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BRÚARSKÓLI 

• Brúarskóli er fyrir nemendur í 4. - 10. bekk sem eiga við 

alvarlegan geðrænan og tilfinningalegan vanda að etja og 

eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum. Markmið skólans er að 

gera nemendur hæfari til að stunda nám í almennum grunnskóla.

• Skólinn er tímabundið úrræði þar sem markvisst er unnið að því 

að gera nemandanum kleift að komast sem fyrst til baka í sinn 

heimaskóla.  



STARFSSTÖÐVAR BRÚARSKÓLA

• Brúarskóli í Vesturhlíð

• 24 – 26 nemendur í 4.-10. bekk

• Brúarsel og Brúarhús – þátttökubekkir í Breiðholti og Grafarvogi

• 4-6 nemendur í 5.-7. bekk

• Dalbraut – við BUGL, sjúkrakennsla

• Stuðlar, sjúkrakennsla



Hlutverk ráðgjafarsviðs Brúarskóla

• Að sinna ráðgjöf við almenna grunnskóla vegna einstaka nemenda

• Að aðstoða starfsfólk Brúarskóla í vinnu með nemendum skólans

• Aðkoma að inntöku- og útskriftarferli nemenda í Brúarskóla



Starfsmenn

• Deildarstjóri

• Kennarar

• Ráðgjafarþroskaþjálfi

• Sálfræðingur



Hefðbundið ferli ráðgjafar

• Grunnskólinn sækir um ráðgjöf með samþykki foreldra/forráðamanna

• Í verkefnið fara tveir ráðgjafar

• Upplýsingafundur er haldinn í viðkomandi skóla með stjórnanda og 

því starfsfólki sem vinnur mest með nemandanum

• Ráðgjafar fara í 2-4 vettvangsathuganir

• Tillögufundur er haldinn með sömu aðilum og sátu upplýsingafund

• Eftirfylgd í formi funda, símtala og/eða tölvupósta



Önnur form ráðgjafar

• Síma-/skype fundir.

• Heimsóknir starfsmanna skóla í Brúarskóla

• Eftirfylgd þegar kemur að aðlögun nemenda úr Brúarskóla í almenna 

skóla

• T.E.H (Tekist á við erfiða hegðun – fyrirlestur og verklegar æfingar) 

• Fyrirlestur um skipulögð vinnubrögð (hvatningarkerfi, myndræn 

skilaboð o.s.fl.)



Snemmtæk íhlutun 

• Skólaárið 2014-2015: 

Farið af stað með verkefni þar sem aukin áhersla var lögð á 

ráðgjöf fyrir nemendur í 1.-3.bekk

• Ferill ráðgjafar sá sami og í hefðbundinni ráðgjöf, með möguleika á 

lengri viðveru og eftirfylgd á vettvangi

• Ráðgjafar með handleiðslu á vettvangi



Skráningar og aðlögun gagna

• Ráðgjafar:

• skrá vettvangsathuganir, fundi og skila tillögum

• aðlaga gögn fyrir og í samstarfi við kennara

• sinna eftirfylgd



Samráð 



Brúarskóli

• Brúarhús, Brúarsel, miðstig og unglingastig.

Ráðgjafar til staðar ef á þarf að halda



Sérstök verkefni 

• Bráðaverkefni þar sem beiðni hefur komið frá heimaskóla og/eða 

SFS



Hlutverk 

• Ráðgjafar:

• eru fyrst og fremst til stuðnings

• eru á staðnum til að hlusta og horfa

• nýta hugmyndir ráðþegans og aðstoða við að aðlaga þær

• beina sjónum að því sem er jákvætt og vel gert

Ábyrgðin á framkvæmd er fyrst og fremst ráðþegans



Markmið með ráðgjöf

• Að styðja ráðþega í að þróa sína eigin faglegu færni, sem leiðir til 

sjálfstæðis og öryggis

• Að ráðþeginn öðlist trú á eigin færni

Betur sjá augu en auga



Hlutverk ráðgjafa

• Sameiginleg hlutverk allra ráðgjafa

• Skilgreind hlutverk



TAKK FYRIR 


