
 1 

Skjöldur við Hlíðarskóla Akureyri 
 

Úrræði fyrir börn 
með alvarlegar geð- og þroskaraskanir 

 
 

Samstarf skóladeildar, fjölskyldudeildar, heilsugæslu 
og barna- og unglingageðdeildar FSA 

 
 

Aðdragandi 
Í ljósi sívaxandi vanda barna og unglinga með geðraskanir og þeirrar staðreyndar að 
úrræði hafa verið af skornum skammti hefur Akureyrarbær, í samvinnu við Barna- og 
unglingageðdeild FSA, í hyggju að byggja upp þjónustu í Hlíðarskóla fyrir langveik 
börn með alvarlegar geð- og þroskaraskanir og fjölskyldur þeirra.  Hefur þessi deild 
við Hlíðarskóla hlotið nafnið Skjöldur. Áhersla verður lögð á að vinna  þverfaglega og 
þvert á stofnanir með því að samþætta nauðsynlega þjónustu óháð því hver veitir 
hana.  

Í skýrslu starfshóps Landlæknis sem birt var í maí 2000 er fjallað um börn og 
ungmenni með geðræn vandamál utan sjúkrastofnana.  Í skýrslunni kemur fram að 
geðheilbrigðiskerfið hefur aðeins náð að sinna hluta barna með þessi alvarlegu 
veikindi og fötlun og að úrræði tengd skólavist eru takmörkuð. Skortur á samvinnu 
milli heilbrigðiskerfis, félagsþjónustu, skóla og fjölskyldu barnsins, ásamt óljósum 
hlutverkum og ábyrgð hvers og eins veldur því að vinnan að málefnum barna með 
geðraskanir, hegðunar- og þroskaraskanir hefur verið ómarkviss.  Í lokaorðum 
skýrslunnar er bent á að við uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og 
ungmenni utan sjúkrastofnana þurfi fjármögnun þjónustunnar að vera mótuð fyrirfram 
þar sem tekið er tillit til raunverulegra þarfa barnanna.  Mjög mikilvægt er að ábyrgð 
allra sé skýr, s.s. ráðuneyta, stofnana og starfsmanna og framkvæmdaáætlun sett 
fyrirfram. 

Í ágúst sl. kom út skýrsla sem Kristján Már Magnússon sálfræðingur vann 
fyrir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið um stöðu þessarar þjónustu í dag.  Þar 
kemur m.a. fram að 2-5% allra barna eigi við alvarlegar hegðunar- eða geðraskanir að 
stríða.  Innan þessa hóps eru börn með þroskaraskanir til viðbótar geðröskunum og 
nær úrræðið sem hér er lýst til þessara nemenda.  

Í skólastefnu Akureyrarbæjar er lögð áhersla á að sérhver nemandi í 
grunnskólum Akureyrarbæjar fái alhliða menntun og hvatningu í samræmi við þroska 
og áhuga.   
  
Markhópur 
Nemendur í Skildi við Hlíðarskóla verða börn og unglingar með alvarlegar geð- og 
þroskaraskanir á grunnskólaaldri. Úrræðið miðast við þarfir nemenda með 
alvarlegustu frávikin í hegðun og því er gert ráð fyrir fáum nemendum í einu.  
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Markmið Skjaldar 
Að skapa sérhæft og hnitmiðað meðferðar- og kennsluúrræði svo að nemendum líði 
vel, þroskist og nái árangri í námi og aldursviðeigandi verkefnum. 

  
Samstarfsverkefni 
Að rekstri og ráðgjöf Skjaldar koma: Skóladeild/Hlíðarskóli, Fjölskyldudeild (öll 
teymin: skólateymi, félagsþjónustuteymi og barnaverndarteymi), Heilsugæslustöðin 
og Barna- og unglingageðdeild FSA.   
 Starfsemin byggir á eftirfarandi lögum og reglugerðum: Lög um grunnskóla, 
nr. 66/1995, Reglugerð um sérkennslu 389/1996, Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 
97/1990, Reglugerð um heilsugæslu í skólum nr. 160/1982, Lög um málefni fatlaðra 
nr. 59/1992 og Barnaverndarlögum   nr. 80/2002. 

