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INNGANGUR 
 
Sviðsstjórar mennta- og velferðarsviðs skipuðu samstarfshóp í mars 2018 til að vinna að 
auknu samstarfi sviðanna. Sviðsstjórar töldu mikilvægt að auka samstarfið með það að 
leiðarljósi að bæta þjónustu við notendur, upplýsingaflæði á milli sviða og gera verkefnin 
skilvirkari þannig að sviðin veiti heildstæðari þjónustu.  
 
Sviðsstjórar skipuðu eftirfarandi starfsmenn í samstarfshópinn; Önnu Eygló Karlsdóttur, 
deildarstjóra barnaverndar, Guðlaugu Ósk Gísladóttur, deildarstjóra þjónustu- og 
ráðgjafadeildar fatlaðra, Sigurlaugu Bjarnadóttur, deildarstjóra leikskóladeildar, Ragnheiði 
Hermannsdóttur, deildarstjóra grunnskóladeildar, Ingunni Mjöll Birgisdóttur, 
verkefnastjóri á menntasviði og Sigríði Sigurjónsdóttur, verkefnastjóri á velferðarsviði. 
Markmiðin sem samstarfshópurinn setti sér í upphafi voru að auka samvinnu á milli 
sviðanna og veita heildstæðari og betri þjónustu til íbúa. Efla stuðning við starfsfólk 
stofnana meðal annars með bættu verklagi og skýrari verkaskiptingu á milli sviða. 

 
Samstarfshópurinn kortlagði öll núverandi verkefni sviðanna og mögulega samstarfsaðila 
(sjá fylgiskjal I). Hópurinn kallaði eftir ítarlegri upplýsingum frá samstarfsaðilum með 
sérþekkingu í einstökum verkefnum. Þeir fagaðilar sem komu á fund hjá hópnum voru 
Amanda K. Ólafsdóttir, deildarstjóri frístundadeildar, Anna Klara Georgsdóttir, deildarstjóri 
ráðgjafa- og þjónustudeildar aldraðra, Arna Margrét Erlingsdóttir, verkefnastjóri á 
menntasviði, Donata Honkowicz-Bukowska, kennsluráðgjafi í Álfhólsskóla, Gunnar 
Guðmundsson, íþróttafulltrúi, Hekla Hannibalsdóttir, verkefnastjóri á menntasviði, 
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir, ráðgjafi í þjónustu- og ráðgjafadeild fatlaðra og Sigrún 
Bjarnadóttir, skólastjóri Álfhólsskóla. Þakkar samstarfshópurinn þeim kærlega fyrir þeirra 
vinnuframlag.  
 
Samstarfshópurinn skipulagði sameiginlegan starfsdag sviðanna (sjá fylgiskjal II). 
Starfsdagurinn var haldinn í Fagralundi þann 23. maí 2018 og boðað var fagfólk allra deilda 
af báðum sviðum. Markmið dagsins var að styrkja samstarfið, mynda sterkari tengsl á milli 
starfsfólks og hefja samtal um frekari samvinnu.  

 
Samstarfshópurinn lagði fram leiðir að úrbótum á núverandi verkefnum og kom með 
eftirfarandi tillögur að nýjum verkefnum með hliðsjón af starfsdeginum, samtali við 
samstarfsaðila og sérfræðiþekkingar í hópnum. 
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FRÍSTUND 1.-4.BEKKUR OG FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR 5.-10.BEKKUR 
Megin markmið:  
Að frístundir skólanna geti mætt börnum með fjölbreyttar þarfir. Að börn með sértækar 
þarfir fái stuðning til að nýta sér frístund með jafnöldrum sínum. Að börn innflytjenda nýti 
sér í auknu mæli frístundir skólanna.  
Að félagsmiðstöðvarnar geti boðið börnum með sértækar þarfir og ungmennum upp á 

félagslega afþreyingu. Að sérstaklega verði tekið tillit til innflytjenda þegar starfsemin er 
skipulögð með það að markmiði að ná þeim inn í starfið.  
 

Verkefni I: Þróun þjónustu frístundar  

Markmið: Að öll börn þar með talið börn með sértækar þarfir og börn með annað 
móðurmál en íslensku geti tekið þátt í frístund.  
Samstarfsflötur:  

a) Að kortlagt verði hvernig koma eigi til móts við börn með sértækar þarfir. 
b) Að leitað verði leiða til að öll börn hafi tækifæri óháð fjárhag til að geta dvalið í 
frístund.  
c) Að horft verði sérstaklega til nemenda með annað móðurmál en íslensku sem 
nýflutt eru til landsins.  

