
Betri borg fyrir börn -
Skólaþjónusta
Skilakynning



Áskoranir

• Mikið pappírsmagn.

• Flóknir verkferlar.

• Lélegt upplýsingaflæði.

• Mikil handavinna.

• Snemmtæk íhlutun 
(1.stigs þjónusta) 
ekki nógu skilvirk.
• Vantaði utanumhald og 

gögn um 1. stigs þjónustu.

• Af hverju bara 
grunnskólar?



Lausnir

Vegvísir fyrir

foreldra

Kerfi fyrir 

sögu barns

Vitur 

eyðublöð

Endurskoðað

verklag







Tilraun – Hvað lærðum við

• Mikilvægt að einhver sé ábyrgðaraðili (kempa)

• Góð kynning á verklagi og lausnateymi skiptir
höfuðmáli.

• Eftirfylgdni á innleiðingu og framkvæmd er lykill
að árangri.

• Lausnateymi og föst viðvera ráðgjafa af miðstöð
er undirstaða snemmtæks stuðnings:

• Innleiðing snýst líka um kúltúrbreytingu.

• Höfum nú þegar séð mælanlegan árangur.



Niðurstöður tilraunar

„Lykilatriði að fá einhvern frá miðstöð. 
Freistandi að fella fundi niður, erfiðara þegar 

það kemur manneskja frá miðstöð inn“

„Vildi fá lausn minna mála. Ég fékk líka á 
tilfinninguna að ég væri ekki ein að leysa
vandann, mér fannst það mjög jákvætt"



Niðurstöður tilraunar

„Lausnateymið okkar virkar mjög vel í dag, er 
orðið fastmótað. Viljum helst fá skikkjur sem

einkennisbúninga”

„Mikið talað um að það vantar verkfæri, 
þetta er frábært verkfæri til að leysa málin”

„Við erum að horfa allt öðruvísi á bekkinn í heild 
núna. Ekki bara að leita að vandamálum sem 

eiga heima í nemendaverndarráði. Er nú þegar 
með eitt atvik í bekk sem hefði ekki verið gripið 

nema fyrir innleiðingu lausnateymisins."



Innleiðingarstjóri – Af hverju?

• Mikilvægt að verklag og lausnateymi sé 
með sama hætti í öllum skólum.
• Miðstöðvar gegna þar lykilhlutverki

• Stafrænt kerfi byggir á að skólar hafi sama 
verklag varðandi lausnateymi

• Án ábyrgðaraðila innleiða skólarnir 
lausnateymi hver með sínum hætti.
• Starfsmannamál, mismunandi 

fundartímar, ólík eyðublöð o.s.frv.

• Mikilvægt að hægt sé að leita til 
innleiðingarstjóra sem getur svarað 
spurningum.



Hvað þarf að laga? 
Hvernig sjáum við árangur?



annað:

DD /  MM /  ÁÁÁÁ

öðru:

annað:

öðru:

DD /  MM /  ÁÁÁÁ



Rafræn eyðublöð

• Erum að afnema bréfsendingar frá skólum til miðstöðva.

• Skólar fylla eyðublöð út rafrænt og senda á miðstöð í gegnum örugga gátt.

• Foreldrar fylla út sinn hluta á Mínar síður.

• Rafræn þjónustumiðstöð tekur við, forvinnur og sendir á miðstöðvar.

• Eyðublöð í yfirlestri hjá lögfræðingum.



Skólastarfsmaður skráir sig á 

þartilgerða gátt (signet transfer) 

1.



2.
Dregur skjöl í viðmótið, merkir 

og skrifar skilaboð og sendir



3.
Rafræn miðstöð tekur á móti 

erendinu og forvinnur fyrir 

viðeigandi miðstöð





Kerfið

• Hönnunarferlið í vinnslu

• Fengum aðgang að forritunarteymi um miðjan janúar

• Aðgangstýringar eru í vinnslu, verið að hanna 
gagnagrunn og öryggiskerfi

• Verður byggt stein fyrir stein, og farið í tilraunir 
(business og notendur) jafn óðum og við þróum 
kerfið

• Fyrsta útgáfa verður lítil með takmarkaða
virkni og svo verður byggt ofan á það.

• Aðgangstýringar – opið fyrir alla á 
miðstöð eins og málaskrá
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