulögðum 
haustfundum. 

5. Ráðgjöf til nemenda og foreldra sé skilgreind í verklýsingu námsráðgjafa hvers skóla 
og samþykkt af nemendaverndarráði.  Nemendaverndarráði sé haldið upplýstu um 
stöðu mála í vinnslu hjá námsráðgjafa. 

Starfslýsing námsráðgjafans er lykilinn að starfsháttum hans.  Síðan er í 
hverjum skóla útbúin verklýsing sem tilgreinir út frá starfshlutfalli og 
áherslum skólaársins forgangsatriðin hverju sinni.  Nemendaverndarráð 
heldur utan um einstaklingsmál nemenda og því er nauðsynlegt að það sé 
upplýst um stöðu einkamála sem námsráðgjafi kemur að. 
Velta þarf upp tíðni og lengd funda í nemendaverndarráðum. Gæti verið 
skynsamlegt að hafa fund einu sinni í viku og takmarka fundartíma við 1 
klst. nema fjöldi og þyngd mála kalli á annað. Hugsanlegt er að fulltrúi 
skólateymis mætti aðra hverja viku á fundi og alltaf þegar fulltrúi 
barnaverndarteymis mætir. 

 
6. Það þarf að leggja meiri áherslu á hópmiðað starf í skólunum. Námsráðgjafinn er 

lykilaðili í mótun forvarnarstefnu og fylgir henni eftir.  
Þegar skoðuð er skipting vinnuviku námsráðgjafa kemur í ljós að 
einungis 20% af vinnutíma hans er nýttur í hóp- og forvarnastarf. Hér 
er átt við það hlutverk náms- og starfsráðgjafans að heimsækja bekkina 
og ræða t.d. um forvarnir, námið almennt, námstækni og fl..  
Hópráðgjöf er góð leið  fyrir náms- og starfsráðgjafa til  að koma 
fræðslu og upplýsingum til skila sem nýtist mörgum nemendum í einu.  
Það myndi til lengri tíma litið jafnvel koma í veg fyrir að svo margir 
leiti til náms- og starfsráðgjafa í einstaklingsráðgjöf og ekki síst spara 
tíma. Fræðslan gæti tengst, námstækni,  líðan og prófkvíða.  
Mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafi hafi heildarsýn yfir 
forvarnafræðslu hvers skóla og einnig hvaða nemendur sýna 
áhættuhegðun svo hægt sé að bregðast við áður en í óefni er komið. Því 
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er mikilvægt að allar upplýsingar varðandi nemendur berist til náms- 
og starfsráðgjafa.  Hann ætti að koma að  framkvæmdaáætlun fyrir 
hvern árgang varðandi fræðslu í tóbaks- áfengis- og vímuvörnum og 
vera kennurum innan handar við öflun efnis er að því lýtur. Þetta 
tengist lífsleiknitímum.  Náms- og starfsráðgjafar hafa þá yfirsýn yfir 
fræðsluna í hverjum árgangi.   Fram hefur komið hugmynd um að þeir 
ræði við hvert einasta foreldri nemanda í 8. bekk á haustin um 
forvarnir í víðum skilningi og bendi á þær hættur sem geta verið 
framundan. Gæti tengst heimsóknum umsjónarkennara til nemenda í 8. 
bekk og foreldra þeirra, þar sem þær eru viðhafðar.  
 

7. Aðkoma námsráðgjafa að lífsleiknikennslu hvers skóla komi fram í skólanámskrá og 
hlutverk námsráðgjafa og kennara nákvæmlega skilgreind.  

Til að lífsleiknikennslan sé sem breiðust í hverjum skóla er rétt að 
námsráðgjafi komi að kennslunni sem kennari, ráðgjafi og/eða 
stuðningsaðili í þeim þáttum sem hann er sérfræðingur í.  Hér er 
hlutverk náms- og starfsráðgjafans tvíþætt: Hann miðlar nemendum í 
hópráðgjöf auk þess sem hann er kennara innan handar með 
skipulagningu og námsefni. Mikilvægt er að verkaskipting milli náms- 
og starfsráðgjafa og kenanra sé skýr og komi fram í skólanámskrá 
 
Hér er tekið  á sérlega mikilvægum þætti sem tengist að mestu leyti við 
forvarnarhlutverk námsráðgjafans. Á bls. 9 segir í Aðalnámskrá 
grunnskólans-Lífsleikni: Nám og kennsla 
Námsgreinin lífsleikni á að stuðla að því að byggja upp alhliða þroska nemandans til 
þess að hann geti betur tekistá við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Lífsleikni er heiti 
margra námsþátta sem auðveldar kennurum að feta mismunandi leiðir að settum 
markmiðum. Meðal annars eru námsþættir sem eiga að auka sjálfsþekkingu 
nemandans, aðstoða hann við að móta sér ábyrgan lífsstíl og lífsgildi, finna sér 
fótfestu og tilgang í lífinu og rækta með sér færni til að byggja upp og viðhalda 
innihaldsríkum samskiptum við aðra. Útfærsla lífsleikni í aðalnámskrá hvílir annars 
vegar á viðfangsefnum þar sem sjálfsþekking, þroski og mannrækt einstaklinga er í 
brennidepli og hins vegar á viðfangsefnum þar sem ytri þættir daglegs lífs eru í 
fyrirrúmi. Fyrri viðfangsefnin eru kjarni greinarinnar. Þar er miðað að aukinni 
sjálfsþekkingu, þroska og mannrækt. Þessum viðfangsefnum hefur verið gefið heitið 
sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll. Þau fela í sér markmið mannræktar og 
sjálfsþekkingar og auk þess markmið sem stuðla eiga að frumkvæði, sjálfstæðri, 
skapandi og gagnrýninni hugsun, aðlögunarhæfni og siðviti til að taka ákvarðanir í 
síbreytilegum veruleika. 
 

8. Skilgreina þarf stöðu og hlutverk námsráðgjafa á foreldra-viðtalsdögum.  
Á foreldra- viðtalsdögum skólanna er náms- og starfsráðgjafinn í 
flestum grunnskólum landsins með opna viðtalstíma líkt og 
sérgreinakennarar skólanna. Á slíkum dögum er nauðsynlegt að 
námsráðgjafinn sé sýnilegur og minnt sé á hann. Í þeim 
foreldraviðtölum þar sem í ljós kemur að heimavinna nemenda er 
ábótavant eða námsárangur ekki viðunandi, bendir umsjónarkennarinn 
á þann möguleika að rætt sé við námsráðgjafann og hann skoði nánar 
þær leiðir sem leiða til betra náms. 
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Við lauslega athugun er afar mismunandi hvort eða hvernig þetta er 
gert í grunnskólunum en ljósar og skýrar verklagsreglur eru þarfar. 
Venjulegt verkferli felst í því að foreldri kemur við hjá 
námsráðgjafanum og ræðir þann vanda sem sýnilegur er. Slík viðtöl 
taka yfirleitt stutta stund enda tekin ákvörðun um eftifylgni í námi og 
með hvaða hætti sú eftirfylgni er skipulögð. (ca. 10. mín) 
Eldri nemendur eru oftast sjálfir  þátttakendur i í slíku viðtali og geta 
þannig sagt til með hvaða hætti þeir ætli að taka sig á í námi. 
Þá þarf í útsendum gögnum fyrir foreldra- viðtalsdaga að vera ljóst 
hver aðgangur foreldra er að  náms- og starfsráðgjafanum. 
Einnig má hér benda á þá aðferð sem notuð er sums staðar að náms- 
og starfsráðgjafinn er með umsjónarkennara í foreldraviðtölum þar 
sem þess er talin þörf. 

