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Meðferð skóla- og frístundasviðs vegna umsókna í sjálfstætt rekinn sérskóla  

Verklag um meðferð umsókna og framlag vegna skólavistar reykvískra nemenda í Arnarskóla.  

Samþykkt var þann xx að hámarksfjöldi nemenda sem Reykjavíkurborg greiðir framlag til 

Arnarskóla verði ellefu nemendur. Forgang eiga nemendur með lögheimili í Reykjavík sem nú 

þegar eru í Arnarskóla að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði þessa verklags.  

Skilyrði umsóknar í Arnarskóla:  

1. Foreldrar, þ.e. þeir sem fara með forsjá barns í skilningi barnalaga nr. 76/2003, geta sótt 

um skólavist í sérskólann Arnarskóla fyrir barn sitt með lögheimili í Reykjavík, telji 

þeir, skólastjórnendur og aðrir sérfræðingar að barnið fái ekki notið kennslu við sitt hæfi 

í almennum grunnskóla í Reykjavík. 

 

2. Foreldrar sem óska eftir skólavist í Arnarskóla fyrir barn sitt geta óskað eftir að fram 

fari mat á stöðu nemandans í námi til samræmis við 9. tölulið í þessu verklagi áður en 

foreldrar sækja um í Arnarskóla. Óska þarf eftir slíku mati fyrir 1. febrúar ár hvert. Sé 

niðurstaða mats sú að Arnarskóli sé það úrræði sem henti nemanda betur en aðrir skólar 

Reykjavíkurborgar, þ.m.t. Klettaskóli, sækja foreldrar um til Arnarskóla sem metur 

hvort skólinn geti mætt þörfum barnsins fyrir skóla- og frístundastarf. Telji skólinn að 

hann hæfi  barninu leiðbeinir hann foreldrum um að þeir þurfi að sækja um á sérstöku 

eyðublaði og jafnframt fá samþykki Reykjavíkurborgar vegna greiðslu framlags til 

skólans. Skóla og- og frístundasvið Reykjavíkurborgar veitir leiðbeiningar sem birtar 

eru á heimasíðu Reykjavikurborgar www.xxxx. 

 

3. Það er skilyrði greiðslu framlags til Arnarskóla að um sé að ræða nemendur með 

lögheimili í Reykjavík með verulega hamlandi þroskahömlun og/eða einhverfu ásamt 

alvarlegum atferlis- og hegðunarröskunum og/eða öðrum alvarlegum viðbótarröskunum 

s.s. íþyngjandi ofvirknishegðunarröskun og geðrænar raskanir.  

 

Arnarskóli er staðsettur utan Reykjavíkur og því ber að leggja fram árlega beiðni um 

skólavist í skólanum auk umsóknar um skólavist í grunnskóla í sveitarfélagi utan 

lögheimilis nemanda,  

 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/umsoknir_pdf/beidni_um_namsvist_g

runnskola_utan_logheimils.pdf 

 

Umsóknarfrestur vegna skólavistar utan sveitarfélags í Arnarskóla er til 1. mars árlega. 
 

4. Ef umsókn berst eftir 1. mars gefst foreldrum gefinn kostur á að halda umsókn sinni til 

umfjöllunar vegna næstu afgreiðslu skóla- og frístundaráðs og borgarráðs að ári. Óski 

foreldrar ekki eftir framangreindu er litið svo á að umsókn hafi verið afturkölluð. 

Undanþegnu framangreindu eru umsóknir foreldra vegna barna sem eru að flytja lögheimili 

sitt og fasta búsetu til Reykjavíkur og sem eru nú þegar í Arnarskóla. Umsóknir þeirra skulu 

teknar til meðferðar þá þegar af sérstöku matsteymi á skóla- og frístundasviði Reykjavíkur. 

 

5. Sérstakt matsteymi leggur mat á þær beiðnir sem berast til skóla- og frístundasviðs.  

 

Í matsteyminu eiga sæti skrifstofustjóri grunnskólaskrifstofu, verkefnastjóri menntunar 

fyrir alla á fagskrifstofu grunnskóla, fulltrúi viðkomandi skólaþjónustu og fulltrúi frá 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/umsoknir_pdf/beidni_um_namsvist_grunnskola_utan_logheimils.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/umsoknir_pdf/beidni_um_namsvist_grunnskola_utan_logheimils.pdf
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einu af sérúrræðum Reykjavíkurborgar sem við á hverju sinni, Klettaskóla, Brúarskóla 

eða sérdeild fyrir nemendur með einhverfu.  

