
Skráning hér 

Dagsetning Námskeið Lýsing Verð Skráning 

26. 
september 
kl. 13:30-

15:30 
 

Samráðsfundur sérkennara og þeirra sem 
annast sérkennslu í leikskólum 
Umsjón Kolbrún og Hrafnhildur 

kennsluráðgjafar 
 

Haldið í Bláskógaskóla – Laugarvatni 

 
Fjallað verður um samvinnu sérkennslustjóra 

og deildarstjóra og mikilvægi samstarfs allra er 
koma að sérkennslu í leikskóla. 

 
Ekkert 

þátttökugjald 

 
 

Skráning hér 

27. 
september 
kl. 13:30-

15:30 

Samráðsfundur sérkennara og þeirra sem 
annast sérkennslu í grunnskólum 
Umsjón Kolbrún og Hrafnhildur 

kennsluráðgjafar 
Haldið í Flóaskóla 

Fjallað verður um samvinnu umsjónarmanna 
sérkennslu í grunnskóla og umsjónarkennara 

og mikilvægi samstarfs allra er koma að 
sérkennslu í grunnskóla. 

 
Ekkert 

þátttökugjald 

 
Skráning hér 

 
 

3. október 
kl. 13:30-

16:00 

Snemmtæk íhlutun í málörvun tveggja til 
þriggja ára barna 

 
Ásthildur Bj. Snorradóttir 

talmeinafræðingur 
Haldið í Grunnskólanum í Hveragerði 

 

Notkun bókarinnar Snemmtæk íhlutun í 
málörvun 2-3 ára barna. Farið verður yfir hvað 
liggur að baki listanna í bókinni og hvernig þeir 
geta auðveldað kennurum að halda utan um 

vinnu og verkferla í málörvun. 
Þá verður fjallað um hugmyndir að úrræðum í 

málörvun 2-3 ára barna. 

 
 

Kr. 4.800,- 

 
 

Skráning hér 

12. október 
kl. 13:30-

15:30 

Samráðsfundur deildarstjóra í leikskólum 
 

Umsjón Hrafnhildur Karlsdóttir 
Haldið í leikskólanum Leikholti 

Stutt umfjöllun er lýtur að ábyrgð og 
leiðbeiningarhlutverki deildarstjóra.  

Þátttakendur geta sent óskir um umræðuefni  
fundarins á netfangið 

hrafnhildur@arnesthing.is  

 
Ekkert 

þátttökugjald 

 
 

Skráning hér 

Námskeið og fræðslufundir 

Skóla- og  velferðarþjónusta Árnesþings 

Haustönn 2016 
 

https://goo.gl/forms/f3UpIdDwGO0wZCP13
https://goo.gl/forms/io4f7Kvwkywlp51s2
https://goo.gl/forms/7Vvn26NOgUzsVr9g2
https://goo.gl/forms/uXtlz94gr2BZpnVS2
mailto:hrafnhildur@arnesthing.is
https://goo.gl/forms/3Eh1tUHlQP32R6lI3


 
18. október 
Kl. 14:00-

16:00 

Samráðsfundur fyrir kennara á 
unglingastigi 

Umsjón Kolbrún Sigþórsdóttir 
Haldið í Bláskógaskóla- Reykholti 

Kristín Hreinsdóttir skólastjóri Bláskógaskóla í 
Reykholti segir frá þróun teymiskennslu á 

unglingastigi.  
Umræður 

 
Ekkert 

þátttökugjald 

 
Skráning hér 

 
 

31. október 
kl. 13:30-

15:30 

 
Boardmaker forritið, myndrænt skipulag 

og verkefni í leik- og grunnskóla 
 

Kennari: Hrafnhildur Karlsdóttir 
kennsluráðgjafi 

 
Haldið í Grunnskólanum í Þorlákshöfn 

 
Þátttakendur læra að nota Boardmaker forritið 
sem er myndrænn gagnabanki. Fjallað verður 
um tilgang myndræns skipulags og skilaboða 
og hvernig brjóta má skipulag niður í smærri 

einingar. Kynnt verða tilbúin verkefni og 
þátttakendur fá aðstoð við að útbúa skipulag, 

stundatöflur, mánaðar-dagatal o.fl. 