 
9. Nauðsynlegt er að auka stöðugildi námsráðgjafa í 100% í öllum stærri skólunum og 

50% í Oddeyrarskóla. Spurning hvort námsráðgjafi í Oddeyrarskóla geti verið í hærra 
hlutfalli og sinnt þá Grunnskólanum í Hrísey.   

Námsráðgjöfum er ætlað að sinna öllum hefðbundnum störfum náms- 
og starfsráðgjafa og einnig að vera forvarnafulltrúar skólanna. Þeir 
eiga að hafa tíma til að sinna einstaklingsráðgjöf varðandi nám og 
líðan. Þá verður æ mikilvægari sá þáttur í starfinu sem snýr að ráðgjöf 
til nemenda í 7. og 8. bekk varðandi náms- og starfsval, með auknu 
valfrelsi í skólunum og leiðum til að ljúka grunnskólanámi fyrr. Þessi 
þáttur virðist verða nokkuð útundan þegar starfið er í minna hlutfalli 
en 100% stöðu, og því mikilvægt að auka við stöðugildi skólanna. 
Einnig er vert að leiða hugann að stöðugleika í þessu starfi, en hann 
hefur ekki verið nægur til að byggt sé upp öflugt og faglegt starf í 
skólunum. 

 
10. Lagt er til að skylt sé að auglýsa allar stöður náms- og starfsráðgjafa árlega, sem ekki 

eru setnar menntuðum námsráðgjöfum. 
Það hlýtur að vera markmið að allar stöður náms- og starfsráðgjafa 
séu setnar starfsmönnum með þá fagmenntun. Því er nauðsynlegt að 
auglýsa allar stöður sem ekki eru setnar menntuðum náms- og 
starfsráðgjöfum. Til greina getur komið að veita undanþágu frá þessu 
ef starfsmaðurinn er í umræddu námi. 
 

11. Æskilegt er að náms- og starfsráðgjafar séu meðlimir í teymi innan hvers skóla 
varðandi innleiðingu á SMT (School management training – Skólafærni). 

Æskilegt er að námsráðgjafar vinni með SMT teymum þar sem þeir 
gegna öðru hlutverki en kennarar og eru oft í öðruvísi samskiptum við 
foreldra og börn en kennarar. Þeir hafa einnig oft mikil afskipti af 
nemendum sem eiga við hegðunarfrávik að stríða, í formi 
einstaklingsviðtala, setu á fundum með foreldrum, á 
nemendaverndarráðs fundum  og fl.. Þannig hafa þeir mikla þekkingu 
þegar kemur að því að ákvarða hvernig á að mæta nemendum í áhættu 
sérstaklega og eins þegar setja á upp áætlun um einstaklingsmiðaðan 
stuðning varðandi hegðun. 
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12. Efla þarf námstækniráðgjöf og vinna leiðbeinandi starf með kennurum. 

Í námi sínu öðlast námsráðgjafinn dýpri og ítarlegri þekkingu er 
varðar námstækni. Beita þarf mismunandi námstækni hjá nemendum 
sem eiga við námsörðugleika að etja. Félag náms- og starfsráðgjafa 
gáfu út almennt efni um námstækni sem sjá má á síðu 
Námsgagnastofnunnar. ( www.nams.is  ) 
Sú ráðgjöf sem námsráðgjafinn getur veitt kennaranum er tvíþætt: 

I.   Námstækniráðgjöf sem beitt er vð hópráðgjöf 
II. Námstækniráðgjöf sem hentar einstaklingi 

 
I. Námstækniráðgjöf tengd hópráðgjöf er í formi efnis um námstækni 
og verkefni sem tengjast henni. Má þar nefna almenn skráning 
nemenda á heimanámi og árangusmiðaðar skráningar. Slíkri ráðgjöf 
fylgja verkefni sem námsráðgjafinn hefur í farteski sínu. 

 
II. Námstækniráðgjöf tengd einstaklingi má skipta eftir eðli ráðgjafar.  
a) Þar má nefna námstækni sem hentar nemenda sem á við 
námsörðugleika að stríða s.s. leshömlun, athyglisbrest eða félagslegri 
stöðu. 
b) Nemanda sem hefur hug á því að nýta sér námið betur eða flýta 
námi sínu. 
Á haustin kynnir námsráðgjafinn drög að heimsóknaráætlun sem 
kennarar geta nýtt sér. (sjá fylgiskjal 5) 

 
 

13. Leggja skal aukna áherslu á náms- og skólakynningar til nemenda og foreldra þeirra.  Í 
7. – 8.  bekk komi fræðslan markvisst inn og taki mið af valgreinum og margbreyti-
legum valkostum nemenda.  Auk kynninga verði ýmis greiningar- og  hjálpartæki 
notuð til að auðvelda nemendum náms- og starfsval til framtíðar. 

Það er óumdeilt að hægt er að gera betur hvað skólakynningar og 
námsframboð varðar.  Kynningar til nemenda eru komnar lengra á veg 
og í fastari formi en til foreldra.  Til þess að gera foreldrum hægara 
um vik að styðja börn sín hvað framhaldsnám varðar verða þeir að fá 
meiri stuðning og fleiri upplýsingar.  Skilin milli grunn- og 
framhaldsskóla eru að verða óljósari hvað aldur nemenda varðar því 
er rétt að færa kynningar á námsframboði neðar í skólakerfið og með 
ýmsum þekktum leiðum verði  nemendum auðveldað  námsval sitt. 

 
14. Endurskoða þarf fyrirkomulag starfskynninga í skólunum.  

Staða starfsfræðslunnar í grunnskólum Akureyrar er þannig að hún er 
hvergi kennd sem kjarnagrein. Nemendur 9.-10. bekkjar hafa getið 
tekið –Kynningu atvinnulífsins- sem valþátt utan skóla. 
Önnur tengsl nemendanna er einungis bundin við ákveðna þemadaga 
eða svokallaða vordaga, þar sem aðilar atvinnulífs koma í heimsóknir 
eða nemendur fara í skoðunarferðir. Þá hefur skólaskipið Dröfn verið 
með kynningu á sjávarútvegi. Þá kynningu má sjá fara fram á Húna II í 
samvinnu við Hafrannsóknarstofnun og Auðlindadeild HA. Hér er svo 
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bent á það samvinnuverkefni sem Samtök iðnaðarins og Síðuskóli 
tilraunakeyrðu 2004. (Sjá fylgiskj) 

 
 
Akureyri 12. október 2006 
 
 
________________________________ ___________________________________ 
Úlfar Björnsson    Gísli Baldvinsson 
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Bryndís Arnarsdóttir    Guðrún Sigurðardóttir 
 
 
__________________________________ 
Gunnar Gíslason 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylgiskjal 1 

Starfslýsing 
fyrir námsráðgjafa sem starfa við grunnskóla Akureyrar. 

