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Samstarfsaðilar

Ráðgjafar- og 
greiningar-

stöð



Umgjörðin

Barn og 
fjölskylda

Skóla-
þjónusta

Félags-
þjónusta

Ráðgjafar-
og 

greiningar-
stöð

Heilbrigðis-
þjónusta



Markmið 

Meginmarkmiðið með samstarfinu var að stuðla að heildstæðari 
þjónustuúrræðum í heimabyggð barnsins

Auka samvinnu og samráð á milli Ráðgjafar- og greiningarstöðvar (RGR) og 
þjónustuaðila í heimabyggð

Samþætta þjónustu með innleiðingu stuðningsáætlana

Nýsköpun með áherslu á aukna nýtingu fjar- og tæknilausna

Fræðsla m.a. vegna barna af erlendum uppruna



Grunnurinn

Heildstæð 
þjónusta í 

heimabyggð

Þverfaglegt 
samstarf 

þjónustukerfa

Til 
hagsbóta 
fyrir fötluð 
börn og 

fjölskyldur



Teymin

Þverfaglegt samráðsteymi             
Samráð um einstaklingsmál

Þverfaglegt fagteymi               
Móta sýn um þverfaglega 

nálgun          

Þverfaglegt fulltrúateymi       
Móta verklag og boðleiðir

Verkefnastjórnun  
Mótun verklags í fag- og 

fulltrúateymum



Lykilverkefnin

Samþætting 
þjónustu -
innleiðing 

stuðningsáætlana
SIS-C matið

Greining, íhlutun, 
ráðgjöf og 

fræðsla nær 
heimabyggð

Börn af erlendum 
uppruna



Verkefnin
- hluti af 
þeim

Greining, íhlutun, fræðsla og ráðgjöf 
Samtal milli þjónustuaðila vegna 

athugana
Sameiginleg vinna sveitarfélaganna 

sem snýr að fræðslu
Ráðgjöf hefur orðið markvissari

Samþætting þjónustu – innleiðing 
stuðningsáætlana

Samtal milli fulltrúa í 
landshlutateyminu, þvert á 

sveitarfélög og stofnanir 
Auka tengsl og samtal um þjónustu.
Samráðsfundir um einstaklingsmál –

bæta þjónustu við fötluð börn

Mat á stuðningsþörf (SIS-C)
Fræðsla fyrir þá aðila hjá 

sveitarfélögunum sem það vildu 
Markmiðið að aðilar væru öruggari í 
því að lesa úr niðurstöðum matsins 

og nýta í áætlanagerð

Börn af erlendum uppruna
Tengist fræðslu, túlkaþjónustu, 
menningarlæsi, áskorunum við 

athuganir 



Viðbótarverkefnið

Börn af erlendum uppruna:

-Athugunarteymi

-Fræðsluteymi

Samstarf sveitarfélaga og HSS



Áskoranir og tækifæri

 Þátttaka í verkefninu

 Aukið samtal fulltrúa sveitarfélaga

 Samtal innan sveitarfélaga

 Skýrara verklag

 Verkefnastjórar

 Samráðsfundir og samtal við RGR
 Yngri barna svið

 Eldri barna svið

 Langtímaeftirfylgd

 Samtal við HSS

 Börn af erlendum uppruna

 Stund og staður, tími verkefna í heimsfaraldi
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