
 

Hlíðarskóli, Skjaldarvík  

601 Akureyri                                                                                      

Árgangar: 1.-10. bekkur 

Fjöldi nemenda: 18- 20 

Fjöldi starfsmanna: 10 

Sími: 462-4068 

Skólastjóri: Bryndís Valgarðsdóttir 

hlidarskoli@akureyri.is  -  www.hlidarskoli.akureyri.is  

 
Leiðarljós 

Jákvæð afstaða til manneskjunnar og tiltrú á getu hennar til breytinga og þróunar þar sem leitast skal við að byggja 
á styrk hvers og eins. 

 

Allir hafa hið góða í sér og hæfileikann til að verða betri manneskjur 

Hlíðarskóli er sérúrræði innan grunnskólakerfis Akureyrarbæjar fyrir nemendur sem eiga við vanda að stríða sem 

gera þeim erfitt að þrífast, líða vel og stunda árangursríkt nám í almennum grunnskóla. Má þar nefna t.d. félags- 

og tilfinningaleg vandamál, verulegan hegðunar- og aðlögunarvanda, samskiptaraskanir, ýmis vandamál á 

einhverfurófinu, sértæka námserfiðleika og fatlanir af ýmsum toga. Almennt er miðað við að skólavist sé 

tímabundið úrræði sem tekur við þegar reynt hefur verið til þrautar að mæta þörfum nemandans í heimaskóla hans 

og með úrræðum sérfræðiþjónustu skóla og PMTO ráðgjafa. Mjög algengt er að nemendur séu í 1-3 ár í Hlíðarskóla 

en í sumum tilvikum getur þurft lengri tíma. Nemendur fá tækifæri til þess að nema á sem fjölbreyttastan hátt til 

þess að hinir ýmsu greindarþættir þeirra og sterkar hliðar fái notið sín og því byggir kennslan á fjölbreytni og tekur 

tillit til mismunandi þarfa þeirra. 
Þátttaka foreldra er mjög mikilvægur þáttur í starfinu og er mikil áhersla lögð á að styðja og styrkja foreldra í 

uppeldishlutverki þeirra. Fjölskylduráðgjafi starfar við skólann auk kennara og uppeldisfulltrúa og er vinna hans 

mjög veigamikill þáttur í öllu starfi skólans. Í vinnunni með nemendum og í stuðningi við foreldrana er unnið með 

atferlismótun með ýmsum aðferðum s.s. ART hugmyndafræðinni. 

Helstu samstarfsaðilar Hlíðarskóla eru skóla-, fötlunar og barnaverndarteymi Fjölskyldudeildar, Bug-teymi SAk 

og Bugl, PMTO og Heilsugæslustöð Akureyrar.  

                                                                                                

 

Meginhlutverk  skólans  er:        
 Að vinna úr vanda nemenda í samvinnu við foreldra, heimaskóla og önnur úrræði eftir því sem við á 

þannig að þau geti stundað nám í almennum grunnskóla sér til gagns og ánægju. 

 Að endurskipuleggja nám og námsaðferðir. 

 Að veita foreldrum markvissa uppeldis- og foreldraráðgjöf. 

 Að veita Grunnskólum Akureyrar fræðslu og ráðgjöf um málefni markhóps skólans.  

 

 

Skólinn er til húsa í þremur af húsum Skjaldarvíkur u.þ.b. 5 km. norðan Akureyrar. Í einu húsinu eru elstu 

nemendurnir ásamt fjölskylduráðgjafa, í öðru eru yngri nemendur ásamt skólastjóra og í því þriðja er aðstaða fyrir 

fjölbreyttar hand- og verkmenntir.  

Skóladagurinn er samfelldur, nemendur keyrðir til og frá skóla og bæði staðgóður morgun- og hádegisverður á 

boðstólum. Skólinn er að marka sér umhverfisstefnu og leggur áherslu á umhverfismennt og útinám. Í upphafi og 

lok hvers skólaárs eru útidagar og þá fer kennslan að mestu fram utandyra og nánasta umhverfi skólans nýtt eins 
og kostur er. Dýrahald hefur reynst vel sem hluti af starfsemi skólans og er stefnt að því að reyna að auka þann 

þátt. 
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