
Uppskrift Bylgju að árangri

Okkar sýn



Hver er ég?

• Axel Þór Eysteinsson – 39 ára Viðskiptafræðingur

• Eiginmaður – Hildur Gottskálksdóttir

• Faðir – 4x stórkostlegar dætur

• Dagný Björt Axelsdóttir 12 ára

• Lea Björt Axelsdóttir 9 ára

• Bylgja Björt Axelsdóttir 6 ára

• Diljá Björt Axelsdóttir 3 ára

• Á lítinn 6 ára snilling með Downs

• Greindur!  (ofvirkur með athyglisbrest)

• Starfað hjá Microsoft í 12 ár

• Bý með 6x konum og einu klósetti



Hver er Bylgja Björt?

• 6 ára skólastelpa

• Fimleikastelpa

• Sund garpur

• Áhugakona um dúkkur

• Stóra systir

• Littla systir

• Vinkona

• Þrístæðann 21 litning



Árin sem liðu svo hratt!!

2012

Að eignas barn 
með Downs!

Meðgangan

Greiningin

Áfallið

Vopnahléið

Stuðningurinn

Fundurinn

2013

Ungabarnið

Undirbúningurinn

Leikskólinn

Bleiurnar

2014-
2017

Vinnan!!

Fólkið á leikskólanum

Verkefnin:
Snemmtæk íhlutun?

Sérfræðingar vs Þjálfarar

Þjónustan inn á leikskólann

2018

Skólinn

Undirbúningur leikskólans

Samstarfið milli skólastiga

Upplýsingagjöf

Skipulag stuðnings útfrá
félagslegum markmiðum

2019->

Unglingurinn

Ohh 
pabbi!!! 

leiðilegur!!!



Markmiðin

Tækifæri Bylgju takmarkist við hennar hámarks getu sem 
einstaklingur

• Virkur og sterkur einstaklingur í samfélaginu

• Félagsfærni

• Sjálfstæði

Framtíðar Bylgja mun:

• Kunna að lesa

• Hafa vinnu

• Bílpróf

• Geta búið sjálf



Árangurinn

• Velur sér föt og klæðir sig sjálf

• Fær sér að borða sjálf og er snyrtilegust við 
matarborðið

• Gengur frá eftir matin og setur í upþvottavélina

• Gengur sjálf í skólann og kemur sjálf heim

• Er að taka sín fyrstu skref í lestri

• Alfarið sjálfstæð með hreinlæti

• Á Vini og vinkonur

• Æfir sund og fimleika

• Klagar systur sínar þegar þær eru brjóta reglurnar

• Laumast til að brjóta reglurnar þegar hún getur ☺

• Hverju er að þakka? Snemmtæk íhlutun?



Lykilpunktar og 
lærdómur
• Mikilvægi jákvæðar og lausnamiðaðar hugsunar

• Persónulegt samstarf

• Mikilvægi Fagfólks með metnað

• Hugsa út frá einstaklingnum

• Óhrædd að gera kröfur

• Gagnkvæm virðing fyrir öllum hlutverkum í 
teymisvinnunni.

• Foreldrar þurfa að fá að vera áfram foreldrar, þó þeir 
séu líka stundum þjálfarar.

• Fæstir foreldrar eru menntaðir verkefnastjórar

• Það er fólkið sem skapar árangur, fræðin eru verkfæri 
til að nota á vegferð til árangurs



Uppskriftin!

• 2x bollar þolinmæði

• Dass af metnaði

• Mikið af jákvæðni

• Klípa kæruleysi

• 1KG af þekkingu

• Öllu blandað saman varlega með gagnkvæmri
virðingu og ást ásamt heilum helling af
frábæru, allskonar fólki! 



Takk fyrir mig!

Takk fyrir Fífusalir!!

Takk fyrir Salaskóli!!

Takk fyrir Greiningastöð!!


