
Fjölskyldu- og fræðslusvið Vestmannaeyja Ráðhúsinu, 

902 Vestmannaeyjum, kt. 690269-0159, sími 488-2000, fax 488-2002  

Beiðni til skólaþjónustu vegna barns í leikskóla/grunnskóla  

Nafn barns  Kennitala 

€Drengur €Stúlka €Annað  Barnið notar €gleraugu €heyrnartæki 

€hjálpartæki________________________

_ €Íslenska sem annað tungumál  

Heimilisfang  Heimasími 

Foreldri A  Kennitala  Foreldri B  Kennitala 

Vinnusími  GSM  Vinnusími  GSM 

Netfang @  Netfang @ 

Móðurmál  

Þörf á túlki €Já €Nei 

Móðurmál  

Þörf á túlki €Já €Nei 

Barnið býr hjá  

€Foreldrum €Foreldri A  

€Foreldri B €Annar, hver? ___________  
______________________  

Forsjá barns  

€Sameiginleg forsjá €Foreldri A með forsjá 

€Foreldri B með forsjá €Annar, hver?_______  

___________________  

Systkini barns 

Skóli  

Bekkur/deild 

Kennari  

Netfang @ 

Beiðni kemur frá: €Heimili €Skóla €Nemanda €Öðrum, hverjum? 

 

 

Með beiðni er óskað eftir þjónustu 

€Félagsráðgjafa  €Kennsluráðgjafa  €Talmeinafræðings  

€Sálfræðings-greining  €Sálfræðings-viðtöl  €Annarra 

 

 

Hefur barnið fengið sérfræðiþjónustu frá skólaþjónustunni áður €Já €Nei 

Ef já, tilgreinið nánar 

Hefur barnið fengið sérfræðiaðstoð annarsstaðar frá (hjá stofnunum, sérfræðingi)? €Já €Nei 



Ef já, tilgreinið nánar 

Hefur barnið sótt námskeið hjá utanaðkomandi aðila? €Já €Nei 

Ef já, tilgreinið nánar 

 

 

1  
Ástæða beiðni  

Veljið aðeins eina til þrjár ástæður fyrir beiðni. Forgangsraðið frá 1-3 eftir mikilvægi þar sem ástæða 1 er  
mikilvægust og lýsir best vandanum. 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Einbeitingarerfiðleikar og/eða ofvirkni 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Grunur um röskun á einhverfurófi 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Grunur um seinkun á almennum þroska 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Hegðunarerfiðleikar 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Hreyfiþroskavandi vegna €fínhreyfinga €grófhreyfinga 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Líðan/tilfinningalegir erfiðleikar 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Málþroskavandi vegna €framburðar €tjáningar €skilnings €eftirskimun 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Námserfiðleikar €lestur €stærðfræði €annað 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Slök félagshæfni og/eða samskiptavandi 

1  

€ 
2  

€ 
3  

€ 
Slök skólasókn 

Annað: 

 

 

Lýsing skóla á því sem veldur mestum áhyggjum varðandi barnið  

 

 



 

Hvað hefur verið gert í skóla til að koma til móts við vanda barns?  

 

 

 

Úrræði skólans og athuganir fram að þessu 

Úrræði €Já €Nei 

€Art-þjálfun  €Einstaklingsáætlun  €Félagsfærniþjálfun  €Lausnateymi  €Málörvun 

€Námsver  €Nám í litlum hópi  €Námsráðgjöf  €Starfstengt nám  €Stuðningur í bekk/hóp 

€Talþjálfun  €Teymi  €Þroskaþjálfi  €Kennsluráðgjafi  €Ástundunarsamningur 

Annað og þá hvað 

 

 

2  
Erfið reynsla barns  

€Fíknivandi í fjölskyldu  €Skilnaður foreldra  €Ofbeldi á heimili  €Líkamlegt ofbeldi 

€Vanræksla  €Stríðni/einelti  €Veikindi barns  €Veikindi á heimili 

€Dauði í fjölskyldu  €Andlegt ofbeldi  €Flutningur  €Annað 

 