 
 
 

Kr. 2.500,- 

 
 

Skráning hér  

 
 

3. 
nóvember 
kl. 13.30-

15:30 

 
Tölvunotkun unglinga 

 
Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur 

 
Haldið í félagsheimilinu Þingborg 

 
 

Rætt verður um tölvunoktun ungmenna og 
hvernig mikil tölvunotkun getur haft áhrif á 
námsárangur. Fjallað verður um þau merki 

sem kennarar þurfa að vera vakandi fyrir  s.s. 
svefnleysi, þreyta og pirringur. Farið verður yfir 

áhættuatriði netfíknar og hvernig kennarar 
geta gripið inn í mikla tölvunotkun, í samvinnu 
með foreldrum,  áður en notkunin ágerist enn 

frekar. 

 
 
 

Kr. 3.000.- 

 
 
 

Skráning hér 

 
 

15. 
nóvember 
kl. 13:30-

16:00 

 
ADHD og skólinn 

 
Hugrún Vignisdóttir og Berglind 

Friðriksdóttir sálfræðingar 
Kolbrún Sigþórsdóttir og Hrafnhildur 

Karlsdóttir kennsluráðgjafar 
 

Haldið í Grunnskólanum í Hveragerði 

Farið verður yfir einkenni ADHD og hvernig þau 
geta komið fram í hegðun og námsárangri í 

grunnskóla. Fjallað verður um hvernig kennari 
getur komið auga á einkenni og gripið strax inn 
í. Þá verður fjallað verður um grunnatriði ART 
hugmyndafræðinnar og hvernig kennarar geta 

nýtt sér hana með bekknum og minnkað 
þannig óæskilega hegðun nemenda. 

 
 
 

Ekkert 
þátttökugjald 

 
 
 

Skráning hér 

https://goo.gl/forms/a4ZI3RyQ1Or0BVWI2
https://goo.gl/forms/oj5NhlFOZ33J5FME2
https://goo.gl/forms/XJWbpz5kkI6EorvC3
https://goo.gl/forms/uRkD0G2G0ZVYRVDa2


 

 
 

22. 
nóvember 
kl. 13:30-

15:30 

 
„Orð af orði“ 

Kennarar í Flúðaskóla bjóða heim og 
kynna þróunarverkefni 

 
 

Flúðaskóli 
 

„Orð af orði“ er hugmynda-, kennslu- og 
aðferðafræði sem hefur það að markmiði að 
efla orðaforða, lesskilning og námsárangur 

nemenda í grunnskóla með því að efla 
málumhverfið í skólanum, kenna nemendum 
markvissar aðferðir til að sundurgreina texta 

og orð o.fl.  Áhersla er lögð á samvinnu og 
fjölbreyttar  kennsluaðferðir. 

 

 
 

Ekkert 
þátttökugjald 

 
 
  

Skráning hér  

 
 

6. 
desember 
kl. 13:30-

15:30 

Flokkun málörvunar- og lestrarefnis í 
skólum 

 
Námskeið í framhaldi af fyrri vinnu v/ 

mál- og lestrarstefnu skólanna. 
 

Ásthildur Bj. Snorradóttir 
talmeinafræðingur 

Haldið í Grunnskólanum í Þorlákshöfn 

Á námskeiðinu verða kynntar leiðir sem 
kennarar geta farið við flokkun þess efnis sem 

til er í skólanum. Með því að flokka 
málörvunarefni skóla getur kennari gengið 

beint að því efni sem hentar hverjum 
námshópi fyrir sig. Málörvun og lestrarkennsla 

verður þannig markvissari og auðveldara að 
meta framfarir. 

 
 
 
 

kr. 4.300.- 

 
 
 

Skráning hér 
 
 

https://goo.gl/forms/MMS7sLbQt4GjgJuo1
https://goo.gl/forms/ebYbwgqTpm6bXPyC2

