
 

STARFSLÝSING 
Svið:  Menntasvið   

 
Vinnustaður  

 
Starfsheiti:  Þroskaþjálfi í grunnskóla  

 
Starfsheiti næsta yfirmanns: Skólastjóri eða annar sem skólastjóri ákveður  

 
Stéttarfélag 

 
Ístarf númer 

 
Annað: 

 

Almennt um starfið 
Markmið og tilgangur starfs 
Starfar eingöngu í almennum grunnskóla og þá með 1 nemanda. Þroskaþjálfi fylgir nemanda alla jafna 
í almennan bekk.  
 
Verksvið eða megin verkefni starfsins 

• Gerir einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra og aðra eftir 
því sem við á. 

• Gerir færni og þroskamat. 
• Skipuleggur þjálfunaraðstæður, velur/útbýr þjálfunar- og námsgögn og fylgir eftir settum 

markmiðum. Metur árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila. Skilar 
niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra. 

• Tekur þátt í kennara og starfsmannafundum. 
• Situr nemendaverndarráðsfundi þegar við á. 
• Veitir foreldrum nemenda síns ráðgjöf og leiðbeiningar er lýtur að fötlun nemandans. 
• Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemanda síns. 
• Vinnur önnur þau verkefni sem skólastjóri felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist innan 

verksviðs hans. 
 

Ábyrgð í starf 
• Ber ábyrgð á og annast þroskaþjálfun og umönnun nemanda með fötlun. 
• Ber ábyrgð á samskiptum við fjölskyldu nemanda síns. 
• Miðlar upplýsingum varðandi sérþarfir nemanda til kennara, annarra starfsmanna skólans og 

foreldra. 
• Stendur vörð um réttindi nemanda síns og stuðlar að því að hann njóti bestu þjónustu sem 

möguleg er á hverjum tíma. 
• Tryggir svo sem kostur er og stuðlar að jafnrétti og jákvæðum viðhorfum til fatlaðra 

einstaklinga. 
• Eflir og viðheldur fagþekkingu sinni með reglubundinni endur- og símenntun. 
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Grunnkröfur 
Menntun og/eða réttindi sem krafist er: 

• Starfsleyfi til að starfa sem þroskaþjálfi. 
 

Reynsla sem krafist er: 
 
Hæfni sem krafist er: 
 
Samskiptafærni og samstarfsaðilar í starfinu: 

• Er samstarfsaðili kennara og annarra starfsmanna skólans eftir því sem við á. Mikilvægt er að 
þroskaþjálfi og kennari/kennarar starfi náið saman og gæti þess að verkskipting þjóni sem 
best öllum einstaklingum bekkjarins/deildarinnar. 
 

Vinnuaðstæður: 
 

Sérverkefni starfsmanna: 
 

Annað: 
 
 

Reykjavík,       
 

__________________________________ 
Undirskrift yfirmanns 
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