Þverfaglegt teymi hefur umsjón með högum, kennslu og meðferð hvers 
nemanda.  Í teyminu eru foreldrar/forráðamenn nemandans, fjölskylduráðgjafi 
Hlíðarskóla,  kennari, þroska- eða iðjuþjálfi, sérfræðingar frá Fjölskyldudeild og 
Barna- og unglingageðdeild FSA. Auk annarra ótilgreindra sérfræðinga sem tengjast 
nemandanum.  Nýti nemandinn stoðþjónustu s.s. skammtímavistun eða búi á 
barnasambýli þá kemur starfsmaður þaðan inn í teymið. Teymisstjóri er ákveðinn í 
hverju máli fyrir sig. 
Foreldrasamvinna 
Þátttaka foreldra er mikilvæg í öllu starfi með barnið enda þekkja þau barnið best og 
er framlag þeirra veigamikið í þeirri vinnu sem fram fer. 
Hlutverk hverrar stofnunar : 

• Skóladeild/Hlíðarskóli: Skólastjóri Hlíðarskóla ber ábyrgð á rekstri og 
daglegu starfi. Starfsfólk Hlíðarskóla annast kennslu, þjálfun, gæslu og 
meðferð. Hlíðarskóli ber ábyrgð á að fjölskyldur nemendanna fái 
fjölskylduráðgjöf.  Mikið álag fylgir uppeldi og umönnun þessara barna og er 
það hlutverk fjölskylduráðgjafans að veita foreldrum stuðning og handleiðslu í 
hlutverkum sínum. 

• Fjölskyldudeild : Skólateymi fjölskyldudeildar kemur að kennslufræðilegri 
ráðgjöf og greiningu.  Þegar þörf er á ráðgjöf frá sérdeildum grunnskólanna 
þ.e. sérdeild einhverfra, sérdeild heyrnarskertra og sérdeild þroskaskertra mun 
skólateymi hafa milligöngu um það.  Félagsþjónustan sinnir stoðþjónustu s.s. 
útvegar stuðningsfjölskyldu og sumardvöl.  Þegar um barnaverndarmál er að 
ræða situr starfsmaður barnaverndarteymis teymisfundi um viðkomandi barn. 

• Heilsugæslan: Heilsugæslustöðin leggur fram fé til ráðningar starfsmanns í 
Skildi sem sinnir, í samráði  við deildastjóra skólahjúkrunar, verkefnum sem 
skólaheilsugæslu ber að sinna, sbr. yfirlit um skimanir og flúorskoðun í 
heilsugæslukaflanum í námsvísum skólanna, og hins vegar almennum 
verkefnum í samráði við teymið. Stöðuhlutfall tekur mið af styrkveitingu sem 
HAK hefur fengið til verkefnisins. Lögð verður áhersla á að að velja 
starfsmann með fagmenntun sem best hentar í þetta verkefni.  
Bólusetningar fara fram hjá heimilislækni, í Skjaldarvík eða á stofu læknis 
eftir samkomulagi.                                                                         
Heimilislæknir situr teymisfundi síns skjólstæðings tvisvar á ári og oftar eftir 
þörfum. Teymisstjóri sér um að boða heimilislækni á teymisfundi.  
Tilgangurinn með setu heimilislæknis á teymisfundunum er að tryggja 
sérfræðiþekkingu frá HAK, vera með ráðgjöf og meðferð við almennum 
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heilsufarskvillum ásamt því að reglubundin seta í teyminu gefur heimilislækni 
færi á mikilvægri upplýsingagjöf og möguleika á að vera betur inn í málum 
þessara barna og fjölskyldna þeirra sem þiggja flókna þjónustu frá mörgum 
aðilum.  

• Barna- og unglingageðdeild FSA:  Barna og unglingageðdeild sér um 
greiningar/endurmat eftir þörfum auk lyfjameðferðar eða annarrar geðrænnrar 
meðferðar.  Barna- og unglingageðdeild veitir starfsfólki ráðgjöf er varðar 
hegðunarmótun nemenda.  Einnig veitir Barna- og unglingageðdeild 
starfsfólki fræðslu og handleiðslu.  Það fer eftir þörfum hverju sinni hvort um 
er að ræða daglega, vikulega eða mánaðarlega viðveru. 

 
Inntaka nemenda 
Starfsreglur um innritun nemenda eru eftirfarandi:  

• Foreldrar/forráðamenn væntanlegra nemenda sækja um skólavist í samráði við 
heimaskóla barnsins. Áður hafa foreldrar heimsótt skólann, kynnt sér hvað þar 
er í boði, hvernig starfi skólans er háttað og rætt við skólastjóra eða 
fjölskylduráðgjafa um óskir sínar barninu til handa. 

• Með umsókn fylgi stutt greinargerð um barnið. Frekari upplýsingar koma fram 
á inntökufundi. 

