
Skólaþjónusta Grindavíkurbæjar  

Skólaþjónusta Grindavíkurbæjar hefur aðsetur 

á bæjarskrifstofum Grindavíkurbæjar og 

starfar samkvæmt lögum um leik- og 

grunnsskóla, skólastefnu Grindavíkurbæjar og 

fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar á hverjum 

tíma. Yfirsálfræðingur skólaþjónustu veitir 

henni forstöðu en yfirstjórn er hjá sviðsstjóra 

fræðsu- og félagssviðs. Verkefni Skólaþjónustu 

taka til leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla 

á vegum Grindavíkurbæjar.  

 

Meginverkefni skólaskrifstofu 

• Sálfræðiþjónusta   

• Talmeinaþjónusta  

• Leikskólaráðgjöf  

• Sérkennsluráðgjöf 

• Almenn kennsluráðgjöf  

• Stuðningur við þróun og nýbreytni 

• Fræðsla og námskeið  

Skólaþjónusta   

Í skólaþjónustu felst annars vegar stuðningur 

við nemendur og fjölskyldur þeirra og hins 

vegar stuðningur við starfsemi skóla og 

starfsfólk þeirra. Foreldrar nemenda, 

kennarar, stjórnendur skóla og starfsfólk 

heilsugæslu geta átt frumkvæði að athugun og 

á einstökum nemendum. Samþykki foreldra 

skal liggja fyrir áður en athugun fer fram.   

  

Sálfræðiþjónusta  

• Sálfræðileg greining á erfiðleikum 

barna af ýmsum orsökum.   

• Ráðgjöf til barna, foreldra og 

starfsmanna skóla í kjölfar greininga.   

• Almenn ráðgjöf til starfsmanna skóla 

vegna námsumhverfis og kennslu.  

• Ráðgjöf til foreldra fyrir tilstilli kennara 

barns.  

Talmeinaþjónusta   

• Greining á framburðar- og málþroska-

frávikum barna á skólaaldri. 

• Ráðgjöf í kjölfar greininga til foreldra 

barna og starfsfólks skóla. 

• Talþjálfun í kjölfar greininga ef frávik 

falla ekki undir viðmið Sjúkratrygginga 

Íslands.  

• Teymisvinna með starfsfólki skóla og 

veitir starfsfólki sértæka ráðgjöf á sviði 

talmeinafræðinnar. 

Sérkennsluráðgjöf  

• Skimanir á námslegri stöðu nemenda. 

• Greining á lestrarerfiðleikum 

nemenda. 

• Ráðgjöf til  foreldra og starfsfólks 

skóla í kjölfar skimana.  

• Ráðgjöf vegna námsumhverfis 

nemenda með sérþarfir.  

 

Kennsluráðgjöf  

• Ráðgjöf vegna kennslu nemenda.  

• Ráðgjöf vegna starfshátta skóla.  

• Ráðgjöf vegna starfsumhverfis. 

Stuðningur við þróun og nýbreytni  

• Stuðningur við þróun, umbætur og 

nýbreytni í skólastarfi í samvinnu við 

skólastjórnendur. 

• Skipulagning endur- og símenntunar í 

samvinnu við skólastjórnendur.  

Fræðsla og námskeið 

• Skipulagning foreldranámskeiða.  

• Umsjón með þjálfun PMTO fagfólks í 

Grindavík. 

• Fræðsla til skólafólks að beiðni 

skólastjórnenda. 

Samvinna skóla – og félagsþjónustu  

• Sérfræðingar skólaþjónustu vinna 

saman að lausn mála vegna einstakra 

nemenda, eftir því sem við á.   

• Samstarf og teymisvinna er einnig við 

félagsþjónustu/barnavernd þegar við 

á og samþykki liggur fyrir frá 

hlutaðeigandi.   

 

 

 



Að hafa samband  

Algengast er að foreldrar leiti til skóla vegna 

erfiðleika barna. Umsjónarkennari, 

deildarstjóri eða skólastjóri hlutast þá til um 

samtal, tilvísun og þjónustu.  

Foreldrar geta leitað beint til skólaþjónustu að 

Víkurbraut 62.  

Kennarar/starfsfólk skóla geta leitað beint til 

skólaþjónustu í almenna ráðgjöf.  

Námskeið eru auglýst á heimasíðu 

Grindavíkurbæjar.  

Sérfræðingar eru með fasta viðveru í öllum 

skólum og hægt er að fá upplýsingar um tíma 

hjá starfsfólki skóla.  

 

Starfsfólk skólaskrifstofu:  

Hildigunnur Kristinsdóttir, talmeinafræðingur 

(60%) Netfang: hildigunnurk@grindavik.is 

Ingibjörg María Guðmundsdóttir, 

yfirsálfræðingur og kennsluráðgjafi (100%) 

Netfang:  ingamaria@grindavik.is  

Nökkvi M. Jónsson, sviðsstjóri (100%) Netfang:  

nmj@grindavik.is 

Sigurlína Jónasdóttir, leikskóla- og 

sérkennsluráðgjafi (100%) Netfang: 

sigurlina@grindavik.is  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplýsingar um Skólaþjónustu 

Grindavíkurbæjar 

 

 

 

 

 

 

Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust 

 

  

  

 

  

  

 

  

Sími: 420-1100 
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