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Reglur við úthlutun á stuðningstímum til barna í leikskólum hjá Reykjavíkurborg 
 

 
Ábyrgðarmaður á skipulagi sérkennslu, framkvæmd og endurmati er leikskólastjóri ásamt 
ábyrgðarmanni sérkennslu.  Leikskólastjóri sér til þess að börnin njóti sérkennslu í 
leikskólanum og sé boðið upp á þroskavænleg verkefni í leik og starfi.  Auk þess hefur 
hann náið samstarf við foreldra, sérkennsluráðgjafa og ýmsa sérfræðinga sem tengjast 
leikskólanum vegna barna sem njóta sérkennslu. Ábyrgðarmaður sérkennslu ber ábyrgð á 
gerð áætlana og sér um að þeim sé framfylgt og þær endurmetnar.  Gæta skal sérstaklega 
að því að barn sem nýtur sérkennslu einangrist ekki heldur sé hluti af hópnum og eigi 
hlutdeild í leikskólastarfinu. 
 
 
Úthlutunarkerfi 
1. flokkur 
Börn sem þurfa á verulegri aðstoð og íhlutun að halda í daglegu lífi vegna t.a.m. 
fjölfötlunar, alvarlegrar og miðlungs þroskahömlunar (<50), verulegrar hreyfihömlunar 
(hjólastóll/hækjur), verulegrar tengslaskerðingar eða blindu og heyrnarleysis, og alvarlega 
langveik börn. Tímafjöldi 4-9 tímar á dag. 
 
Fullur stuðningur verður 6 tímar (miðað við 8 tíma vistun). Séu frávik barns með þeim 
hætti að þau kalli á fleiri tíma skal senda beiðni með rökstuðningi, byggðum á mati, í 
samvinnu við sérfræðiþjónustu þjónustumiðstöðvarinnar.  
Barn með verulega tengslaskerðingu fær 6 tíma í úthlutun á dag, fyrsta árið eftir að 
greining liggur fyrir, eftir það verða veittir 4 tímar, með endurskoðun á eins árs fresti. 
 
2. flokkur 
Börn sem þurfa reglulega á aðstoð og íhlutun að halda t.a.m. vegna vægrar 
þroskahömlunar (51-70), hreyfihömlunar (aðstoð við ferli), verulegrar sjón- og 
heyrnarskerðingar, málhömlunar (<70), vægrar tengslaskerðingar, og langtímaveik börn 
sem þurfa verulega umönnun. Tímafjöldi 2-6 tímar á dag. 
 
Fullur stuðningur verður 4 tímar (miðað við 8 tíma vistun). Séu frávik barns með þeim 
hætti að þau kalli á fleiri tíma skal senda beiðni með rökstuðningi, byggðum á mati, í 
samvinnu við sérfræðiþjónustu þjónustumiðstöðvarinnar.  
 
Úthlutuðum tíma í öðrum flokki verði endurskoðuð á 6 mánaða fresti. 
 
Tímabundin aðstoð úr 2. flokki 
Börn sem þurfa töluverða aðstoð vegna alvarlegra hegðunar- og tilfinningalegra erfiðleika. 
Einnig getur leikskóli sótt um tímabundna aðstoð vegna barna sem eru á síðasta ári í 
leikskóla með málþroskafrávik á bilinu 70 – 75. Aðstoð er veitt til 4 - 6 mánaða. 
Tímafjöldi 1-4 tímar á dag. 
Beiðninni þarf að fylgja skýrsla þar sem fram kemur að íhlutun hafi farið fram í a.m.k  
þrjá mánuði og með hvaða hætti árangur var metinn.  
 
Alvarlegir hegðunarerfiðleikar er þegar barn sýnir stjórnlausa hegðun, ofbeldishegðun eða 
reynir ítrekað að stinga af úr leikskóla.  
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Alvarlegir tilfinningalegir erfiðleikar er þegar barn hefur sætt misnotkun, mikil veikindi 
eru á heimili barns, eða barn hefur á anna hátt orðið fyrir tilfinningalegu áfalli.  
 
Barni vísað áfram í greiningu 
Barni sem vísað er til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins (GRR) vegna gruns um 
röskun á einhverfurófi, sem fær á CARS 29 til 34, er með þroskatölu hærri en 70 og 
hegðun er ekki hamlandi fær úthlutað 2 tímum úr 2. flokki. 
 
Barni sem vísað er á GRR vegna gruns um röskun á einhverfurófi, er með yfir 35 á CARS, 
þroskatölu fyrir neðan 70 á a.m.k. einum þroskaþætti og/eða hegðun er hamlandi fær 
úthlutað 3 tímum úr 2. flokki. 
  
Barni sem vísað er á fagsvið þroskahamlana og fagsvið hreyfi- og skynhamlana á GRR 
fær úthlutað  2 til 3 tímum úr 2. flokki, byggt á mati úthlutunarteymis. 
 
Hægt er að sækja um tímabundna aðstoð vegna barns sem vísað er á Þroska og 
hegðunarstöð heilsugæslunnar eftir að mat sálfræðings liggur fyrir. 

 
Sérkennslufjármagn í leikskólum hjá Reykjavíkurborg 
Þær breytingar verða gerðar að hver leikskóli fær úthlutað fjármagni fyrir 0,25% 
stöðugildi ábyrgðarmanns sérkennslu á hvert barn í stað 0,5% stöðugildum áður. Þetta 
fjármagn er eyrnamerkt leikskólanum fyrir stöðu ábyrgðarmanns sérkennslu til að sinna 
börnum með vægari málþroska, félagslega og tilfinningalega erfiðleika.  Auka fjármagn 
sem skapast vegna þessara aðgerða verður sett í pott og verður úthlutað til leikskóla með 
mikla sérkennslu og til að mæta fjölda barna sem áður heyrðu undir 3ja flokk.  Horft 
verður til sérkennsluþarfa leikskólanna þegar úthlutun fer fram.  Úthlutun verður 
endurskoðuð árlega. Að auki mun ákveðið fjármagn sem áður var í 2. og 3. flokki bætast 
við þennan miðlæga pott.  
 

 
Samþykkt í borgarráði Reykjavíkur 6. október 2011 

 
 