• Allar umsóknir um skólavist skulu sendar skólastjóra Hlíðarskóla.  
• Þegar umsókn  berst er haldinn inntökufundur innan hálfs mánaðar frá 

móttöku umsóknar sem skólastjóri Hlíðarskóla boðar til. Á inntökufundum eru 
skólastjóri Hlíðarskóla og fjölskylduráðgjafi, fulltrúar Fjölskyldudeildar, 
heilsugæslu og Barna- og unglingageðdeildar FSA . Endanleg ákvörðun er í 
höndum skólastjóra Hlíðarskóla. 

• Þegar ákvörðun um inntöku nemanda liggur fyrir er ákveðið hverjir sitja í 
teymi barnsins og skilgreind hlutverk hvers og eins. 

Við inntöku nemenda er tekið mið af eftirfarandi:  
• Að sýnt hafi verið fram á og reynt til þrautar að í viðkomandi 

hverfisskóla/heimaskóla sé alls ekki unnt að veita nemandanum viðunandi 
þjónustu. 

• Náms- og meðferðartilboðum Hlíðarskóla og því svigrúmi sem þar er til að 
byggja upp viðeigandi  námstilboð fyrir viðkomandi nemanda. 

 
 
Námsumhverfi  
Húsnæði – aðbúnaður  

Í Skildi verða: 
• 4  kennslustofur.  
• 1 hópherbergi.  
• 1-2 verkstæði.  
• Sund – og leikfimiaðstaða á Þelamörk/Akureyri. 
• Aðstaða fyrir sjúkra- og iðjuþjálfun og heilsugæslu. 
• Vísir að bókasafni m.a. með fagtímaritum og námsgagnasafni í skólanum og 

samnýting á þessum búnaði og því sem til er í Hlíðarskóla.  
• Vinnuaðstaða og kaffistofa starfsfólks. 
• Umhverfis skólann er rúmgott og afgirt leiksvæði. 
• Aðstaða til dýrahalds (e.t.v. hestar, geitur, hænur, kanínur, gullfiskar). 
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• Bátur og veiðarfæri til afnota fyrir nemendur. 
• Gróðurhús. 

 

Starfsmenn  
Starfsmenn Skjaldar þurfa að vera tilbúnir til að takast á við erfið og óvenjuleg 
verkefni. Starfið felur m.a. í sér vinnu með öðrum fagstéttum og þurfa starfsmenn að 
vera tilbúnir til sveigjanleika í vinnubrögðum. Við ráðningu þeirra verður haft að 
leiðarljósi að þeir séu valdir út frá þörfum nemenda og að þeim sé ljós sérstaða þeirra 
og hvers krafist er af þeim í starfi. 

Auk skólastjóra er gert ráð fyrir að við Skjöld starfi fjölskylduráðgjafi, 
sálfræðingur,  kennarar, uppeldisfulltrúar, talmeinafræðingur, iðju- þroska- og/eða 
sjúkraþjálfar.  
 
Starfshættir 
Skólavist nemenda í Skildi hefst á aðlögunartíma sem er einn  til tveir mánuðir.  Sá 
tími er nýttur til gagnkvæmra kynna ásamt því að leggja drög að meðferðar- og 
kennsluáætlun. Að afloknum þeim tíma metur teymi hvers barns stöðu þess m.t.t. 
áframhaldandi skólavistar. 

Starfsfólk Skjaldar vinnur meðferðar- og kennsluáætlanir fyrir alla nemendur 
sína þar sem tekin eru mið af þörfum hvers einstaklings, getu og möguleikum.  
Meðferðaráætlanir byggja á aðalnámskrá grunnskóla, upplýsingum frá heimaskóla, 
foreldrum og öðrum þeim sérfræðingum sem að máli hvers nemanda koma. 

Starfsfólk Skjaldar og foreldrar/forráðamenn nemenda þurfa ætíð að vera 
vakandi fyrir því að kynna hlutaðeigandi hverfisskólum og/eða sérdeildum þá 
nemendur sem ætla má að geti nýtt sér skólavist í almennum skóla. 

Áður en til útskriftar kemur við lok grunnskóla býður skólateymi 
Fjölskyldudeildar nemendum og foreldrum þeirra til kynningarfundar þar sem 
námstilboð framhaldsskólanna eru kynnt. Teymishópur hvers nemanda setur síðan 
upp og framfylgir áætlun fyrir frekari kynningu og aðlögun nemandans inn í þann 
framhaldsskóla sem fyrir valinu verður. 
 
Meðferð og kennsla eru  fléttuð saman í eina heild:   
Megináherslan er lögð á að efla þroska nemenda á sem flestum sviðum og gæta þess 
að þeim líði sem best andlega, líkamlega og félagslega.  

• Dvöl nemenda í Skildi er háð þörfum og getu hvers og eins því getur 
skólavistin orðið mislöng.   

