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Menntun fyrir alla

★ Í öllum grunnskólum er unnið 
samkvæmt lögum um grunnskóla, 
aðalnámskrá og stefnu 
Reykjavíkurborgar um menntun fyrir 
alla

★ Í sérdeildum er stuðningur við 
nemendur til þátttöku í bekk og 
ætíð er stefnt að útskrift nemenda 
úr sérdeild í almennan skóla



Fyrir hverja eru sérdeildir
Skv. gildandi reglum eru deildirnar fyrir nemendur með:

★ hamlandi einkenni á öllum þremur sviðum einhverfu, félagslegu 
samspili, máli og tjáskiptum og sérkennilegri og áráttukenndri hegðun,  

★ nemendur með hamlandi einkenni á tveimur sviðum einhverfu ásamt 
viðbótarröskun s.s. alvarlegri atferlis eða ofvirkniröskun og vægri 
þroskahömlun

Ef fjöldi umsókna eru umfram laus pláss er nemendum forgangsraðað 
eftir hamlandi einkennum einhverfu og hvort aðstæður og möguleikar í 
sérdeild séu líkleg til að stuðla að framförum hjá nemandanum náms- 
og félagslega og í almennum þroska
https://reykjavik.is/sites/default/files/reglur_um_innritun_og_utskrift_einhverfudeildir_0.pdf 

https://reykjavik.is/sites/default/files/reglur_um_innritun_og_utskrift_einhverfudeildir_0.pdf


Sérdeildir fyrir einhverfa nemendur

Sérdeildir fyrir nemendur með einhverfu eru við sjö 
grunnskóla:

★ Fellaskóli (1.-10. bekkur) fyrir 15 nemendur
★ Hamraskóli (1.-7. bekkur) fyrir 9 nemendur
★ Foldaskóli (8.-10. bekkur) fyrir 9 nemendur
★ Langholtsskóli (1.-10. bekkur) fyrir 9 nemendur
★ Vogaskóli (1.-10. bekkur) fyrir 7 nemendur
★ Hvassaleitisskóli (1.-7. bekkur) fyrir 9 nemendur
★ Réttarholtsskóli (8.-10. bekkur) ný deild 2021 sem verður 

fyrir 9 nemendur haustið 2023



Fjöldi umsókna og plássa

★ 2021-2022 eru 62 nemendur í sérdeild 
fyrir einhverfa nemendur

★ Deildum hefur fjölgað með árunum en 
ekki er fyrirhugað að fjölga þeim frekar

★ Umsóknum hefur fjölgað ár frá ári og 
voru þær 38 nú í vor

★ Líklega verða 9 pláss laus frá hausti 2022
★ Því munu fleiri fá synjun en pláss



Endurskoðun reglna

★ Nú stendur yfir endurskoðun reglna 
um innritun og útskrift:
○ inntökuskilyrðum
○ umsóknarfresti
○ afgreiðslu umsókna
○ endurmat á stöðu nemenda
○ útskrift



Ráðgjöf til foreldra

★ Fara þarf varlega þegar ráðgjöf er veitt til foreldra - forðast 
þarf að byggja upp óraunhæfar væntingar um inngöngu

★ Hvetja þarf foreldra til að skoða hverfisskólann vel áður en 
ákvörðun er tekin um að sækja um í sérdeild

★ Hvetja foreldra til að skoða sérdeildirnar vel áður en 
ákvörðun um umsókn er tekin

★ Hvetja þarf foreldra 6 ára barna til að sækja einnig um í 
hverfisskólanum meðan beðið er eftir svari um sérdeild

★ Hægt er að sækja um í sérdeild hvenær sem er á 
grunnskólagöngunni

★ Fyrri synjun hefur engin áhrif á umsögn, þ.e. endurtekin 
umsókn eykur ekki líkur á að komast inn

★ Búseta hefur engin áhrif á forgang í deild



Umsóknarferli
★ Foreldrar sækja um hér fyrir 1. mars 

fyrir komandi skólaár
★ Foreldrar þurfa að kynna sér 

inntökureglur 
★ Afhenda þarf greiningargögn með um 

umsókn með öruggum hætti
★ Aðeins er tekið inn í deildir einu sinni 

á ári
★ Tekið er inn miðlægt í deildir
★ Afgreiðsla umsókna á að liggja fyrir í 

maí

https://reykjavik.is/thjonusta/serkennsla
https://reykjavik.is/sites/default/files/reglur_um_innritun_og_utskrift_einhverfudeildir_0.pdf


Úthlutun plássa í sérdeildir

★ Umsókn og úthlutun er þvert á borgina, búseta 
hefur engin áhrif á inngöngu í ákveðna sérdeild

★ Samþykktir og synjanir eru tilkynntar í 
tölvupósti til foreldra

★ Afgreiðslu umsókna skal vera lokið 10. maí ár 
hvert

★ Foreldrum er fá synjun er boðið að halda 
umsókn virkri til umfjöllunar að ári 

★ Ef pláss losnar á miðju skólaári eru 
fyrirliggjandi umsóknir teknar til efnislegrar 
meðferðar