 

Starfsheiti:  Námsráðgjafi 

Deild:  Skóladeild – grunnskólar 

Næsti yfirmaður:  Skólastjóri viðkomandi grunnskóla 

 

Ábyrgðarsvið: 

Námsráðgjafinn er starfsmaður Akureyrarbæjar og starfar undir stjórn viðkomandi skólastjóra. Hann skal að 
jafnaði hafa menntun í náms- og starfsráðgjöf. Námsráðgjafi sem ráðinn er til starfa í grunnskólum Akureyrar, 
skal gegna því samkvæmt lögum, reglugerðum, aðalnámsskrá grunnskóla, starfslýsingu, kjarasamningum og 
starfsmannastefnu Akureyrarbæjar, eftir því sem við á. Nemendur grunnskóla skulu eiga greiðan aðgang að 
námsráðgjafa síns skóla. Viðkomandi yfirmenn og/eða starfsmenn geta krafist endurskoðunar á starfslýsingu 
þessari ef aðstæður breytast eða þurfa þykir af einhverjum ástæðum. 
 
 

1. Helstu verkefni: 
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♦ veitir nemendum ráðgjöf í einkamálum þannig að þeir eigi auðveldara með að ná settum markmiðum í námi 
sínu. 

♦ veitir nemendum ráðgjöf  um náms- og starfsval og fræðslu um nám, störf og atvinnulíf. 
♦ leiðbeinir nemendum um vinnubrögð í námi. 
♦ tekur þátt í að skipuleggja náms- og starfsfræðslu í skólanum. 
♦ undirbýr nemendur undir flutning milli skóla og/eða skólastiga og fylgir þeim eftir inn í framhaldsskóla. 
♦ aðstoðar nemendur við að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum og meta hæfileika sína raunsætt miðað við 

nám og störf. 
♦ sinnir fyrirbyggjandi starfi, til dæmis vörnum gegn vímuefnum, einelti og ofbeldi í    samstarfi við 

starfsmenn skóla og aðra, svo sem starfsmenn félagsmiðstöðva. 
 

2. Situr fundi nemendaverndarráðs í þeim skóla/skólum sem hann starfar í. Nemendaverndarráð er 
formlegur starfsvettvangur námsráðgjafa og annarra er annast þjónustu við nemendur (sbr. reglugerð). 

 
3. Sinnir ráðgjöf við nemendur sem eiga í námstengdum og persónulegum vanda. Námsráðgjafi er 

trúnaðarmaður og talsmaður nemenda  
 

4. Vinnur í nánu samstarfi við foreldra eftir því sem við á. Einnig hefur hann samráð og samstarf við aðra 
sérfræðinga innan eða utan skólans, svo sem sérkennara, hjúkrunarfræðing, skólasálfræðing og vísar 
málum einstaklinga til þeirra eftir því sem við á. 

 
5. Gætir fyllsta trúnaðar varðandi upplýsingar og sýnir tillitssemi í samskiptum við annað starfsfólk og 

nemendur. 
 

6. Sinnir einnig öðrum þeim verkefnum sem skólastjóri kann að fela honum, enda samrýmist þau 
starfssviði hans. 

 
Þannig samþykkt á fundi skólanefndar 09.04. 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
Fylgiskjal 2 
 
 

Hlutfallsleg skipting vinnuvikunnar – Grunnskólar Akureyrar 
 
 2005 Skóli** hlutfall     

Skipting vinnuvikunnar  40* 75* 75* 100* 50*  
  Oddeyrar  Giljask Glerársk Brekkusk Síðusk meðaltal 
 nemendaráðgjöf 50 55 41,2 20 43,50 41,9 
 foreldraráðgjöf 5 10 6,6 5 26,00 10,5 
 samvinna/kennarar 20 10 6,6 20 7,50 12,8 
 samvinna/aðrir 5 5 9,5 10 0,00 5,9 
 námskrá/lífsleikni 0 0 0 1 0,00 0,2 
 hópráðgjöf 0 0 6,6 5 2,00 2,7 
 teymi 10 10 3,3 20 2,50 9,2 
 undirbúningur 0 10 9,6 10 8,50 7,6 
 rannsóknir 0 0 0 5 2,50 1,5 
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 forvarnir 10 0 8,3 4 7,50 6,0 
 annað/aðbúnaður 0 0 8,3 0 0,00 1,7 
  100 100,00 100,00 100 100,00  

*Stöðuhlutfall námsráðgjafans ** Nýbyrjaður námsráðgjafi í Lundarskóla, í 50% starfi er ekki í 
þessu uppgjöri en telur skiptinguna svipaða og meðaltal segir til um. 

 
 
Eins og þetta yfirlit ber með sér þá eru áherslur mismunandi eftir skólum og eru ýmsar 
skýringar á því. Í þeim skólum þar sem stöðuhlutfallið er 40-50% taka föst verkefni stærra 
hlutfall s.s. seta í nemendaverndarráði. Þá hefur stöðuhlutfall áhrif á samvinnu við aðra enda 
er sá þáttur mestur seinni hluta dagsins t.d. við kennara. 
 Þær rannsóknir sem gerðar eru af náms- og starfsráðgjafa Síðuskóla tengjast líðan og 
svefnvenjum nemenda. Aðbúnaður í Glerárskóla er umsjón með nemendum sem að öðrum 
kosti sætu ekki á skólabekk eða væru á undanþágu. 
 
Hópráðgjöf og forvarnir eru verkefni af sama meiði en þá fer námsráðgjafinn (oft í samráði 
við hjúkrunarfræðing) inn í bekki með sértæk verkefni. 
 
Foreldraráðgjöf er verkefni sem fer vaxandi. Öll eftirfylgni með námi (og líðan) nemenda 
hefur sterkar stoðir í þátttöku foreldra. Stórt hlutfall í Síðuskóla ber með sér að ákveðin hefði 
eða verklag hefur skapast. Foreldri kemur með nemanda í 2-3ja hvert skipti í viðtöl til 
námráðgjafans. 
 
