
Stoðþjónusta Blönduskóla

Skýrsla um veturinn 2020-2021

Stuðningsfulltrúar

Haustið 2020 voru 7 stuðningsfulltrúar starfandi við Blönduskóla í öllum
námshópum. Eftir áramót urðu smávæginlegar breytingar og var þá ekki
sér skilgreindur stuðningur í 1.-2. bekk en þó var einn stuðningsfulltrúi með
lestrarþjálfun áfram. Samtals voru stuðningstímar ca. 138 klukkustundir á
viku veturinn 2020-2021.

Sérkennsla

Veturinn 2020-2021 sáu 9 kennarar um sérkennslu þar með talinn
deildarstjóri sérkennslu. Samtals voru sérkennslutímar 76 kennslustundir
þennan vetur.

Þroskaþjálfun

Einn þroskaþjálfi starfar við Blönduskóla með samtals 30 kennslustundir á
viku.

Teymi

Teymi voru 12 þennan veturinn. 5 af þeim eru teymi sem hittast á 6-8 vikna
fresti og að koma starfsmenn félags- og skólaþjónustu. 7 eru teymi sem
hittast fast að hausti og vori, þess á milli eru foreldraviðtöl tvisvar yfir
veturinn og ef þurfa þykir er teymið kallað til í foreldraviðtölum eða þess á
milli. Deildarstjóri boðaði flesta fundi og skrifaði fundargerðir. Aðra fundi
boðaði fulltrúi Félags- og skólaþjónustu.



Nemendavernd

Nemendaverndarráð fundaði aðra hvora viku á þriðjudögum. Á þessum
fundum er farið yfir þær beiðnir sem borist hafa frá kennurum og/eða
foreldrum um ósk eftir sérfræðiaðstoð en einnig farið yfir stöðu á þeim
málum sem eru í gangi. Í nemendavernd sitja deildarstjóri stoðþjónustu,
aðstoðarskólastjóri, fræðslustjóri, ráðgjafi á skólaskrifstofu sem einnig situr
í barnavernd og skólahjúkrunarfræðingur.

Tökum saman höndum

Tvö teymi voru í kringum nemendur í 10. bekk sem í sátu ásamt
viðkomandi nemanda; foreldrar, umsjónarkennarar, skólastjóri, deildarstjóri
sérkennslu og fræðslustjóri. Annað teymið hittist sex sinnum en hitt teymið
fjórum sinnum.

Sérfræðiþjónusta

Mikið og gott samstarf er við Félags- og skólaþjónustu A-hún.

Fræðslustjóri situr í nemendaverndarráði, veitir ráðgjöf og gerir skimanir
eins og málþroskapróf (TOLD) og í sumum tilfellum frumskimun á ADHD.
Fræðslustjóri er teymisstjóri í einu stóru teymi þar sem hann boðar og
skrifar fundargerðir.

Iðjuþjálfi starfar við skólann. Hann er einnig ráðgjafi skólaskrifstofu ásamt
því að sitja í barnavernd. Hann er í nemendaverndarráði, gefur ráðgjöf um
iðjuþjálfun nemenda, veitir ráðgjöf og situr teymisfundi þar sem fötlunar- og
eða einhverfugreining liggur fyrir. Hann hefur umsjón, boðar og skrifar
fundargerðir í 4 teymum.

Félagsmálastjóri veitir ráðgjöf og kemur inn á teymisfundi ef þess gerist
þörf.



Sálfræðiþjónusta

Ester Ingvarsdóttir er skólasálfræðingur Blönduskóla. Til hennar eru sendar
allar beiðnir sem hafa farið í gegnum nemendavernd og óskað er eftir
aðstoð sálfræðings. Greining og skilaviðtal er foreldrum að kostnaðarlausu
en ef óskað er eftir meðferð/viðtölum hjá Ester þurfa foreldrar að greiða það
sjálfir. Ester kemur á Blönduós eina viku í mánuði og er mikilvægt að vera í
sambandi við hana við upphaf skólaárs og setja niður hennar dagskrá fyrir
veturinn.

Hjalti Jónsson er sálfræðingur sem veitir fjarþjónustu ásamt því að koma á
Blönduós ákveðna daga. Foreldrar þurfa sjálfir að vera í sambandi við
Hjalta og óska eftir þjónustu hans sem þeir greiða að fullu en boðið hefur
verið upp á þann möguleika að nemendur geti sótt fjarfundaviðtöl á
skólatíma ef það hentar betur.

Sálfræðiþjónusta heilsugæslunnar. Við hófum samstarf við heilsugæsluna
um sálfræðiþjónustu í vetur og hefur það gengið mjög vel. Beiðnir fara í
gegnum nemendavernd og sér skólahjúkrunarfræðingur um
umsóknarferlið. Þjónustan fer fram í gegnum fjarfundarbúnað á heimilum
nemenda og er foreldrum að kostnaðarlausu.

Talþjálfun

Sveitarfélagið er með samning um talþjálfun við Tröppu. Trappa veitir
fjarþjálfun, oft á skólatíma, fyrir þá nemendur sem hafa ákveðið miklar
hömlur á tali/hljóðum og er það metið af talmeinafræðingum Tröppu sem
bæði hafa komið hingað og metið nemendur en einnig gert það í gegnum
tölvu vegna Covid-19. Svigrúm er fyrir ákveðið marga tíma á viku, við
vorum með 3 fyrir áramót og 2 eftir áramót (fækkaði vegna manneklu hjá
Tröppu), og er það skólans í samstarfi við talmeinafræðing að meta hvernig
raða skal í tímana og búa til plan fyrir veturinn.



Hjúkrunarfræðingur

Skólahjúkrunarfræðingur situr í nemendavernd og kemur inn í teymi ef þörf
þykir. Hann móttekur beiðnir fyrir sálfræðiþjónustu heilsugæslunnar og gerir
umsóknir fyrir þá þjónustu. Hann veitir nemendum viðtöl um líðan og heilsu.

LOGOS

LOGOS lesblindugreiningarpróf var lagt fyrir 12 nemendur þetta skólaárið
og 8 fóru í endurmat fyrir framhaldsskóla.

Talnalykilinn

Talnalykillinn er lagður fyrir í 3. og 7. bekk ár hvert. Gerðar eru skýrslur fyrir
hvern nemanda og niðurstöðum skilað til umsjónar og stærðfræðikennara.


