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STARFASKILGREININGAR: 

Þroskaþjálfar starfa þar sem þeirra er þörf í þjónustu sveitarfélaga 
Þroskaþjálfun felur, m.a. í sér verkefni á sviði valdeflingar, ráðgjafar, umönnunar, uppeldis, 
fræðslu, leiðsagnar og stjórnunar með það að markmiði að auka lífsgæði og bæta velferð fólks. 
Sérstaða þroskaþjálfa er annars vegar víðtæk og hagnýt þekking á sviði stefnumótunar, 
skipulags og framkvæmdar heildrænnar þjónustu og hins vegar einstaklingsmiðuð þjónusta, 
óháð aldri og aðstæðum 

Þroskaþjálfi 1 (áður Þroskaþjálfi 2) 
Starfar undir leiðsögn annars þroskaþjálfa og ber faglega ábyrgð á verkefnum sínum gagnvart 
yfirmanni.  

Þroskaþjálfi 2 (áður Þroskaþjálfi 3) 
Starfið felur í sér m.a. eitt af eftirtöldu; skipulagningu, samhæfingu og umsjón með sérgreindum 
verkefnum. Veitir leiðsögn og ráðgjöf til samstarfsaðila. Starfar undir leiðsögn annarra. 

Þroskaþjálfi 3 
Vinnur að greiningu og mati til einstaklinga, fjölskyldna og stofnana. Gerir áætlanir í vinnslu 
mála og fylgir þeim eftir. Hann sinnir þverfaglegu samstarfi innan og utan stofnunar vegna 
eftirfylgni mála og við skipulagningu verkefna.  

Verkefnastjóri  



Vinnur að þarfagreiningu, mati og ráðgjöf til einstaklinga, fjölskyldna og stofnana. Gerir áætlanir 
í vinnslu mála og fylgir þeim eftir. Hann sinnir þverfaglegu samstarfi innan og utan stofnunar 
vegna eftirfylgni mála og við skipulagningu verkefna.  

Þar að auki: 

 skipuleggur og sinnir verkstjórn eins eða fleiri úrræða á vegum stofnunarinnar.  

Yfirþroskaþjálfi  
Starfið felur í sér stjórnun og umsjón verkefna og/eða samræmingu faglegs starfs á 
þjónustueiningunni. Með umsjón er m.a. átt við skipulagningu, samhæfingu og viðvarandi 
verkefnastjórnun. Veitir leiðsögn og ráðgjöf til samstarfsaðila. Yfirþroskaþjálfi í búsetu, 
dagþjónustu, leik- og grunnskóla, deildarstjóri í sérdeild/námsveri grunnskóla, sérkennslustjóri í 
leikskóla. 

Forstöðuþroskaþjálfi 1 
Forstöðuþroskaþjálfi í minni dagþjónustu, frítímaþjónustu. Starfið felst fyrst og fremst í stjórnun, 
áætlanagerð, rekstri og samhæfingu starfsemi stofnunar. Ber ábyrgð á þjónustueiningu, innra 
starfi, starfsmannamálum, rekstri og samskiptum við aðstandendur og samstarfsaðila. Ber 
ábyrgð á starfs-, þjónustu- og rekstraráætlunum einingar. Veitir leiðsögn og ráðgjöf til 
þjónustunotenda og starfsmanna. 

Forstöðuþroskaþjálfi 2 
Heimiliseining, skammtímavistun stærri dagþjónusta. Með stærri dagþjónustu er átt við 
starfsemi með 8 stöðugildum eða fleiri.  

Starfið felst fyrst og fremst í stjórnun, áætlanagerð, rekstri og samhæfingu starfsemi stofnunar. 
Ber ábyrgð á þjónustueiningu, innra starfi, starfsmannamálum, rekstri og samskiptum við 
aðstandendur og samstarfsaðila. Ber ábyrgð á starfs-, þjónustu- og rekstraráætlunum einingar. 
Veitir leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og starfsmanna. 

Ráðgjafarþroskaþjálfi / Forstöðuþroskaþjálfi 3 
Ráðgjafarþroskaþjálfi sinnir meðal annars ráðgjöf, fræðslu, leiðsögn, frumgreiningu og stuðningi 
við stjórnendur, þjónustunotendur og starfsmenn. Hefur forgöngu um faglega stefnumótun, 
markmiðssetningu, og nýsköpun/innleiðingu nýjunga innan stofnunar. Ber ábyrgð á verkefnum 
sínum í samræmi við skipurit stofnunar.  

Forstöðuþroskaþjálfi sem stjórnar fleiri en einni þjónustueiningu.  

