
 

Skráning á námskeið, námskeiðslýsingar og fleiri 
upplýsingar má finna á vef Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 
www.greining.is.  
Einnig má kalla eftir nánari upplýsingum  
með tölvupósti á netfangið fraedsla@greining.is  eða í síma 
510 8400. 
 
Önnur námskeið eru Skráning og þjálfun (sem er framhald af 
námskeiðinu Atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik), 
Kennum nýja færni og Klókir krakkar. Skráning á þessi 
námskeið fer fram með tölvupósti.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Greiningar- og ráðgjafarstöð 
Digranesvegi 5, 200 Kópavogi 

Sími 510 8400 
Skiptiborð er opið virka daga 

kl. 08:30–12:00 og 12:30–
15:00 alla daga vikunnar 

nema á föstudögum, þá er 
opið frá 8.30 – 13.00 

 

Námskeið 
haust 2021 
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Námskeið Greiningar- og ráðgjafarstöðvar eru ætluð þeim sem vinna 
með börnum með þroskafrávik og fatlanir og aðstandendum þeirra. 
Námskeiðin eru í umsjón sérfræðinga stofnunarinnar og eru bæði 
fræðileg og hagnýt. 

Skráning fer fram á www.greining.is, þar eru einnig námskeiðslýsingar 
ásamt upplýsingum um skráningar- og greiðslufyrirkomulag. Skráningu 
lýkur 10 dögum fyrir námskeiðsdag, eftir það er hægt að skrá sig á 
biðlista. Þar sem gefið er upp mismunandi verð fyrir þátttöku, greiða 
foreldrar og aðstandendur lægra gjaldið. 

Ágúst 
Systkinasmiðjan 
Haldið í húsnæði Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 21. og 22. ágúst.  
7 kennslustundir. Verð kr. 10.000.  

September 
AEPS færnimiðað matskerf i  
Haldið í Gerðubergi 1.–2. september kl. 9:00 – 15:00. Í framhaldi af námskeiðinu er 
boðið upp á hóphandleiðslu, níu kennslustundir. 23 kennslustundir. Verð: 49.200 kr. 

Atferl is íhlutun fyr ir  börn með þroskafrávik 

Haldið í Gerðurbergi 6. - 7. september kl. 9:00 – 16:00. 
16 kennslustundir. Verð 38.500/11.200 kr. 
 
Kvíði  barna á einhverfuróf i  
Haldið í Gerðurbergi 8. og 15. september kl. 12.30 – 15.30. 
8 kennslustundir. Verð kr. 7000 kr.  
 
Bayley þroskaprófið  
Haldið í Gerðurbergi 14. september kl. 13.00 – 16.00. 
6 kennslustundir. Verð kr. 21.900 kr.  
 
Tákn með tal i  
Haldið í Gerðurbergi 21. september kl. 9:00 – 16.00. 
8 kennslustundir. Verð kr. 7000 kr. 
 
Einhverfurófið – grunnnámskeið 
Haldið í Gerðurbergi 30. september kl. 9.00 – 14.00. 
6 kennslustundir. Verð kr. 7000 kr. 
6 kennslustundir. Verð: 19.800/5.800 kr. 

 

 

Október 
Systkinasmiðjan 
Haldið í húsnæði Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 2. og 3. október kl. 12.00 – 15.00.  
7 kennslustundir. Verð kr. 10.000.  

Skipulögð kennsla 
Haldið í Gerðurbergi 4. - 6. október kl. 9:00 – 16:00. 
24 kennslustundir. Verð 52.500/15.300 kr. 

Kynhei lbr igði  
Haldið í Gerðurbergi 18. október kl. 9:00 – 16:00. 
5 kennslustundir. Verð 15.300 kr. 
 
Einhverfunámskeið-  grunnnámskeið  
Haldið í fjarfundi (Zoom) 21. október kl. 9:00 – 16:00. 
6 kennslustundir. Verð: 20.300/6000 kr. 
 
Skimun og frumgreining einhverfurrófsraskana  
með áherslu á notkun CARS-2-SF 
Haldið í Gerðurbergi 22. október kl. 9:00 – 14:00. 
6 kennslustundir. Verð 21.700 kr. 

Kynþroskaárin 
Haldið í Gerðurbergi 28. október kl. 9:00 – 16:00. 
4 kennslustundir. Verð 4.500 kr. 
 

Nóvember 

Ungmenni  með einhverfu og önnur þroskafrávik 
Haldið í fjarfundi (ZOOM) 1. -2. nóvember kl. 9:00 – 15:00. 
14 kennslustundir. Verð: 36.200/10.600 kr. 
 
Einhverfunámskeið-  grunnnámskeið  
Haldið í Gerðubergi 11. nóvember kl. 9:00 – 14:00. 
6 kennslustundir. Verð: 20.300/6000 kr. 
 

Atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik 
Haldið í fjarfundi (Zoom) 15. - 16. nóvember kl. 9:00 – 16:00. 
Verð: Fagaðili: 39.500.- Aðstandandi: 11.500. 

 

AEPS færnimiðað matskerf i  

Haldið í Gerðubergi 24. – 25. nóvember frá kl.  9:00 – 15:00. Í framhaldi af námskeiðinu 
er boðið upp á hóphandleiðslu, níu kennslustundir. 23 kennslustundir. Verð: 49.200 kr. 
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