Undirbúningur námsrágjafans er aðallega vegna nemendaviðtala en þó kemur fyrir að 
námsráðgjafinn þarf að veita kennara ráðgjöf og tekur til þess undirbúningstíma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylgiskjal 3 
 

Greinargerð um ítarlega úttekt á störfum námsráðgjafa í grunnskólunum 

 
Þegar námsráðgjafar voru fyrst ráðnir til starfa við grunnskóla Akureyrar var ekki til nein 
starfslýsing, þannig að starfið hefur verið þróað eftir umfangi þess og þörfum skólans. Í 
öðrum sveitarfélögum, svo sem í Reykjavík, liggur ekki fyrir ítarleg útfærsla á starflýsingum 
námsráðgjafa í grunnskólum, en  þróunarnefnd Reykjavíkurborgar vinnur að þeirri 
starfslýsingu. Þeirri vinnu var ekki lokið í desember 2000. 
Áður hafði nefnd á vegum Menntamálaráðuneytisins sem skilaði skýrslu um eflingu náms- og 
starfsráðgjafar í október 1998 gert það að tillögu sinni að stuðst yrði við samræmdar lýsingar 
á starfssviði náms- og starfsráðgjafa þegar starfssvið þeirra væri skipulagt innan einstakra 
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skóla. Skólastjórar og námsráðgjafar hafa því komið sér saman um ramma sem má kalla 
almenna starslýsingu þó ekki hafi verið kafað dýpra í eðli starfsins. 

Hér verður gerð grein fyrir þeirri reynslu sem komin er á starf námsráðgjafa við 
Glerárskóla og Síðuskóla á Akureyri, farið ofan í saumana á starfinu, hvernig það hefur þróast 
og hvaða þætti þess væri æskilegt að endurskoða, breyta og bæta. Í kjölfar þeirrar 
greinargerðar verður lögð fram samræmd starfslýsing fyrir námsráðgjafa grunnskóla 
Akureyrar. Starf námsráðgjafa er afar umfangsmikið og vandasamt og því er mikilvægt að 
liggi fyrir fagleg starfslýsing sem auðveldar skipulagningu starfsins og tryggir betur árangur 
og fagmennsku.  

Haustið 1998 var námsráðgjafi 
(Gísli Baldvinsson) ráðinn við Glerárskóla 
í 50% stöðu og síðan bætti hann við sig 
50% stöðu sem námsráðgjafi við 
Síðuskóla ári síðar. Töluverð reynsla er 
komin á starf hans og hefur hann skráð hjá 
sér hvernig starfið hefur þróast og er hér 
meðfylgjandi yfirlit yfir skiptinguna: 
 
Ekki má taka skiptinguna bókstaflega 
þannig að svona gangi þetta dag frá degi. 
Stundum getur einn þáttur tekið nánast 

allan tímann. Má nefna í því 
sambandi  tímabil þar sem nemendur 
þurfa að taka ákvarðanir varðandi 
framhaldið svo sem val á 
námsgreinum eða val á 
framhaldsnámi.  
Verður nú gerð grein fyrir hverjum 
þætti fyrir sig, hvað í honum felst og 
hvernig starf námsráðgjafa tengist 
honum. 
 

Skipting vinnuvikunnar   
    
 nemendaráðgjöf 15 37.5% 
 foreldraráðgjöf 7 17.5% 
 samvinna/kennarar 3 7.5% 
 samvinna/aðrir 1 2.5% 
 námskrá/lífsleikni 4 10.0% 
 hópráðgjöf 4 10.0% 
 teymi 1 2.5% 
 undirbúningur 4 10.0% 
 rannsóknir 1 2.5% 
  40  

skipting vinnuvikunnar
nemendaráðgjöf

foreldraráðgjöf

samvinna/kennar
ar

samvinna/aðrir

námskrá/lífsleikni

hópráðgjöf

teymi
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YFIRLITSSKEMA UM STÖRF NÁMSRÁÐGJAFANS 

LÝSING          HVERNIG – HVENÆR 

 
Nemendaráðgjöf 
Viðtöl-eftirfylgni-greining-meðferð. 
Ráðgjöf varðandi nám eða námsvenjur.  
Viðtöl vegna ákvörðunartöku um val á námi eða skóla.  
Viðtöl vegna náms- eða prófkvíða. 
 

Tilvísanir frá foreldrum, 
kennurum, 
skólastjórnendum,hjúkrunarfræðin
gi eða öðrum. Nemendur komi 
a.m.k. vikulega. Skýrslur gerðar 
um framgang til tilvísunaraðila. 

Foreldraviðtöl  
Ráðgjöf varðandi nám nemandans og aðstoð forráðamanns við 
eftirfylgni. 
Einnig ráðgjöf um önnur mál eða erindarekstur að beiðni 
forráðamanns. 

Námsráðgjafi sér um skráningu 
heimanáms. Boðar forráðamann 
og etv. umsjónarkennara á fund 
um framgang. Sér um erindi sem 
óskað er að hann reki s.s. um 
stuðning við nemanda eða 
tilvísanir. 

Samstarf/samráð við kennara 
Skipulögðu samstarfi við umsjónarkennara um einstök málefni 
nemenda.  
Hópráðgjöf og inngrip vegna Lífsleiknis eða vegna eineltismála. 
Ráðgjöf vegna námsefnis eða námstækni.  

Námsráðgjafi komi í x tíma inn 
vegna námsgreinarinnar Lífsleikni 
og fjalli um málefni er fellur að 
óskum u-kennara. Námsráðgjafi 
skipuleggi átak vegna eineltis eða 
hópefli t.d. vegna heimanáms eða 
samskiptasiðferði. 

Hópráðgjöf  
Fellur undir upplýsingar um náms- eða starfsfræðslu. Er tengiliður 
milli atvinnulífs og skóla. 
Skipuleggur forvarnarstarf og verður kennurum innan handar við 
öflun efnis er að því lýtur. 

Fastar heimsóknir námsráðgjafans 
á k-áætlun eða aðila s.s. fulltrúa 
atvinnurekenda eða verkalýðs- 
samtaka. Útvegar kennurum 
fyrirlesara vegna forvarnastarfs. 

Teymi og áfallaráð  
Ráðgjöf varðandi málefni nemenda og formlegur seturéttur í 
áfallaráði. 

Flytur erindi nemenda eða 
foreldra á teymisfundi 
(nemendaverndarráð) og sér til að 
málefnum þeirra sé vísað áfram til 
úrlausnar. Taki þátt í 
skipulagningu vegna áfalls eða 
veiti tímabundið áfallahjálp. 

Undirbúningur viðtala   
Fylgist með rafrænni skráningu á námsferli nemenda (dagbók) og 
kemur upplýsingum til skila (ásamt u-kennara) til foreldra. Safnar 
með öðrum hætti upplýsingu um ráðþegann frá kennurum. 

Fyrir hvert viðtal liggur fyrir 
uppfærð nemendaskýrsla sem 
forráða-mönnum er heimilt að sjá. 
Fyrir liggur hvaða úrræði er til 
skoðunar eftir óskum nemenda 
eða forráðamanna. 

Rannsóknir 
Tekur þátt í eða gerir einfaldar kannanir innan skólans á einstökum 
þáttum gangvirkis hans. 
Skrifar stuttar skýrslu um niðurstöður rannsókna. 

Gert er ráð fyrir að a.m.k. ein slík 
rannsókn liggi fyrir á hverju 
skólaári. 

