
Atli F. Magnússon, atferlisfræðingur

Kynning fyrir Velferðarsjóð barna

Maí 2018

Atli F. Magnússon, atferlisfræðingur

María Sigurjónsdóttir, þroskaþjálfi og atferlisfræðingur

Steinunn Hafsteinsdóttir, þroskaþjálfi og atferlisfræðingur

Kynning fyrir foreldra

Júní, 2018

Arnarskóli
Sjálfstæði – Gleði – Fagmennska - Virðing 



• Atli F. Magnússon, atferlisfræðingur

• María Sigurjónsdóttir, þroskaþjálfi og atferlisfræðingur

• Steinunn Hafsteinsdóttir, þroskaþjálfi og atferlisfræðingur

• Sara Dögg Svanhildardóttir, kennari

• Ida Jensdóttir, leikskólakennari og MBA

Hver erum við?



• Komum til móts við þarfir barna sem þurfa á miklum stuðningi að halda
• Samfella í starfi

• Árangur af starfi tapast við miklar breytingar
• Mikil starfsmannavelta í frístundarheimilum veldur vanda

• Heildstæður skóli
• Allan ársins hring
• Öll regluleg þjónusta í boði í skólanum

• Sérfræðiþekking í vinnu með börnum með einhverfu og hegðunarvanda
• Þjónusta byggð á gagnreyndum aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar
• Atferlisgreining er sú íhlutunarleið sem rannsóknir hafa sýnt að líklegust er til árangurs í vinnu 

með börnum með einhverfu, hegðunarvanda, og önnur þroskafrávik

Heildstæður skóli



• Arnarskóli er viðbót við yfirfull fjölbreytt úrræði í skólakerfinu
• Klettaskóli tekur við færri nemendum en sækja um skólavist

• Klettaskóli er hugsaður fyrir 90 börn en þar eru

130 nemendur

• Allar sérdeildir á höfuðborgarsvæðinu eru

yfirfullar

• Skortur er á vel þjálfuðu fagfólki í skólum landsins

í vinnu með fötluðum nemendum

Þörfin



• New England Center for Children, MA, USA
• Byggt á erlendri fyrirmynd þar sem nokkrir stofnanda störfuðu

• Annað starfsfólk hefur þegar farið til NECC í kynningar- og 
fræðsluferðir

• Utanaðkomandi sérfræðingar (e. advisory
panel) veita ráðgjöf a.m.k. tvisvar á ári 
• Dr. Einar Þór Ingvarsson, Director of Clinical

Services hjá Virginia Institute of Autism

• Dr. Berglind Sveinbjörnsdóttir, lektor í sálfræði í

Háskólanum í Reykjavík og starfaði um árabil í NECC

Alþjóðlegt samstarf



• Fjögur til fimm börn í teymi – fimm til sjö starfsmenn

• Hvert barn hefur tengil sem þekkir barnið vel og er í 
tengslum við foreldra

• Í teymi hvers barns eru:
• Tengill
• Deildarstjóri
• Grunnskólakennari (að hámarki 25 börn)
• Fagstjóri atferlisgreiningar (10-15 börn)

Teymisvinna í Arnarskóla



• Mat á styrkleikum og þörfum nemandans

• Viðtal við foreldra og aðra mikilvæga aðila

• Einstaklingsáætlun samin í samvinnu tengils og 
fagstjóra

• Innra teymi hittist á tveggja til þriggja vikna fresti

• Innra teymi og foreldrar funda á þriggja mánaða fresti 
(oftar ef þarf)

• Ársfjórðungsskýrslur

Einstklingsnámsskrá



Autism Curriculum Encyclopedia®



• Skóladagurinn er sniðinn að þörfum hvers og eins barns.

Skóladagur í Arnarskóla

• Unnið útfrá aðalnámskrá
• Námsverkefni byggð á 

einstaklingnámskrá
• Lestur, skrift, tjáning, samskipti, 

leikur, hreyfing, læra að takast á við 
erfiðar aðstæður (t.d. að bíða), 
sjálfstæði í athöfnum daglegs lífs

• Markviss yfirfærsla í samfélagið og á 
heimili nemandans



• Fjórir nemendur – sex starfsmenn

• Sjálfseignarstofnun (non-profit)

• Foreldrar greiða ekki skólagjöld

• Sveitarfélög borga með hverjum

nemanda

• Flytur í húsnæði í Kópavogi í 
sumar þar sem við getum 
þjónustað fleiri nemendur 
(15-20 fyrsta árið og í  framtíðinni 

allt að 50 nemendum)

Arnarskóli hóf starfsemi fyrir ári síðan



Kópavogsbraut



Kópavogsbraut



Kópavogsbraut



• Undirrituðum þjónustusamning við 
Kópavogsbæ

• Umsókn okkar er til umfjöllunar hjá 
Menntamálastofnun og við gerum 
ráð fyrir því að fá starfsleyfi fyrir 
haustið

• Heilbrigðiseftirlit hefur veitt 
samþykki fyrir starfsleyfi

• Verið að ganga frá leyfum frá 
brunaeftirliti

Starfsleyfi sem grunnskóli



• Í samvinnu við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík hyggjumst við 
bjóða uppá starfsþjálfun fyrir nemendur í atferlisgreiningu

• Í framtíðinni vonum við að háskóla-
nemar sem hafa verið í starfsþjálfun hjá 
okkur starfi sem víðast í skólakerfinu, 
svo allir skólar geti betur komið til móts 
við þarfi nemenda sinna.

Vettvangur fyrir starfsþjálfun háskólanema



• Sendið okkur fyrirspurn með upplýsingum um:
• Aldur barns

• Núverandi skóla

• Greiningu

• Símanúmer

• arnarskoli@arnarskoli.is

• OPIÐ ER FYRIR UMSÓKNIR ALLT ÁRIÐ

Umsóknir

mailto:arnarskoli@arnarskoli.is