Ábyrgð: Deildarstjóri grunnskóladeildar, deildarstjóri þjónustu- og ráðgjafadeildar fatlaðra 
og deildarstjóri ráðgjafa og íbúðadeildar. 
 

Verkefni II: Nýting á frístundastyrk barna 

Markmið: Að finna fjölbreyttar leiðir í nýtingu frístundastyrks til að auka þátttöku barna í 
skipulögðu íþrótta-og tómstundarstarfi.  
Samstarfsflötur:  

a) Að kortlögð verði nýting á frístundastyrk. 
b) Að athugaðar verði nýjar leiðir til að fá foreldra til að nýta styrkinn. 

Ábyrgð: Deildarstjóri íþróttadeildar og verkefnastjóri á menntasviði. 
 

Verkefni III: Þróun þjónustu félagsmiðstöðva 

Markmið: Að tryggja með markvissum hætti að allir geti sótt félagssmiðstöðvar 
grunnskólanna. 
Samstarfsflötur:  

a) Að meta stuðning fyrir alla nemendur.  
b) Að meta hvaða stuðning þarf til að börn með sértækar þarfir geti nýtt sér starf 

félagsmiðstöðva.  
Ábyrgð: Deildarstjóri frístundadeildar og deildarstjóri þjónustu- og ráðgjafadeildar fatlaðra. 
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TÓMSTUNDIR OG ÍÞRÓTTASTARF 
Megin markmið:  
Að tómstunda- og íþróttastarf geti mætt fjölbreyttum þörfum barna. Sérstök áhersla verði 
á að börn með sértækar þarfir og börn af erlendum uppruna hafi greiðan aðgang og fái 
hvatningu til að sækja tómstundir og íþróttir til jafns við jafnaldra sína.  
 

Verkefni I: TUFF – hvatning til þátttöku í íþróttum og tómstundum 

Markmið: Að tryggja með markvissum hætti að öll börn og unglingar séu hvött til þátttöku 
í íþróttum og tómstundum, óháð bakgrunni, uppruna, félagslegum eða efnahagslegum 
aðstæðum. 
Samstarfsflötur: Eftirfylgd með verkefninu og leiðir til að viðhalda því. 
Ábyrgð: Stýrihópur TUFF á menntasviði. 

 

Verkefni II: Þátttaka barna með sértækar þarfir í íþróttum 
Markmið: Að leita leiða til að auka þátttöku barna í íþróttum. 
Samstarfsflötur:  

a) Að vinna þarfagreiningu. 
b) Að auka fræðslu til starfsfólks íþróttafélaga.  

Ábyrgð: Deildarstjóri íþróttadeildar og deildarstjóri þjónustu- og ráðgjafadeildar fatlaðra. 
 

LEIK- OG GRUNNSKÓLAR 
Megin markmið:  
Að leik-og grunnskólar geti mætt fjölbreyttum þörfum barna. Sérstök áhersla verði á að 
börn með sértækar þarfir og börn af erlendum uppruna fái stuðning við hæfi.  
 

Verkefni I: Þjónustuteymi fyrir börn með sértækar þarfir  

Markmið: Að styðja betur við börn og fjölskyldur þeirra til að börnin nái árangri í námi og 
félagsstarfi. 
Samstarfsflötur:  

a) Að formgera verklagsreglur og skoða aðkomu velferðarsviðs að 
þjónustuteymunum. 

b) Að tengiliður þjónustu- og ráðgjafadeildar fatlaðra sitji foreldraráðsfundi 
leikskólanna þegar við á.  

Ábyrgð: Deildarstjórar leik-og grunnskóladeildar og deildarstjóri þjónustu- og 
ráðgjafadeildar fatlaðra.  