Annað samráð  
Gert er ráð fyrir samráðstíma við aðra þá er koma að skólanum s.s. 
úr stoðkerfinu. Einnig samráð og fundi með öðrum námsráðgjöfum. 

Gert er ráð fyrir föstum fundum 
(mánaðarlega) með starfsmönnum 
annarra deilda bæjarins s.s. 
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Þá er námsráðgjafinn jafnframt forvarnarfulltrúi skólans. starfsmönnum fjölskyldudeildar 
eða fulltrúa í ávana- og 
vímuvarnar-nefndar bæjarins. 

Nemendaráðgjöf.  
Nemendaráðgjöf er samheiti yfir þann þátt sem viðkemur nemendum beint.  

• Persónuleg viðtöl þar sem tíminn fer í virka hlustun á vandamálum nemandans bæði 
gagnvart námi eða umhverfi.  

• Formlegt eftirlit með heimanámi nemandans í samráði við foreldra. 
• Greiningarviðtöl varðandi ákvörðunartöku um framtíðina. 
• Meðferðarviðtöl vegna náms- og prófkvíða.  
• Fyrirlagnir áhugasviðsprófa.  
• Stuðningsviðtöl vegna áfalla í lífi nemandans s.s. vegna eineltis eða missi. 

 
Foreldraráðgjöf.   
Hún skarast við nemendaráðgjöfina að því leyti er snýr að heimanámi nemandans og 
ákvarðanartöku um náms- og starfsval. Einnig eru oft um að ræða ráðleggingar um námstækni 
sem foreldrar nýta sér til aðstoðar barninu. 
Þá er oft um beina ráðgjöf til foreldra að ræða. Í vaxandi mæli fara þessi viðtöl fram utan 
dagvinnumarka þar sem það reynist oft erfitt fyrir foreldri að fá sig lausa úr vinnu. Þá leita 
foreldrar oft fyrst til námsráðgjafans vegna annarra persónulegra vandamála. 
 
Samvinna við kennara.   
Samvinna við kennara er margþætt. Það getur verið allt frá því að vísa á ákveðið náms- og 
lesefni fyrir einstaklinga allt til hópráðgjafar. Það má hugsa sér að meginþættir varðandi 
samvinnu við kennara séu þrír. 

• Aðstoð við skipulagninu heimanáms nemenda. 
• Aðstoð vegna áhugaleysi og hegðunarbresta nemenda. 
• Aðstoð vegna átaks bekkjarins í heimanámi, hópefli eða að koma í veg fyrir einelti. 
•  Kennslufræðileg ráðgjöf  

 

Námsskrárvinna/lífsleikni 

Námsráðgjafi hefur góða yfirsýn varðandi þá þætti lífsleikni er varða náms- og starfsval. 
Ráðgjöf  varðandi námsefni og stefnumótun lífsleikni auk kennslu þeirra þátta er snúa að 
þekkinug hans í faginu. 

 

Hópráðgjöf  

Hópráðgjöf felur í sér almenna ráðgjöf varðandi námstækni, stutt námskeið  vegna náms- og 
prófkvíða og síðast en ekki síst forvarnir . 

Forvarnir er þáttur sem ber að hlúa að. Námsráðgjafi samþætti störf þeirra sem starfa að 
forvörnum innan skólans svo sem hjúkrunarfræðings, íþróttafélaga og félagsmiðstöðva.   

 

Samvinna við aðra 
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Að ofangreindu er ljóst að námsráðgjafinn þarf að hafa samskipti við marga aðra en þá sem 
beinlínis starfa við skólann. Hér er átt við þá sem koma að skólasamfélaginu með einum eða 
öðrum hætti. Má þar nefna félagsmálasvið bæjarins, aðra aðila innan bæjarkerfisins, aðila 
atvinnulífsins sem annað hvort koma í heimsóknir eða nemendur heimsækja og 
kennslufræðinga við RHA. Þá hefur námsráðgjafinn samráð við aðra námsráðgjafa bæði í  
skólum bæjarins og á landsvísu. Námsráðgjafar á Norðurlandi hittast til dæmis einu sinni til 
tvisvar á ári. Þá þarf námsráðgjafinn oft að sækja námskeið og námstefnur er varða starfið. 

Þessu tengt er á það bent að erfitt reynist oft fyrir námsráðgjafann að fá til þess styrk enda 
skólastjórnendur oft í kastþröng vegna kostnaðar námskeiða kennara skólanna.  

Lagt er til að gert verði ráð fyrir sérlegum rekstararlið er varða námskeið, fundi og 
ráðstefnur námsráðgjafa í nánustu framtíð. 

Undirbúningur  viðtala   

Þetta er  einn mikilvægra þátta í vinnuskiptingu námsráðgjafa. Hann er nokkuð 
mismunandi eftir einstaka málum en samkvæmt skráningu er hann 10% af heildarvinnunni. 
Einn þáttur er ónefndur en það er skýrslugerðir námsráðgjafa. Þessi vinna er að vísu 
árstíðabundinn og er fyrirferðameiri við annarskipti og að vori.  

 

Rannsóknir 

Hér er átt við ýmis störf  sem lýta að skólasamfélaginu. Samkvæmt lögum er skólinn 
skyldaður að framkvæma sjálfsmat reglulega. Í þessu sjálfsmati eru ýmsir þættir 
skólastarfsins skoðaðir. Á Akureyri eru til tvö tölvutæk mælitæki sem hægt er að leggja á 
skólastarfið það er SKÓLARÝNIR og GLERVERK. Námsráðgjafi hefur komið að báðum 
verkefnum. Starfa sinna vegna hefur námsrágjafinn nokkra yfirsýn á starfi skólans bæði 
vegna samskipta við starfsfólk skólans, nemendur og síðast en ekki síst við foreldra. Því 
má gera ráð fyrir að námsráðgjafinn komi að þessu sjálfsmati skólans þegar það er 
framkvæmt. 

 

Aðrar rannsóknir 

Námsráðgjafi Síðuskóla og Glerárskóla hefur framkvæmt  rannsóknir sem viðkoma 
skólastarfinu. Veturinn 1999-2000 var framkvæmd rannsókn á svefnvenjum barna og 
unglinga í báðum skólunum (7.-10.bekk) og í vetur hefur verið kannað umfang 
heimanáms. (8.-10.bekk)  Þá hefur námsráðgjafinn einnig aðstoðað við framkvæmd 
LÍÐANKÖNNUN sem framkvæmd er á vegum skólanna á Akureyri. 

 

Önnur störf 

Námsráðgjafinn sinnir ýmsum verkefnum sem skólastjórn óskar. Hann skoðar og athugar 
ýmsar úttektir sem gerðar hafa verið í skólasamfélaginu. Hann ber saman námsárangur og 
námsferil nemenda milli ára eða skoðar árangur skólans á samræmdum könnunar- og 
lokaprófum. Hann situr í áfallaráði skólans eða stuðningsteymum er stofnuð eru kringum 
einstaka nemendur. Hann skipuleggur jafningjastuðning ef eftir því er óskað. 