• Hver nemandi fær sinn sérstaka umsjónarkennara sem kennir honum mest og 
heldur utan um hann og hans mál á allan hátt.   

• Myndað er teymi um hvern nemanda sem einn úr teyminu leiðir. 
• Umsjónarkennari kemur  reglulega í foreldraviðtöl sinna nemenda.   
• Í anda atferlismótunar er hrós og félagsleg umbun notað mjög markvisst ásamt 

því að byggt er upp traust og vinsamlegt samband milli starfsmanna og 
nemenda.   

• Umhverfismeðferð er einn af hornsteinum skólastarfsins.  Útivist, hesta- 
mennska, dýraumhirða, siglingar, náttúruskoðun og skógrækt verða 
fyrirferðarmikill hluti skólastarfsins. Kenna á nemandanum að veita umhvefi 
sínu meiri athygli og læra af því.    
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• Áðurnefnd atriði ásamt mjög öflugu og nánu foreldrasamstarfi og 
foreldraráðgjöf er kjarninn í starfi skólans og það sem setur þann ramma sem 
svo nauðsynlegur er hverjum þeim sem þangað kemur.  

• Kennarar sem starfa við Skjöld vinna í langflestum tilvikum með öðrum 
kennara, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa eða uppeldisfulltrúa inni í skólastofunni. Slíkt 
fyrirkomulag kallar á nána samvinnu þar sem þessir starfsmenn þurfa 
sameiginlega að skipuleggja skóladaginn, ákveða tilhögun kennslunnar og 
velja námsefni og viðfangsefni nemenda.   

• Í skólanum starfa auk fagfólks í kennslunni allmargir sérfræðingar á 
mismunandi sviðum, sem veita nemendum þjónustu af ýmsu tagi.  

  
Daglegt starf 

• Áhersla er lögð á fjölbreytta starfshætti og sveigjanleika þannig að hver 
nemandi fái kennslu við sitt hæfi. Kennslan er einstaklingsmiðuð og sérsniðin 
að forsendum hvers nemanda t.d. vegna veikinda, geðræns ástands, 
félagsfærni, einbeitingar eða úthalds. 

• Í flestum tilfellum er um að ræða einstaklingskennslu eða kennslu í fámennum 
hópum. Vegna síbreytilegrar samsetningar nemendahópsins geta nemendur 
verið á mismunandi aldri í hverjum hópi. 

• Í upphafi hverrar viku fá foreldrar í hendur vikuáætlun því mjög mikilvægt er 
að nemendur viti nákvæmlega hvernig skipulagið verður frá degi til dags.  Í 
sama tilgangi gerir teymi hvers nemanda náms- og meðferðaráætlun til lengri 
tíma.  

• Að lokinni kennslu/meðferðar hvers dags stendur foreldrum til boða að hafa 
börn sín í gæslu til kl. 17.00. Lengd starfsdagsins getur því mest orðið frá kl. 
8.15 – 17.00. Fyrri hluti dags er frekar  nýttur til inniveru og verkefna sem 
krefjast meiri einbeitingar.  Seinni hluti dags nýtist meir til útivistar og 
verklegra athafna.  Þó er alltaf möguleiki á að þessum tveimur þáttum sé 
blandað saman.   

• Auk bóklegra námsgreina verður boðið upp á myndmennt, myndmeðferð, 
smíðar, leirmótun, heimilisfræði, dýraumhirðu, siglingar og aðra þá útiveru 
sem umhverfið býður upp á. Vettvangs- og skoðunarferðir eru farnar eftir því 
sem við verður komið.  Skólastarfið mun litast mjög af umhverfismeðferð þar 
sem list- og verkgreinar eru í öndvegi. 

• Ætíð verður haft í huga að tengja áhugamál nemandans við námið þannig að  
áhugamál séu nýtt til að vinna verkefni í skólastarfi.   

• Nemendur og starfsfólk fá hádegisverð sendan frá Hlíðarskóla en sjá sjálf um  
aðrar máltíðir.   

• Námsmat er einstaklingsbundið og er hver nemandi metinn út frá sinni 
meðferðar- og kennsluáætlun. Fylgst verður náið með stöðu hvers einstaklings 
með því að leggja matslista fyrir að minnsta kosti við upphafi og lok hvers 
skólaárs en oftar ef fagteymið óskar eftir því.  Matslistar eru valdir af teyminu 
út frá hverjum og einum nemanda og geta verið af mismunandi gerðum. 
Þannig  er lögð áhersla á að fylgjast náið með líðan og framförum hvers 
nemenda út frá hans forsendum.   

