
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnuferli tilvísana til sérfræðiþjónustu  

 

 

Tilvísun og gátlistar skulu berast til teymisstjóra Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings.  

Farið er yfir tilvísanir á fundi móttökuráðs Skóla- og velferðarþjónustu, en móttökuráð skipa 

forstöðumaður, teymisstjóri, talmeinafræðingur og sálfræðingar skólaþjónustu.  Móttökuráð fer yfir 

tilvísanir og gátlista og metur vinnslu máls.  Foreldrar, umsjónarkennari, umsjónarmenn sérkennslu 

og skólastjórnendum er síðan sent tölvubréf þar sem fram kemur hver vinnsla málsins verður.  

 

Hér fyrir neðan má sjá á myndrænan hátt hvert ferli tilvísanamála getur verið. 

 

 

 
 

Ferli mála Skólaþjónustu Árnesþings, athugið að þetta ferli á ekki við ef um bráðamál er að ræða. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnsla tilvísanamála sálfræðinga 

Til upplýsingar um vinnslu máls sálfræðinga; ADHD metur athyglisbrest og ofvirkni, SDQ metur  

hegðun og líðan, ASSQ  er einhverfuskimun. 

 

 

 

 

Vinnsla tilvísanamála talmeinafræðinga 

Til upplýsingar um vinnslu máls talmeinafræðinga; TOLD-I og TOLD-2P eru málþroskapróf, MUB 

málþroskapróf fyrir yngri börn, CELF er málþroskapróf fyrir yngri börn, málhljóðapróf skoðar 

framburð á málhljóðum, Orðalykill er orðaforðapróf, málsýni skoðar tjáningu. 

Talmeina-
fræðingur

Getur verið 
ráðgjöf/viðtal með  
foreldrum /kennara 

og máli lokað. 

Eða: Matslistar 
sendir til foreldra og 

kennara

Athugun í 
bekk/deild og í 

skólaumhverfi ef 
við á.

Prófanir s.s.TOLD-
2I, TOLD-2P, 
MUB,CELF, 

málhljóðapróf, 
Orðalykill, málsýni.

Úrvinnsla

Skilafundur til 
foreldra, kennara 

og umsjónarmanna 
sérkennslu. Ráðgjöf 

til foreldra og 
kennara, etv.mælt 

með 
kennsluráðgjöf, 
talþjálfun o.fl.

Tímabundin 
eftirfylgd. Máli 

lokað.

Samtal við foreldra.

Sálfræðingur

Getur verið 
ráðgjöf/viðtal með  

foreldrum og 
kennara og máli 

lokað.

Eða: Matslistar 
sendir til foreldra 

og kennara, ADHD, 
SDQ, ASSQ o.fl. 
Einnig listi um 
hagnýt ráð í 

kennslu.

Athugun í 
bekk/deild og í 
skólaumhverfi.

Prófanir s.s. WPPSI, 
WISC.

Viðtöl við foreldra, 
nemanda og 

kennara.
Úrvinnsla

Skilafundur til 
foreldra, kennara 

og umsjónar-
manna sérkennslu.

Tímabundin 
eftirfylgd,málum 
stundum vísað 
beint í önnur 

úrræði.

Máli lokað.



Viðtalsbeiðni

Sérstök 
eyðublöð vegna 
viðtalsbeiðni er 

á heimasíðu 
skólaþjónustu.

Sálfræðingur, 
talmeinafræðingur 
eða kennsluráðgjafi 
veitir ráðgjöf og eitt 

til tvö viðtöl til 
nemanda, foreldra 

eða kennara.

Máli getur verið 
vísað annað. 

Beiðni lokað.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnsla tilvísanamála til kennsluráðgjafa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnsla viðtalsbeiðna 

 

 

 

Skólaþjónusta leggur áherslu á þverfaglega vinnuslu mála og öfluga allra sérfræðinga þjónustunnar.  

Þannig má koma til móts við vanda nemanda í anda snemmtækrar íhlutunar og hjálpa nemendum og 

kennurum að takast á við þau verkefni sem þeir þurfa að mæta hverju sinni.   
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Kennslu-
ráðgjafi

Getur verið 
ráðgjöf/viðtal með  
foreldrum /kennara 

og máli lokað. 

Eða: Athugun í 
bekk/deild. 

Heimsókn vegna 
nemanda og áhorf í 

kjölfarið.

Athugun í 
bekk/deild og í  

kennsluumhverfi 
eða athugun 

vegna nemanda.

Samtöl við 
kennara og/eða 
umsjónarmann 
sérkennslu og 

foreldra ef við á. 

Úrvinnsla

Skilafundur til  
kennara, 

umsjónarmanna 
sérkennslu og/ 

eða foreldra eftir 
eðli máls. 

Tímabundin 
eftirfylgd. Máli 

lokað.

Greinargerð þar 
sem ráðgjöf er 

sett fram á skýran 
hátt. 


