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Rekstrarform

- Sjálfseignarstofnun (non-profit)

- Allur peningur sem kemur inn fer beint í rekstur

- Enginn arður

- Stjórn sem hefur yfirumsjón með rekstrinum

- Sveitarfélögin borga með nemendum

- Foreldrar greiða ekki skólagjöld

- Borga fyrir mat og frístund eins og annarsstaðar

- Grunnskóli



Nemendur

- Börn með þroskafrávik 

- Ákveðin greining ekki skilyrði

- Ekki endilega hegðunarvandi



Sérstaða

- Heildstæð þjónusta
- Skóla, frístund og sumarfrístund fléttað saman

- Ólíkir sérfræðingar á einum stað

- Opið alla daga nema rauða

- Unnið eftir aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar
- Einstaklingsmiðað nám

- Námskrá í samstarfi við foreldra

- Markmiðið að efla sjálfstæði

- Daglegar skráningar

- Stöðluð matstæki 



Skipulag starfsins

- Hver nemandi á sinn tengil

- Tengill hefur yfirumsjón með íhlutun nemandans og samskipti við 

foreldra

- Deildarstjóri heldur utan um daglegt skipulag og aðstoðar tengla

- Atferlisfræðingar og kennari stýra faglegu starfi

- Stjórn ræður framkvæmdarstjóra/skólastjóra



Starfsfólk

- Fólk með mismunandi menntun 

- Ófaglærðir

- Áhersla á þverfaglega vinnu og sjálfstæð vinnubrögð

- Allir byrja í starfsþjálfun



Frá umsókn til raunveruleika

- Fyrsta umsókn til sveitarfélags 2016

- Ýmis gögn útbúin, t.d. námskrá

- Kynningar, fundir og viðtöl

- Húsnæðisleit

- Styrkbeiðnir



Staðan í dag

- Bráðabirgðahúsnæði

- 4 nemendur

- Frá 2 sveitarfélögum

- 9 starfsmenn í 6,3 stöðugildum

- Leyfi til að veita þjónustu en ekki leyfi til að starfa sem 

grunnskóli



Framtíðarsýn

- Nýtt húsnæði

- Fjölga nemendum

- Samstarf við háskólana

- Samtal byrjað við HR

- Hugsanleg önnur 

þjónusta fyrir börnin

- Liðveisla

- Helgarþjónusta

- Fleiri skólar



Hvernig sæki ég um?

- Foreldrar sækja um hjá sínu sveitarfélag

- Sveitarfélag gerir samning við Arnarskóla

Allar upplýsingar á www.arnarskoli.is og facebooksíðu 

skólans

http://www.arnarskoli.is


Sérstakar þakkir fá:

Allir þeir ótalmörgu einstaklingar og fyrirtæki sem gáfu okkur peninga, hluti, tíma 

og krafta til að koma okkur af stað og flytja okkur svo á nýjan stað. 