• Ófrávíkjanlegur hluti  af daglegu starfi starfsfólks er að halda ítarlega dagbók. 
Að öllu jöfnu sér umsjónarkennari nemanda um þann þátt. Komi til 
handalögmála eða ef barn reynir að skaða sjálft sig eða aðra skal það skráð 
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sérstaklega.  Atvikaskrá er mikilvæg til að fylgjast með líðan barns og árangri 
af meðferðarstarfi.  

Skólavistun    

Skólavistun stendur öllum nemendum Skjaldar til boða. Opnunartími vistunar er á 
skóladögum til kl. 17:00 og á starfsdögum kennara ásamt virkum dögum í jóla- páska- 
og sumarfríum frá 08:00 til 17:00. 

Meginmarkmið  skólavistunar er að  sameina uppeldi og menntun við hæfi þeirra 
barna sem vistunar njóta, að örva alhliða þroska þeirra, að efla með þeim virðingu 
fyrir sjálfum sér og öðrum.  Skólavistunin byggir á sömu grundvallaratriðunum og 
skólagangan.  Áhersla er lögð á: 

• Að börnunum líði vel og komi vel fram við hvert annað. 
• Að börnin séu í öruggri gæslu. 
• Að góð samvinna sé milli heimila, skóla og vistunar. 
• Að tómstundastarfið sem börnin taka þátt í þroski félagsfærni þeirra og auki 

sjálfsvirðingu þeirra og sjálfstraust. 
• Frjálsan leik og skapandi verkefni þar sem skólavistun er í raun frítími 

barnanna.  

Nemendur  fá morgun- og hádegismat sem og síðdegishressingu. 

Skráning 

Greitt er fyrir hverja klukkustund  og er þessi vistun með þeim fyrirvara að börnin 
hafi verið skráð í hana með a.m.k. viku fyrirvara. Mikilvægt er að skráningar séu 
réttar þannig að hægt sé að skipuleggja starfið.   Verðskrá skólavistunar er að finna á 
heimasíðu Akureyrarbæjar. 

 
Handleiðsla 
Vinna með börnum sem eiga við mikla geðræna erfiðleika að stríða er erfitt starf og 
því er nauðsynlegt að allir starfsmenn eigi kost á handleiðslu.  
  Handleiðsla er fyrir alla sem vilja þroskast í starfi og bæta starfsímynd sína. Með 
handleiðslu getur einstaklingur nýtt betur hæfni sína í starfi og fengið hjálp við að 
greina á milli einkalífs og starfs. Einnig getur einstaklingur áttað sig betur á 
uppbyggingu, markmiðum og möguleikum vinnustaðarins, fundið nýjar leiðir að 
markmiðum og lausnum og til að nýta styrkleika sína betur.  

Mikilvægur þáttur í handleiðslu er að gerður er samningur um ákveðið tímabil 
þar sem fram koma væntingar viðkomandi til handleiðslunnar. Fullur trúnaður er 
ávallt milli handleiðara og handleiðsluþega. Handleiðsla getur verið bæði fyrir 
einstaklinga og hópa. 

Skólastjóri Hlíðarskóla ber ábyrgð á að allir starfsmenn Skjaldar fái 
handleiðslu minnst einn klukkutíma á mánuði . Barna- og unglingageðdeild FSA 
veitir handleiðsluna. Auk þessara föstu tíma þarf starfsmaður að eiga vísan stuðning 
ef erfiðar uppákomur verða.  
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Vinnuhópurinn 
Vinnuhópur um verkefnið vann að því frá maí til nóvember 2005.  Í vinnuhópnum 
voru í upphafi: Gunnar Gíslason, deildarstjóri Skóladeildar;  Guðrún Sigurðardóttir, 
deildarstjóri Fjölskyldudeildar; Páll Tryggvason, yfirlæknir Barna- og 
unglingageðdeildar FSA og Margrét Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri HAK.   
Auk þeirra komu eftirtaldir aðilar að vinnunni: Arnfríður Kjartansdóttir, sálfræðingur; 
Bryndís Valgarðsdóttir, skólastjóri Hlíðarskóla; Drífa Þorgrímsdóttir, 
skólahjúkrunarfræðingur; Elín Sigurbjörg Jónsdóttir, sérkennsluráðgjafi; Eyrún 
Kristína Gunnarsdóttir, sálfræðingur; Guðbjörg Ingimundardóttir, fjölskylduráðgjafi; 
Ingólfur Ármannsson, settur deildarstjóri Skóladeildar; Karólína Gunnarsdóttir, 
þroskaþjálfi og Þóra Hjörleifsdóttir, settur skólastjóri Hlíðarskóla. 

 
  
  
  

 
  

  
  
 
 