 

Verkefni II: Klókir litlir krakkar- kvíðanámskeið fyrir foreldra 3-6 ára barna 

Markmið: Að fræða foreldra um eðli kvíða og kenna aðferðir til að takast á við kvíða 
barnanna. 
Samstarfsflötur: Að skipuleggja og halda utan um námskeiðin. Sálfræðingar menntasviðs 
sem starfa á leikskólunum vísa foreldrum barna sem eru að þróa með sér kvíða á 
námskeiðinu. 
Ábyrgð: Sálfræðingar á menntasviðið og á velferðarsviði. 
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Verkefni III: Klókir krakkar- kvíðanámskeið fyrir 8-12 ára börn og foreldra þeirra 

Markmið: Að fræða börn og foreldra um eðli kvíða og kenna aðferðir til að takast á við 
kvíða barnanna. 
Samstarfsflötur: Að skipuleggja og halda utan um námskeiðin. Sálfræðingar á menntasviði 
vísa börnum sem eiga við kvíðavanda og foreldrum þeirra á námskeiðin í samstarfi við 
sálfræðinga á velferðarsviði. 
Ábyrgð Sálfræðingar á menntasviðið og á velferðarsviði. 

 

Verkefni IV: Haltu kúlinu- kvíðanámskeið fyrir börn á aldrinum 13-18 ára 

Markmið: Að fræða unglinga og foreldra um eðli kvíða og kenna aðferðir til að takast á 
við kvíða þeirra. 
Samstarfsflötur: Að skipuleggja og halda utan um námskeiðin. Sálfræðingar á 
menntasviði vísa börnum sem eiga við kvíðavanda á námskeiðin í samstarfi við 
sálfræðinga á velferðarsviði.  
Ábyrgð Sálfræðingar á menntasviðið og á velferðarsviði. 

 

Verkefni V: Innleiðing PMTO-uppeldisráðgjöf 

Markmið: Að efla PMTO í sveitarfélaginu.  
Samstarfsflötur:  

a) Að skipuleggja innleiðingu og uppbyggingu verkefnisins. 
b) Að halda námskeið í PMTO fyrir foreldra.  
c) Að skólar hafi menntaða grunnmenntunaraðila í PMTO. 
d) Að eiga samstarf um handleiðslu grunnmenntunaraðila. 

Ábyrgð Forstöðumaður Áttunnar og deildarstjórar leik-og grunnskóladeildar. 

 

Verkefni VI: Samstarf leikskóla og barnaverndar 

Markmið: Að móta verklag varðandi samvinnu barnaverndar og leikskólanna til að auka 
traust, efla samvinnu og fjölga tilkynningum frá leikskólunum.  
Samstarfsflötur:  
a) Að búa til verklagsreglur á grundvelli niðurstaðna tilraunaverkefnis um samvinnu 

barnaverndar og leikskóla.  
b) Að auka fræðslu til leikskólanna um starf barnaverndar. 
Ábyrgð: Deildarstjóri barnaverndar og deildarstjóri leikskóladeildar. 
 

Verkefni VII: Tengiliðir barnaverndar við leikskóla  

Markmið: Að auka samstarf barnaverndar og leikskóla, fjölga tilkynningum frá 
leikskólunum og efla þannig snemmtæka íhlutun í málefnum barna. 
Samstarfsflötur:  
a) Að félagsráðgjafar í meðferðarteymi yngri barna hjá barnavernd séu tengiliðir við 

leikskólana.  
b) Að tengiliðir veiti ráðgjöf í einstaklingsmálum og leiðbeini með tilkynningar. 
Ábyrgð: Deildarstjóri barnaverndar og deildarstjóri leikskóladeildar. 
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Verkefni VIII: Krakkarnir í hverfinu- forvarnarsýning fyrir börn 

Markmið: Að veita fræðslu til barna í 2. bekk og gefa þeim tækifæri til að segja frá 
aðstæðum sínum. 
Samstarfsflötur: Blátt áfram sýnir brúðuleikrit í grunnskólunum. Félagsráðgjafar 
barnaverndar eru til staðar þegar leikritið er sýnt, ásamt fagfólki í skólunum. 
Ábyrgð: Skólastjórar grunnskólanna og deildarstjóri barnaverndar. 

 

Verkefni VIIII: Viðmið vegna skólasóknar  

Markmið: Að bæta skólasókn nemenda og bregðast fyrr við ef um vanda er að ræða.  
Samstarfsflötur:  

a) Að fylgja viðmiðum um skólasókn nemenda. 
b) Að halda tölfræði um skólasóknarviðmiðin til að kanna umfang vandans og þróa 

inngrip. 
Ábyrgð: Deildarstjóri grunnskóladeildar, skólastjórar og deildarstjóri barnaverndar. 

