
Barn:                                                                                         

Heimilisfang:                                                                                     

Deild:                                                                                                 

Móðir: 

                                                                                              

Heimilisfang:                                                                                     

Faðir:                                                                                                 

Heimilisfang:                                                                                     

Tungumál (annað en íslenska):

□ Sameiginlegt forræði        □ forræði hjá móður           □ forræði hjá föður             □ annað

Hvenær byrjaði barnið í leikskóla?

Málshefjandi:

□ leikskóli                           □ heimili                             □ heilsugæsla                      □ aðrir

Tilvísunarástæða • merkið (X) við þau atriði sem eiga við

□ máltjáning □ fínhreyfingar □ mikil virkni □ félagatengsl

□ málskilningur □ grófhreyfingar □ vanvirkni □ líðan barns

□ framburður □ samhæfing □ einbeiting □ heimilisaðstæður

□ heyrn □ líkamleg fötlun □ sjálfshjálp □ skapbrestir

□ stam □ grunur um seinþroska □ annað, hvað?

Hvernig hefur verið brugðist við í leikskólanum (framhald á bakhlið):

Nánari lýsing á tilvísunarástæðu/m (framhald á bakhlið):

Foreldri/forráðamaður leyfir að leitað sé upplýsinga hjá heilsugæslu          □ já          □ nei

Dags. • samþykki foreldris / forráðamanns                      Undirskrift leikskólastjóra

Sent frá leikskóla dags.                                                   Undirskrift tilvísunaraðila (ef annar en leikskólastjóri) 

Akrar       
Alþjóðaskólinn            
Bæjarból     
Flataskóli      

Holtakot        
Hæðarból       
Kirkjuból       
Krakkakot       

Leikskólinn Sjáland
Lundaból 
Sunnuhvoll        

Beiðni til sérfræðiþjónustu skólaskrifstofu 
um athugun og ráðgjöf í leikskóla

Sérfræðiþjónusta skólaskrifstofu • Garðatorgi 7 • 210 Garðabæ • sími 5258500 • fax 5652332 • www.gardabaer.is

kennitala:

heimasími:

deildarstjóri:

kennitala:

gsm: 

netfang:

kennitala:

gsm: 

netfang:

□ 
□ 
□
□

□ 
□ 
□
□

□ 
□ 
□



Með hvaða hætti hefur verið brugðist við vanda barnsins?

Nánari lýsing á tilvísunarástæðu/m.

Hvaða próf og athuganir hafa verið gerðar til að greina vanda barnsins?

Aðrar mikilvægar upplýsingar (frá leikskóla eða foreldrum).



Sérfræðiþjónusta skólaskrifstofu • Garðatorgi 7 • 210 Garðabæ • sími 5258500 • fax 5652332 • www.gardabaer.is

Leikskólar
Beiðni um athugun og ráðgjöf
Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar

Samkvæmt 21. gr laga um leikskóla nr. 90/2008 ber sveitarfélögum að reka ráðgjafar– og
sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla.
Sérfræðiþjónusta leikskóla skóladeildar Garðabæjar sinnir frumathugun vegna einstakra barna og 
veitir ráðgjöf til foreldra og starfsmanna leikskóla. Starfshættir sérfræðiþjónustu leikskóla skóladeil-
dar mótast af heildarsýn á barnið og aðstæður þess. Á grundvelli
athugana og greiningar er veitt ráðgjöf og vísað á viðeigandi úrræði.

Starfsmenn sérfræðiþjónustunnar eru talmeinafræðingar, sálfræðingar og sérkennslufulltrúi 
leikskóla.
Náið samstarf er við heilsugæsluna í Garðabæ. Sérfræðiþjónustan getur vísað foreldrum með barn 
sitt til barnalæknis heilsugæslunnar sé talin þörf á því. Sérfræðiþjónustan getur óskað eftir því að 
læknar heilsugæslunnar fylli út beiðni um iðjuþjálfun, talþjálfun og sjúkraþjálfun. Málefni einstakra 
barna eru rædd á sameiginlegum fundum sérfræðiþjónustu leikskóla og heilsugæslu Garðabæjar 
Einnig eru starfsmenn sérfræðiþjónustu leikskóla í samvinnu við fjölskyldusvið Garðabæjar.

Starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu varðandi heilsufarsupplýsingar og aðrar persónulegar 
upplýsingar sem þeir fá við störf sín. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Við athugun eru teknar myndbands– og hljóðupptökur. Upptökur þessar eru eingöngu nýttar 
af starfsmönnum sérfræðiþjónustunnar og viðkomandi leikskóla. Ef nauðsynlegt þykir að senda 
upptökur til annarra greiningaraðila er leitað eftir skriflegu leyfi foreldra/forráðamanna.

Foreldrar/forráðamenn hafa aðgang að persónulegum upplýsingum er varða börn þeirra og eru í 
vörslu starfsmanna sérfræðiþjónustu og viðkomandi leikskóla. Farið er með allar slíkar upplýsingar 
sem trúnaðarmál (lög um persónuvernd nr 77/2000).
Sérfræðiþjónusta leikskóla skóladeildar Garðabæjar starfar einnig samkvæmt barna-
verndarlögum. Tilkynningaskylda samkvæmt 17. gr barnaverndarlaga nr 80/2002 gengur framar 
ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta.
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