 

6. Matsteymi skóla- og frístundasviðs aflar nauðsynlegra gagna  með samþykki foreldra 

og tekur mið af:  

 

- Hvort nemandi sé nú þegar í Arnarskóla. 

- Fyrirliggjandi greiningum um þroskaröskun barnsins til samræmis við 3. gr. í reglum 

þessum.  

-  Mati á stöðu barnsins í námi og skólastarfi frá leik- eða grunnskóla. Í matinu skal taka 

tillit til aðstæðna nemandans og heildarhagsmuna hans, svo sem stöðu hans í einstökum 

námsgreinum, virkni hans og félagsstöðu og líðan í skóla. Gæta skal þess að nemandinn 

eigi þess kost að tjá sig um niðurstöður matsins og koma á framfæri sjónarmiðum sínum 

sem kostur er. Matsteymið kallar eftir matinu frá skóla/leikskóla nemandans og 

skólaþjónustu að fengnu samþykki foreldra og skulu þeim kynntar niðurstöður 

námsmatsins.  

- Mati annarra sérfræðinga/aðila sem hafa komið að málum sem varða leik- eða 

grunnskólagöngu barnsins.  

- Hvort aðstæður og möguleikar í skólanum/námshópnum séu líklegri til að stuðla að 

framförum hjá nemandanum náms- og félagslega og í almennum þroska.  

- Óskum foreldra og nemandans að teknu tilliti til aldurs og þroska.  

- Mati starfsfólks Arnarskóla á því hvernig aðstæður og möguleikar skólans séu 

líklegar til að hæfa þörfum viðkomandi barns og stuðla að framförum náms- og 

félagslega og í almennum þroska.   

-Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð um stuðning við nemendur sérþarfir í 

grunnskóla nr. 585/2010. 

 

8.  Starfshættir matsteymis eru eftirfarandi : 

- Matsteymið gætir að vandaðri stjórnsýslu, þar með talið jafnræðissjónarmiðum í störfum 

sínum við mat og afgreiðslu beiðna.  

- Matsteymið getur kallað til sín sérfræðinga um nám og skólagöngu barna með 

þroskafrávik og sérfræðinga varðandi þroskafrávik viðkomandi barns. Foreldrar skulu 

hafa kost á að hafa áhrif á val á sérfræðingum.  

- Matsteymið getur falið sérfræðingi úr teyminu að fylgjast með barninu í núverandi 

aðstæðum þess í leik- eða grunnskóla, með samþykki foreldra.  

- Séu beiðnir fleiri en fjöldi þeirra nemenda sem heimild er fyrir í skólann, forgangsraðar 

matsteymið beiðnum eftir því hve hamlandi skerðingar viðkomandi barns eru í námi og 

skólastarfi.  

- Afgreiðsla matsteymis skal liggja fyrir eigi síðar en 15. febrúar ár hvert.  

 

9.  Afgreiðsla umsókna 

 

Skrifstofustjóri fagskrifstofu grunnskóla tekur ákvörðun um hvort uppfyllt séu skilyrði 

samþykktar á grundvelli fyrirliggjandi gagna, upplýsinga og athugana matsteymis.  

 

- Sé umsókn samþykkt af hálfu matsteymis tilkynnir skrifstofustjóri fagskrifstofu 

grunnskóla það í bréfi til foreldra og foreldrar sækja í framhaldi um í Arnarskóla 
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- Sé lagt til að umsókn  um skólavist verði synjað tilkynnir skrifstofustjóri fagskrifstofu 

grunnskóla það í bréfi til foreldra þar sem ákvörðun um fyrirhugaða synjun er rökstudd 

ítarlega. Gefa skal foreldrum kost á að tjá sig um fyrirhugaða synjun og tryggja þeim 

andmælarétt.  

- Sé ákvörðun tekin um synjun að loknu mati á athugasemdum frá foreldrum tilkynnir 

skrifstofustjóri grunnskólaskrifstofu það í bréfi til foreldra. Ákvörðunin skal vera 

rökstudd og foreldrar upplýstir um kærurétt skv. 47. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008.  

 

Miðað er við að umsóknir vegna komandi skólaárs verði afgreiddar fyrir 20. maí ár hvert. 

Samningur við Arnarskóla 

Þegar umsóknir hafa verið afgreiddar  gerir skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar samning 

við Arnarskóla um greiðslu framlags.  

 