 



Skýrsla um störf og stöðu náms- og starfsráðgjafa á Akureyri 
    

  3 
 

 

16 

Trúnaður við nemendur 

Í lokin er rétt að geta þeirra reglna (og laga) sem gilda um trúnað og trúnaðarskyldu 
námsráðgjafans. Eins og skýrt hefur verið komið fram er námsráðgjafinn málssvari 
nemenda. Hann hefur því fyrst og fremst trúnaðarskyldu gagnvart nemandanum og 
forráðamanni hans. Ekki er skýrt kveðið á um það í lögum hversu ríkur sá trúnaður er. Þess 
vegna er stuðst við þær trúnaðarreglur sem aðrar starfsstéttir vinna eftir. Samkvæmt þeim 
reglum er farið eftir svokallaðri viðlagareglu, það er að svo fremi sem trúnaðurinn fjallar 
ekki um lögbrot, sjálfskaða eða yfirlýsing um verknað er varðar við lög, þá er trúnaðurinn 
virtur. Meginreglan er sú að komi nemandinn í regluleg viðtöl til námsráðgjafa séu 
forráðamenn látnir vita inna viku frá fyrsta viðtali. Undantekningarlaust gefa nemendur 
sem koma að sjálfsdáðum til námsráðgjafa honum leyfi til að flytja hans mál áfram til 
skólans eða forráðamanna. Að öðru leyti gilda almennar vinnulagsreglur um námsráðgjafa 
samkvæmt lögum. 

 

Kostnaður við starfið 

Einhver kostnaður hlýst af starfi námsráðgjafans. Hann á að hafa sérstaka skrifstofu þar 
sem gera verður ráð fyrir að hann hafi síma, tölvu og prentara. Þetta er nauðsynlegt vegna 
þeirra trúnaðarskjala sem hann vinnur með. Hann verður að hafa undir höndum 
gagnabanka með margs konar upplýsingum er varða yfirlit yfir námsleiðir, starfslýsingar, 
starfsheitaorðabók, starfslýsingar og áhugasviðspróf. Námsráðgjafinn þarf að vera með 
eyrnamerkta fjárveitingu fyrir endurmenntun og kaupum á fagritum. Eins og staðan er í 
dag á Akureyri hefur námsráðgjafi þurft að kosta þetta alfarið. Það er ekki vegna 
skilningsleysis skólastjórnenda heldur vegna þess vanda er þeir standa frammi fyrir við 
úthlutun á endurmenntunarkvóta skólans. Flest námskeið fyrir námsráðgjafa eru í 
Reykjavík, jafnvel erlendis. Það er því ljóst að slíkur kostnaður er ekki jafnaður beint úr 
endurmenntunarsjóðum skólanna. 

 

Eðli starfsins 

Starf námsráðgjafans er fjölbreytt eins og hér hefur verið sýnt fram á. Hann grípur inn í 
aðstæður og mál sem skyndilega geta komið upp. Hann vinnur að faglega að úrlausnum 
þeirra mála er upp koma. Þess ber að geta sérstaklega varðandi þá þætti starfsins er lúta að 
kennslu og kennslufræðilegri ráðgjöf, til dæmis varðandi lífsleikni og forvarnir, að 
námsráðgjafi er fyrst og fremst skipuleggjandi og ráðgefandi en ekki kennari. Þetta verður 
að liggja ljóst fyrir vegna þess að um  ómótað starf er að ræða. Auk þess sem til 
námsráðgjafans fljóta oft verkefni sem umsjónarkennarinn kemst ekki yfir að leysa.  
Mikilvægt er að skjólastjórnendur geri sér grein fyrir því að eðli starfs námsráðgjafa 
samkvæmt er afar óæskilegt að þeir sinni kennslustörfum við hlið ráðgjafarinnar. Á þetta er 
lögð áhersla og jafnframt hvatt til að umræður um störf námsráðgjafans verði vaktar og 
verði jafnframt líflegar. 

Gísli Baldvinsson og Aníta Jónsdóttir – Akureyri 2000 
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Fylgiskjal 4 

Verkefnið Skóli@iðnaður 

14.4.2004  
Í Síðuskóla á Akureyri er nú að hefjast í tilraunakennsla í tengslum við verkefnið Skóli@iðnaður sem er þýtt og 
staðfært eftir fyrirmynd verkefnis með sama heiti frá Dansk industri. Þátttakendur í verkefninu eru kennarar og 
nemendur tveggja 10. bekkja skólans og fyrirtækin Norðurmjólk og SS.byggir. 

Sjá umfjöllun skólans http://www.sida.akureyri.is/skolinn/idan.htm 

Markmiðið með verkefninu er tvíþætt: Að auka gæði venjubundinna heimsókna elstu bekkja grunnskólans í 
fyrirtæki og veita nemendum greinargóðar upplýsingar um starfsemi iðnfyrirtækja enda eiga aðeins fá ungmenni 
kost á að kynna sér þau tækifæri sem nú bjóðast í iðnaði. 

Það kostar fé og fyrirhöfn bæði af hálfu fyrirtækis og skóla að sýna fyrirtæki og kynna nemendum starfsemina. 
Því er nauðsynlegt að slíkt gangi fyrir sig á þann hátt að allir fái eitthvað út verkefninu. 

Verkefnið byggist á undirbúningi í bekknum sem síðan er fylgt eftir með verkefnavinnu, samskiptum á Netinu 
og heimsókn í fyrirtæki þar sem verkefnin eru lögð fram og metin. 

Iðnaður á Íslandi 

Nemendur lesa smásögu um Óla til að kynnast þróun iðnaðar á Íslandi síðustu 50 árin og búa sig undir 
verkefnavinnuna. Þeir fylgjast einnig með Rögnu og Marteini sem nú eru að ljúka grunnskólanámi og velja sér 
starfsvettvang. Upplýsingar um menntun þeirra og starfsval veita þeim innsýn í það sem nú er efst á baugi í 
íslenskum iðnaði. 

Verkefni 

Nemendur geta valið um sjö efnisflokka til að vinna með en þeir eru fyrirtækjasvipmót, samkeppni, auglýsingar 
og markaðsfærsla, framleiðsla og vöruþróun, menntun, umhverfismál og hæfni starfsmanna. 

Hver efnisflokkur er kynntur með lýsandi texta sem er þó ekki tæmandi fyrir efnið þar sem nemendum er ætlað 
að afla frekari gagna og lýsa skoðun sinni á verkefninu.   

Netsamskipti 
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Til að afla sér enn frekari upplýsinga nota nemendur alla tiltæka miðla en ekki síst samskipti við fyrirtækið með 
tölvupósti en tengiliður fyrirtækisins ber ábyrgð á því að nemendur fái svör við spurningum sínum.  