 

Verkefni X: Tengiliðir barnaverndar við grunnskóla  

Markmið: Að auka samstarf barnaverndar og grunnskóla og efla snemmtæka íhlutun í 
málefnum barna.  
Samstarfsflötur:  

a) Að tengiliður vinni með fagfólki í grunnskólunum. 
b) Að tengiliður sitji nemendaverndarráðsfundi að minnsta kosti einu sinni á hvorri 

önn.  
c) Að tengiliður fari á leikritið Krakkarnir í hverfinu. 
d) Að tengiliður veiti ráðgjöf símleiðis og haldi kynningu á starfi barnaverndar þegar 

þess er óskað. 
Ábyrgð Deildarstjóri barnaverndar og skólastjórar. 

 

Verkefni XI: Samráð og samstarf vegna færslu nemenda með sértækar þarfir úr 
10. bekk yfir í framhaldsskóla 

Markmið: Að stuðla að markvissari upplýsingagjöf um framhaldsskólana til að foreldrar og 
nemendur þekki umsóknarferlið, námsleiðir og þá þjónustu sem framhaldsskólar bjóða 
upp á. 
Samstarfsflötur:  

a) Að útbúa bækling fyrir nemendur. 
b) Að ráðgjafi þjónustu- og ráðgjafadeildar fatlaðra myndi þjónustuteymi sem í sitja 

foreldrar viðkomandi barns og starfsmenn grunnskóladeildar. 
Ábyrgð: Deildarstjóri þjónustu- og ráðgjafadeildar fatlaðra og deildarstjóri 
grunnskóladeildar. 
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Verkefni XII: Gerð leiðbeinandi reglna um upplýsingagjöf  

Markmið: Að starfsmenn stofnana hafi aðgang að samræmdu verklagi um 
aðgangsheimildir foreldra að upplýsingum er varða börn þeirra. 
Samstarfsflötur:  

a) Að stofna samstarfshóp menntasviðs, velferðasviðs og lögfræðideildar. 
b) Að safna saman upplýsingum úr leik- og grunnskólum um helstu álitaefnin. 
c) Að gera verklag um aðgangsheimildir foreldra. 

Ábyrgð: Deildarstjórar leik- og grunnskóladeildar og deildarstjóri barnaverndar. 
 

Verkefni XIII: Samvinna vegna grunnskólabarna sem fara í vistun utan heimilis 

Markmið: Að tryggja börnum sem fara í vistun utan heimilis sérstuðning í þeim 
grunnskólum sem þau sækja.  
Samstarfsflötur:  

a) Að félagsráðgjafi barnaverndar sendi umsókn um grunnskóla utan 
lögheimilissveitarfélags til menntasviðs.  

b) Að sérfræðingur menntasviðs staðfesti móttöku og óski eftir fundi í skólanum sem 
sótt er um í.  

c) Að starfsmenn beggja sviða sæki fundinn og tryggi að gerð sé áætlun um upphaf 
skólavistar og stuðning fyrir barnið.  

d) Að myndað verði einstaklingsteymi fyrir barnið.  
Ábyrgð: Deildarstjóri barnaverndar og deildarstjóri grunnskóladeildar. 

 

Verkefni XIV: Samstarf menntasviðs, barnaverndar, heilsugæslu og BUGL 

Markmið: Að bæta þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra með markvissu samstarfi 
stofnana sem koma að þeim.  
Samstarfsflötur:  

a) Að starfsmenn stofnana fundi með BUGL um einstaklingsmál barna. 
b) Að starfsmenn leggi í sameiningu fram áætlun um næstu skref sem unnið verður 

að til að bæta aðstæður barna. 
Ábyrgð: Sálfræðingar barnaverndar og sérfræðiþjónustufulltrúi menntasviðs. 

 

SUMARNÁMSKEIÐ 
Megin markmið: 
Að börn með sértækar þarfir hafi aðgang að fjölbreyttum námskeiðum og fái stuðning til 
að nýta sér almenn námskeið. Að ungmenni með sértækar þarfir fái vinnu yfir 
sumartímann. Huga þarf sérstaklega að þátttöku barna af erlendum uppruna á 
sumarnámskeiðunum.  
 

