
3. Ytri aðstæður 

3.1. Skipurit leikskóla í Skagafirði 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Fjölskyldusvið  

Fjölskyldusvið Sveitarfélagsins Skagafjarðar veitir heildstæða, sveigjanlega 

þjónustu þar sem þarfir íbúa eru í fyrirrúmi.  

Leiðarljós fjölskuldusviðs er meðal annars að:  

 hafa ávalt hæft, metnaðarfullt starfsfólk með breiða fagþekkingu 

 hlusta eftir þörfum einstaklinga og veita viðeigandi úrlausn 

 hafa upplýsingar um þjónustu sýnlegar og aðgengilegar  

 boðleiðir milli starfsmanna séu skýrar 

 styrkja þverfaglegt samstarf á milli stofnana og sérfræðinga við 

úrlausn mála 

 nýta mannauðinn þvert á stofnanir 

 hafa forystu í jákvæðri samfélagsþróun innan héraðs sem utan og 

leggja áherslu á að allir íbúar Sveitarfélagsins upplifi sig sem hluta af 

einni heild. 
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3.3. Fræðsluþjónusta 

Fræðsluþjónusta er ein af stoðum fjölskyldusviðs en heyrir undir 

fræðslunefnd sem hefur lagalegu hlutverki að gegna gagnvart skólum í 

Skagafirði. Starfsmenn fræðsluþjónustu starfa að verkefnum leikskóla 

skv. lögum um leikskóla nr. 90/2008. 

Helstu verkefni starfsmanna fræðsluþjónustu er að: 

 sinna stjórnsýslu sem við kemur fræðslumálum og tryggja eðlilegt 

upplýsingastreymi á milli aðila 

 veita sérfræðiþjónustu við leik-, grunn- og tónlistarskóla í samræmi 

við lög og skólaþjónustu eins og hún best gerist 

 skipuleggja og styðja við fræðslu fyrir skólafólk og foreldra 

 stuðla að þróun og umbótum í skólastarfi 

Fræðsluþjónustan annast ytra mat á skólastarfi og heldur utan um 

upplýsingar um skólastarf. 

Starfsmenn fræðsluþjónustu eru: fræðslustjóri, skólafulltrúi, sérfræðingur 

á fjölskyldusviði, talmeinafræðingur, sálfræðingur, sálmeðferðarfræðingur 

og tveir kennsluráðgjafar/verkefnastjórar. 

3.4. Stoðþjónusta 

Á fræðsluskrifstofu eru starfandi sérfræðingar þ.e. talmeinafræðingur, 

sálfræðingur, kennsluráðgjafar, skólafulltrúi og fagaðilar varðandi fatlanir. 

Ráðgjafar fræðsluþjónustu aðstoða meðal annars við: 

 að greina og leita úrræða vegna málþroskavanda  

 námsvanda, hegðunarvanda og tilfinningavanda leik- og 

grunnskólanemenda 

 skipulagningu fræðslufunda og námskeiða fyrir skólafólk, 

foreldrafélög, þróunarstarf skóla og aðra áætlunargerð. 

Aldrei er hafist handa við einstaklingsgreiningu nema fyrir liggi skriflegt 

samþykki foreldra. 



3.5. Teymi barna 

Teymi barna er samstarfsverkefni Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og 

Fjölskyldusviðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Í teyminu sitja 

heilsugæslulæknir, hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir, þroskaþjálfi og 

talmeinafræðingur Einnig er leitað til annarra sérfræðinga eftir þörfum s.s. 

sálfræðings, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Teymið hefur það að markmiði að 

hafa yfirsýn yfir og samræma starfsemi þjónustustofnana í þágu barna og 

fjölskyldna þeirra. Allar tilvísanir frá leikskólanum fara í teymi barna þar 

sem farið er yfir tilvísunina og vísað áfram til þess sérfræðings sem best 

getur aðstoðað við úrlausn málsins. 

 