Heimsókn í fyrirtæki 

Heimsóknin er svo hápunktur verkefnisins. Þá fá nemendur að hitta starfsmenn fyrirtækisins og kynnast 
starfseminni af eigin raun og kynna starfsmönnum þess þau verkefni sem unnið hefur verið að. Verkefnin geta 
verið margvísleg en tengjast því þema sem hópurinn hefur unnið með. Forráðamenn fyrirtækisins og kennararnir 
meta verkefni nemenda í sameiningu. 

Takist vel til er ætlunin að bjóða fyrirtækjum innan Samtaka iðnaðarins og skólum landsins verkefnið 
Skóli@Iðnaður til afnota. 

Ásgeir Magnússon. 

 
Fylgiskjal 5 

 
Drög og hugmyndir af heimsóknum náms- og starfsráðgjafa 

 
6. bekkur 
Haustönn  

□ Kynning á starfi námsrágjafans 
□ Námstækni: námsaðstæður – hvar er best að læra. 
□ Skipulag heimavinnu og námsgagna – hvað á að læra og hvenær?  
□ Rætt um líðan og nánar um verk og námskvíða í smærri hópum 
□ Í samráði við hjúkrunarfræðing: Fyrsta kynfræðslan og siðfræðin.  
□ Námsaðstæður - skipulag náms dagbókarskráning, hvar er best að læra? 

 
7. bekkur 
Haustönn  

□ Almenn námstækni s.s. Lestrartækni.- Glósugerð- Próftækni, prófundirbúningur 
□ Eftirfylgni með námi-hvað er það? 
□ Kynning á foreldra og nemendasamningum 
□ Áframhald á kynfræðslu: Hvað er hópþrýstingur?  
□ Námsaðstæður - skipulag náms dagbókarskráning, hvar er best að læra? 

 
 
8. bekkur  
Haustönn  

□ Námstækni: Skipulag náms dagbókar-skráning og tímaáætlanir.  
□ Námsvenjur, glósutækni, upprifjun, einbeiting, minni.  
□ Samskipti innan bekkjar-vinnumórall. Hvernig getur góður vinnuandi eflt námsárangur? 
□ Kynfræðsla og forvarnir. (með hjúkrunarfræðingi) 

 
 
9. bekkur  
Haustönn  

• Námstækni almennt  
• prófundirbúning, prófkvíða og próftöku.  
• Samskipti innan bekkjar-vinnumórall.  
• Kynfræðsla og forvarnir. (með hjúkrunarfræðingi) 
• Hvernig getur góður vinnuandi eflt námsárangur?  
• Lokastefnan á miðsvetrarpróf – Hvernig á að standa við áætlanir- 
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10. bekkur  
Haustönn  

□  September Allir nemendur heimsækja námsráðgjafa. 
□ Almenn námstækni.  
□ Forvarnir 1 Hvað er hópþrýstingur? 
□ Forvarnir 2  Hvað er sjálfsmynd og þurfa allir að styrkja hana? 
□ Forvarnir 3 Heimsóknir fólks s.s. Marita 
□ Samskipti innan bekkjar-vinnumórall. Hvernig getur góður vinnuandi eflt námsárangur? 
□ Nemendur teknir í tímabundna eftirfylgni sbr. ábendingu frá u-kennara eða foreldrum 
□ Október. “Hvernig gengur?” Einstaklingsviðtöl. 
□ Kynfræðsla og forvarnir. (með hjúkrunarfræðingi) 
□ Lokastefnan á miðsvetrarpróf – Hvernig á að standa við áætlanir- 

 
 

 
 
 

Fylgiskjal 6 
 

Upplýsingar frá skólastjórnendum 
 
Fundur með skólastjórnendum var  haldinn í Glerárgötu 26, á annarri hæð, hófst kl. 10:00. Mættir 
voru: Úlfar Björnsson, Halldór Gunnarsson, Jóhanna María Agnarsdóttir, Þóra Hjörleifsdóttir, 
Svanhildur Daníelsdóttir, Helga Hauksdóttir, Þorgerður Gunnlaugsdóttir, Gunnar Jónsson, Ágúst 
Guðmundsson, Karl Erlendsson, Ólafur Thoroddsen, Ólöf Andrésdóttir, Þórunn Bergsdóttir, Gunnar 
Gíslason og Hafþór Einarsson. Þá voru einnig mætt þau Bryndís Arnardóttir og Gísli Baldvinsson til 
þess að ræða um störf námsráðgjafa í grunnskólum Akureyrar.  
Eftirfarandi atriðið voru rædd á fundinum sem tengdust starfi náms- og starfsáðgjafa m.a.:  
 

1. Styrkleikar, veikleikar, ógnanir og hindranir:  
A) Eru starfsmenn skólans vel upplýstir um hlutverk náms- og starfsráðgjafans?  Sbr. 

Starfslýsingu hans? Hvernig nýtist náms- og starfsráðgjafinn kennurum? Hvernig ætti 
samvinna við deildastjóra að vera? Eða  við aðra starfsmenn?  

B) Hver á þáttur hans að vera í foreldrastarfi? Þ.e. ráðgjöf til foreldra, hvað? Hvernig? Hve 
mikið? 

C) Samstarf við aðra stoðþjónustu utan skóla? 
D)  Er forvarnahlutverk hans skýrt innan skólans? Hver er þáttur/þátttaka náms- og 

starfsráðgjafans í lífsleikni? 
E) Hvað með rannsóknarþátt starfsins? (gæða- eða magnkönnun á svefnvenjum, heimanámi og 

s.frv.) 
F) Starfsmannaskipti?  
G) Hvaða þættir eru það sem náms- og starfsráðgjafinn gerir ekki í dag en ætti jafnvel að gera 

vegna menntunar og getu?  
H) Hvað með stutt greiningarviðtöl við nemendur áður  en tilvísun er send til fjölskyldudeildar? 
I) Náms- og skólakynningar? Hvernig er staðan? Felast þar tækifæri sem myndu efla tengsl 

skólastiga? Tengsl við atvinnulífið? Hvernig?  
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Svör frá skólastjórnendum 
 

A) Hlutverk og starfslýsing þyrfti að vera skýrari og aðgengileg kennurum og öðru starfsfólki 
sem þarf að vera vel upplýst um starf hans. Námsráðgjafi á að vera stuðningur við 
umsjónarkennara og því þurfa samskipti milli þeirra að vera skýrari m.t.t þess hvenær og í 
hvaða tilfellum ætti að leita til námsráðgjafa. 

B) Gott samstarf við foreldra, mikið á einstaklings grunni og gert vel.  Telja það vera í 
góðum farvegi, opnir viðtalstímar fyrir foreldra. Upplýsa foreldra betur um störf 
námsráðgjafa, setja greinagóðar upplýsingar á heimasíðu skólanna.   

C) Auka samvinnu við stoðþjónustu 
D) Telja hana í lagi.  Auka hópamiðaða vinnu og auka vægi forvarnastarfsins. Skýra betur 

hlutverk námsráðgjafans sem forvarnafulltrúa skólans og telja að námsráðgjafi ætti að 
halda betur utan um forvarnastarfið.  Hugsanlegt að komi verði á einhverskonar 
teymisvinnu með námsráðgjafa og fleirum innan skólanna sem tengjast forvörnum, þá 
varðandi skipulagsvinnu og framkvæmd forvarnastefnu í skólanum.  