 

Námsárangur miðað við jafnaldra  

Námsgrein  Verulega 
undir  

meðallagi 

Undir meðallagi  Í meðallagi  Fyrir ofan   

meðallag 

1. Lestur  €  €  €  € 

2. Íslenska  €  €  €  € 

3. Stærðfræði  €  €  €  € 

4. Íþróttir  €  €  €  € 

5. Annað  €  €  €  € 

 

 

Athuganir €Já €Nei 

€Atferlisskráning  €TRAS  €Talnalykill  €Skólafærnimat (SFA) 

€Íslenski þroskalistinn  €Íslenski málhljóðamælirinn  €Lesfimi MMS  €Lífsstíll og líðan 



€AEPS  €TOLD  €LOGOS-skimun  €ADIS 

€Hljóm  €Smábarnalistinn  €LOGOS  €CARS 

€Annað: 

Niðurstöður athugana fylgi beiðni 

 

 

Lýsing kennara á barni 

Styrkleikar 

Einbeiting 

Hegðun 

Líðan 

Skólasókn 

Þroskastaða 

 

 

3  

Námsástundun 

Samskipti/félagsfærni 



Annað: 

 

 

Lýsing forráðamanns á barni 

Styrkleikar 

Áhugamál og tómstundir 

Hegðun 

Líðan 

Samskipti/félagsfærni 

Hvað í fari barnsins veldur mestum áhyggjum 

Tekur barnið einhver lyf að staðaldri 

Annað sem forráðamáður vill koma á framfæri 

 

 

Hverjar eru væntingar forráðamanna með beiðninni? 

 



 

4  

Hverjar eru væntingar skóla með beiðninni? 

 

 

Fylgiskjöl með beiðni-athugið að til að mál fái skjóta afgreiðslu þurfa eftirfarandi gögn að fylgja  

með beiðni:  

€ Einkunnir úr samræmdum prófum (nauðsynlegt vegna hegðunar, líðan, námserfiðleika, einbeitingarskorts) 

€ Útprentun skólasóknar úr Mentor (nauðsynlegt ef við á) 

€ Einstaklingsnámskrá (nauðsynlegt ef til er) 

€ Afrit af athugunum gerðum í skóla (nauðsynlegt ) 

€ Afrit af eldri sérfræðiskýrslum/gögnum úr öðrum skólum 

€ Spurningalisti talmeinafræðings (nauðsynlegt –listi frá Tinnu) 

€ Niðurstöður úr nýjasta „Lífsstíl og líðan“ ef tilvísun snýst um líðan barns (er lagt fyrir í 1.,4.,7.og 9. bekk af  

skólahjúkrunarfræðingi) 

 

 

Forráðamenn samþykkja að málefni barnsins og fjölskyldu þess séu rædd á fundi nemendaverndarráðs  
og á fundi sérfræðiteymis skólaþjónustu Vm. Kalla má til starfsmenn heilbrigðisþjónustu að því marki  
sem það er nauðsynlegt fyrir vinnslu málsins. Jafnframt heimila foreldrar sendingar gagna í tölvupósti  og 
almennum pósti ef þess er þörf, þ.m.t. svarbréf við þessari þjónustubeiðni.  

Skv. 18 gr. laga um grunnskóla 2008/91 er foreldrum skylt að veita grunnskóla upplýsingar um barn  
sitt sem nauðsynlegar eru fyrir skólastarfið og velferð barnsins. Forráðamenn gera sér grein fyrir því  
að skóli barns fær afrit af skýrslu sérfræðings sem með málið fer. 

 

 

Forráðamaður samþykkir beiðni með undirskrift Dagsetning 

__________________________________________________________________________________  

Forráðamaður samþykkir beiðni með undirskrift Dagsetning 

__________________________________________________________________________________  

Undirskrift skólastjórnanda Dagsetning 

__________________________________________________________________________________  

Beiðni lögð fyrir nemendaverndarráð ___________________________  



Niðurstaða ráðgjafateymis:  

Uppfært 2.9.20 

5  
6 