Verkefnastjóri með sértæka ábyrgð 
Starfið felur í sér sértæka ábyrgð umfangsmikilla verkefna og/eða málaflokka. Hefur forgöngu 
um faglega stefnumótun/samhæfingu í málaflokki og innleiðingu nýjunga í samstarfi við aðra 
starfsmenn og stofnanir. Hefur að jafnaði ekki mannaforráð. 

Umsjónarþroskaþjálfi 1 
Umsjónarþroskaþjálfi gegnir stjórnunar og forystuhlutverki innan stofnunar/málaflokks. 
Umsjónarþroskaþjálfi hefur í samráði við yfirmann ábyrgð á stefnumótun, markmiðasetningu, 
kostnaðareftirliti, og nýsköpun. Starfið felur i sér umsjón með skilgreindum undirflokki eða 
þjónustuliðum undir yfirstjórn sviðsstjóra/framkvæmdastjóra. Umsjónarþroskaþjálfi hefur þar 
sem við á mannaforráð. 

Umsjónarþroskaþjálfi 2 



Umsjónarþroskaþjálfi gegnir stjórnunar og forystuhlutverki innan stofnunar/málaflokks s.s. í 
almennri félagsþjónustu eða sérgreindum málaflokkum (sbr. málefnum fatlaðra eða málefnum 
aldraðra). Umsjónarþroskaþjálfi hefur í samráði við yfirmann ábyrgð á stefnumótun, 
markmiðasetningu, kostnaðareftirliti, og nýsköpun. Starfið felur i sér umsjón með ákveðnum 
málaflokki undir yfirstjórn sviðsstjóra/framkvæmdastjóra.. Umsjónarþroskaþjálfi hefur þar sem 
við á mannaforráð. Staðgengill sviðsstjóra félagsmálasviðs/framkvæmdastjóra.  

Sviðsstjóri 1 
Ber ábyrgð á sviði sveitarfélags með allt að 15.000 íbúa. 

Sviðsstjóri 2 
Ber ábyrgð á sviði sveitarfélags með fleiri en 15.000 íbúa. 

Launaðir staðgenglar 
Formlega skipaður staðgengill forstöðumanns sem sinnir starfsskyldum hans að fullu í hans 
fjarvist, raðast 2 launaflokkum hærra en ella. 

2. grein: Skilgreining þjónustueininga 
Samþykkt á 24. fundi samstarfnefndar ÞÍ og LN 6. júní 2007 með áorðnum breytingum í 
kjarasamningi 2011. 

Í sólarhringsþjónustu telst ein þjónustueining vera eitt af neðangreindu: 

 Eitt heimili (áður sambýli). 
 Þjónustuíbúðakjarni með allt að 6 íbúðum. 
 Ein skammtímavistun. 
 Sjálfstæð búsetuþjónusta með a.m.k. 4 þjónustuneytendur.* 

* Heimilt er að víkja frá þessu viðmiði til lækkunar ef þjónustuneytandi þarfnast þjónustu sem jafngildir meira en einu 

stöðugildi. 

Í dagþjónustu telst ein þjónustueining vera eitt af neðangreindu: 

 Einn vinnustaður, s.s. hæfingarstöð og/eða verndaður vinnustaður. 
 Ein frítímamiðstöð (skólavistun). 
 Ein sérdeild/námsver í grunnskóla (á við yfirþroskaþjálfa við núverandi skipulag 

skólakerfis). 
 Einn grunnskóli (á við yfirþroskaþjálfa við núverandi skipulag skólakerfis). 
 Einn leikskóli (á við yfirþroskaþjálfa við núverandi skipulag skólakerfis). 

Þegar talað er um að þroskaþjálfi stjórni fleiri en einni þjónustueiningu er sem dæmi átt við: 

 Tvö heimili (áður tvö sambýli). 
 Eitt heimili (áður sambýli) og þjónusta við 4 eða fleiri í sjálfstæðri búsetu. 
 Tvær skammtímavistir. 
 Ein skammtímavist og eitt heimili (áður sambýli).. 
 Ein skammtímavist og þjónusta við 4 eða fleiri í sjálfstæðri búsetu. 
 Ein skammtímavist og ein dagþjónusta. 

Ef forstöðuþroskaþjálfa er falin stjórnunarverkefni utan skilgreindrar þjónustueiningar skal tekið 
tillit til þess viðbótarálags og breytingar á verkefnum hans með endurskoðun starfslýsingar, 
skipulagi vinnunnar og / eða launasetningar ef tilefni er til. 

 