E) Ekki forgangsverkefni. 
F) Kemur oft niður á starfinu hversu tíð mannaskiptin eru í skólum.  Tekur oft tíma fyrir 

nýjan starfsmann að komast inní starfið og því þarf hlutverkið að vera skýrara og einnig 
samskiptaleiðir vegna úrvinnslu ýmissa mála.  

G) Menntun og reynsla nýtist vel og starfið mótast að sjálf sögðu oft á tíðum af áhuga 
starfsmannsins og það er gott, má samt ekki koma niður á forgangsverkefnum. 

H) Engin umræða. 
I) Námskynningar í góðum farvegi.  Setja inn í starfslýsingu. Hugmynd að skólastjóri 

vinnuskólans sjái um valgreinar utan skóla og tengsl nemenda við atvinnulífið.  Eitthvað 
sem vert væri að skoða.  

 
Að auki var rætt um:  

1.  Tækifæri í auknu samstarfi náms- og starfsráðgjafa og skóla hjúkrunarfræðings. 
 

• Er samvinna þessara stétta markviss? Og/eða sýnileg í skólunum?  
• Þyrfti að auka samstarfið?  
• Þyrfti að breyta starfslýsingum vegna þessa?  
• Skarast að einhverju leyti (hóp)ráðgjöf þessara fagaðila?  
• Eru til einhverjir þættir sem þessir fagaðilar geta sameinast um að koma með inn í skólann og 

byggja á fagþekkingu þeirra. 
 

2. Fræðsla/upplýsingar, ráðgjöf og fleira. Hvernig er því háttað, hvar eiga námsráðgjafar  að 
koman inn? með hverjum og í hvaða viðfangsefnum.  Dæmi voru listuð upp og 
skólastjórnendur voru beðnir um að fylla út að hvaða leiti ættu eftirtaldir aðilar að koma að 
eftirtöldum þáttum? 

 
• Eineltismál  
• Agamál 
• Vímuefnamál 
• Áfallöll, sorg og geðraskanir 
• Samkynhneigð 
• Slysavarnir 
• Hreyfing og Neysluvenjur 
• Siðferði og dyggðir 
• Slysavarnir,  
• Kynfræðsla, getnaðarvarnir og kynsjúkdómar  
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Í framhaldinu voru skólastjórnendur beðnir að útfylla eftirfarandi skema.   
 
Málefni Námsráðgjafar Hjúkrunarfræðingar Kennarar 
Eineltismál    
Agamál    
Vímuefnamál    
Áföll og sorg    
Geðraskanir (kvíði)     
Slysavarnir    
Hollustuhættir (hreyfing 
og næring)  

   

Lífsleikni/ 
siðferði/dyggðir 

   

Kynfræðsla, 
getnaðarvarnir og 
kynsjúkdómar 

   

Samkynhneigð    
Sjálfsmynd    
Samskipti nemenda    
Námstækni, heimanám    
Foreldrar, fræðsla    
Kennarar, fræðsla    
Skimun/gátlistar?    



Skýrsla um störf og stöðu náms- og starfsráðgjafa á Akureyri 
    

  3 
 

 

22 

Fylgiskjal 7 
 
Giljaskóli 
Málefni Námsráðgjafar Hjúkrunarfræðingar Kennarar 
Eineltismál X X (í aðgerðateymi) X 
Agamál X  X 
Vímuefnamál X X X 
Áföll og sorg X X X 
Geðraskanir (kvíði)  X X X 
Slysavarnir  X  
Hollustuhættir (hreyfing 
og næring)  

 X X 

Lífsleikni/ 
siðferði/dyggðir 

X  X 

Kynfræðsla, 
getnaðarvarnir og 
kynsjúkdómar 

X X X 

Samkynhneigð X X X 
Sjálfsmynd X X X 
Samskipti nemenda X  X 
Námstækni, heimanám X  X 
Foreldrar, fræðsla X (námstækni)   
Kennarar, fræðsla X (námstækni)   
Skimun/gátlistar?    
Skimun/gátlistar er mismunandi eftir eðli máls. 
Hið sama á við um ýmsa aðra þætti. Þótt hér sé merkt X við hjá viðkomandi (námsráðgj., 
hjúkrunarfræð., kennara) þá koma þeir misjafnlega mikið við sögu, fer eftir eðli máls hverju sinni. 
 
Oddeyraskóli 
Málefni Námsráðgjafar Hjúkrunarfræðingar Kennarar 
Eineltismál X  X 
Agamál X  X 
Vímuefnamál X X X 
Áföll og sorg X X X 
Geðraskanir (kvíði)  X X X 
Slysavarnir  X X 
Hollustuhættir (hreyfing 
og næring)  

 X X 

Lífsleikni/ 
siðferði/dyggðir 

X  X 

Kynfræðsla, 
getnaðarvarnir og 
kynsjúkdómar 

 X X 

Samkynhneigð X X X 
Sjálfsmynd X X X 
Samskipti nemenda X  X 
Námstækni, heimanám X  X 
Foreldrar, fræðsla X X X 
Kennarar, fræðsla X X X 
Skimun/gátlistar? X X X 
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Glerárskóli         26/1 2006 
Málefni Námsráðgjafar Hjúkrunarfræðingar Kennarar 
Eineltismál x x x 
Agamál x  x 
Vímuefnamál x x x 
Áföll og sorg x x x 
Geðraskanir (kvíði)     
Slysavarnir  x x 
Hollustuhættir (hreyfing 
og næring)  

 x x 

Lífsleikni/ 
siðferði/dyggðir 

x  x 

Kynfræðsla, 
getnaðarvarnir og 
kynsjúkdómar 

 x x 

Samkynhneigð x x x 
Sjálfsmynd x x x 
Samskipti nemenda x  x 
Námstækni, heimanám x  x 
Foreldrar, fræðsla x x x 
Kennarar, fræðsla x x x 
Skimun/gátlistar? x  x 
Geðraskanir og kvíði eru mál sálfræðinga og geðlækna. 
 
Síðuskóli 

Málefni Námsráðgjafar Hjúkrunarfræðingar Kennarar 
Eineltismál x x x 
Agamál x  x 
Vímuefnamál x x x 
Áföll og sorg x x x 
Geðraskanir (kvíði)  x x x 
Slysavarnir  x x 
Hollustuhættir (hreyfing 
og næring)  

x x x 

Lífsleikni/ 
siðferði/dyggðir 

x  x 

Kynfræðsla, 
getnaðarvarnir og 
kynsjúkdómar 

 x x 

Samkynhneigð x x x 
Sjálfsmynd x x x 
Samskipti nemenda x  x 
Námstækni, heimanám x  x 
Foreldrar, fræðsla x x x 
Kennarar, fræðsla x x x 
Skimun/gátlistar? x  x 

 
 