Verkefni I: Kynning á sumarnámskeiðum og atvinnu 

Markmið: Að öll börn hafi jafnan aðgang að sumarnámskeiðum. Að ungmennum með 
sértækar þarfir standi til boða vinna og virkni. 
Samstarfsflötur:  

a) Að uppfæra heimasíðu sumarnámskeiða til að auðvelda foreldrum að sækja um 
stuðning fyrir barnið sitt. 
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b) Að draga saman helstu upplýsingar í kynningarbækling (sjá verkefnið: Bætt 
aðgengi að upplýsingum) 

c) Að gera verklag um ferli og afgreiðslu umsókna fyrir börn sem þurfa á stuðningi 
að halda. 

Ábyrgð: Deildarstjóri frístundadeildar og deildastjóri þjónustu- og ráðgjafadeildar fatlaðra. 

ALDRAÐIR 
Megin markmið : 
Að veita eldra fólki fjölbreytta þjónustu, bæði inni á heimilum þeirra og utan þeirra. 
Félagsleg heimaþjónusta felst í aðstoð við heimilisþrif, heimsendum mat, félagslegri 
samveru og aðstoð við búðarferðir. 
 

Verkefni I: Nýliðakynning 

Markmið: Að eldri borgarar þekki starfið sem í boði er í bænum. 
Samstarfsflötur:  

a) Að kynna starfsemi Kópavogsbæjar í samvinnu við ýmis félagasamtök og stofnanir 
til að mynda Félag eldri borgara í Kópavogi, Rauða Krossinn og kirkjurnar. 

Ábyrgð: Deildarstjóri frístundadeildar og deildarstjóri þjónustu- og ráðgjafadeildar 
aldraðra. 

 

Verkefni II: Félagsleg einangrun eldri borgara 

Markmið: Að rjúfa félagslega einangrun eldri borgara í Kópavogi. 
Samstarfsflötur:  

a) Að starfsmenn heimaþjónustu aðstoði notendur til þess að nýta sér mötuneyti í 
félagsmiðstöðvunum. 

b) Að efla tengsl á milli starfsmanna heimaþjónustu og félagsmiðstöðva eldri borgara 
með samráðsfundum og kynningu á starfi hvors annars. 

Ábyrgð: Deildarstjóri frístundadeildar og deildarstjóri þjónustu- og ráðgjafadeildar 
aldraðra. 

 

ÖNNUR SAMSTARFSVERKEFNI 
Hér verða tilgreind verkefni sem komu fram í hugmyndavinnu hópsins. 
 

Verkefni I: Bæklingur fyrir erlenda foreldra 

Markmið: Að útbúa bækling um skipulag skólastarfs og frístunda í Kópavogi, réttindi og 
skyldur.  
Samstarfsflötur:  

a) Að sviðin vinni saman að gerð bæklings. Bæklingurinn verður aðgengilegur á 
heimasíðum bæjarins og grunnskólanna.  

Ábyrgð: Deildarstjóri grunnskóladeildar og deildarstjóri frístundadeildar. 

Verkefni II: Eftirfylgni verkferla um ofbeldi 

Markmið: Að starfsmenn stofnana hafi aðgang að samræmdu verklagi ef upp kemur 
grunur um ofbeldi eða vanrækslu. 
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Samstarfsflötur:  
a) Að starfsmenn sviðanna vinni að endurskoðun ferlanna á tveggja ára fresti. 
b) Að starfsmenn sjái um að upplýsa og kynna ferlana í stofnunum menntasviðs. 

Ábyrgð: Deildarstjórar á menntasviði og deildarstjóri barnaverndar. 
 

Verkefni III: Heimasíða Kópavogsbæjar aðgengileg á mismunandi tungumálum 

Markmið: Að upplýsingar á heimasíðu Kópavogsbæjar séu aðgengilegar á mismunandi 
tungumálum. Að allar upplýsingar á heimasíðunni séu uppfærðar á ensku og google 
þýðingarhnappur sé aðgengilegur- sjá dæmi á heimasíðu slökkviliðsins 
(http://shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/). 
Samstarfsflötur: 
a) Að samstarfshópur mennta- og velferðarsviðs kynni hugmyndina fyrir UT-deild. 
Ábyrgð: Samstarfshópur mennta- og velferðarsviðs. 

 

file:///C:/Users/sigridursig/AppData/Local/Temp/OneDocs/05636796055312598643/(http:/shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/)
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Fylgiskjal I: Samstarfsaðilar 

 



13 
 

 

  



14 
 

Fylgiskjal II: Starfsdagur sviðanna 
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