
Skólaþjónusta ● Garðatorg 7 ● 210 Garðabæ ● sími 525 8500 ● gardabaer.is

Beiðni um athugun og ráðgjöf til 
talmeinafræðinga og sérkennslufulltrúa 

fyrir börn í leikskóla

Barn: Kennitala:

Heimilisfang:

Forráðamaður A:

Deildarstjóri:

Heimasími:

Deild:

Heimilisfang:

Forráðamaður B:

Heimilisfang:

Kennitala:
Sími:
Netfang:

Kennitala:
Sími:
Netfang:

Sameiginlegt forræði Forræði hjá forráðamanni A Forræði hjá forráðamanni B

Forræði hjá öðrum, hverjum?

Hvenær byrjaði barnið í leikskóla eða annari vistun utan heimilis?

Málshefjandi: Leikskóli Heimili Heilsugæsla Aðrir, skýring:

Meginástæður þess að óskað er eftir beiðni um athugun og ráðgjöf:

Máltjáning
Málskilningur
Framburður
Heyrn
Stam

Fínhreyfingar

Merkið við það sem á við

Grófhreyfingar
Samhæfing
Líkamleg fötlun
Grunur um seinþroska

Mikil virkni
Vanvirkni
Einbeiting
Sjálfshjálp
Félagatengsl

Líðan barns
Heimilisaðstæður
Skapbrestir
Ráðgjöf til starfsmanna
Ráðgjöf til foreldra

Annað, hvað ?

Beiðni frá:
TRÚNAÐARMÁL

Nánari lýsing á meginástæðum:

Tungumál (annað en íslenska)

MÓTTEKIÐ DAGS. 

MÁLSNÚMER:
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Aðrar mikilvægar upplýsingar frá starfsfólki leikskóla eða foreldrum:

Hvaða athuganir/skimanir hafa verið gerðar í leikskólanum? Athugið mikilvægt er að úrvinnslu/skráningarblöð fylgi með beiðni
AEPS
TRAS
Orðalisti
Hljóm-2
Námssögur

Heilsubók leikskólans
Virkni skráning
Tíðni skráning
ABLLS
Annað, hvað?

Hefur barnið verið metið af sérfræðingum utan skólaþjónustu Garðabæjar? Hjá hverjum og hvað?
Skýrslur/niðurstöður fylgi með.

NeiJá

NeiJá

Dags.

Samþykki forráðamanna Undirskrift leikskólastjóra

Undirskrift ef annar en leikskólastjóri
Sent frá leikskóla, dags.

A

B

Með hvaða hætti hefur verið brugðist við í leikskólanum? Athugið mikilvægt er að  námskrá fylgi með beiðni

Forráðamaður/menn samþykkja að mál barns verði rætt á samráðsfundi með Heilsugæslunni í Garðabæ.

Forráðamaður/menn samþykkja að leitað sé upplýsinga hjá öðrum sérfræðingum
s.s. talmeinafræðingum, sjúkraþjálfum, iðjuþjálfum ofl.

Starfsheiti komi fram
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ATH. Þessi síða er afhent til forráðamanna

Upplýsingar til forráðamanna
Samkvæmt 21. gr laga um leikskóla nr. 90/2008 ber sveitarfélögum að reka ráðgjafar-  og sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla. 
Skólaþjónusta Garðabæjar sinnir frumathugun vegna einstakra barna og veitir ráðgjöf til foreldra og starfsmanna leikskóla. 
Starfshættir skólaþjónustu mótast af heildarsýn á barnið og aðstæðum þess. Á grundvelli athugana og greininga er veitt 
ráðgjöf og vísað á viðeigandi úrræði. 

Þessi beiðni er til talmeinafræðinga og sérkennslufulltrúa. Ef ástæða þykir að leita til sálfræðings er beiðni þess efnis fyllt út.

• Náið samstarf er við Heilsugæsluna í Garðabæ. Starfsmenn skólaþjónustu geta vísað forráðamönnum með barn sitt til
barnalæknis Heilsugæslunnar sé talin þörf á.

• Starfsmenn skólaþjónustu geta óskað eftir að læknar Heilsugæslunnar fylli út beiðni um iðjuþjálfun, talþjálfun og/eða
sjúkraþjálfun.

• Málefni einstakra barna eru rædd á sameiginlegum fundum skólaþjónustu og Heilsugæslu Garðabæjar.

• Starfsmenn skólaþjónustu eru einnig í samvinnu við fjölskyldusvið Garðabæjar.

• Persónuupplýsingar sem hér eru skráðar er miðlað til starfsfólks skólaþjónustu Garðabæjar.

• Starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skal fara.

• Við athugun eru teknar myndbands – og hljóðupptökur. Upptökurnar eru eingöngu nýttar af starfsmönnum skólaþjónustu
og viðkomandi leikskóla. Upptökum er eytt eftir fimm ár samkvæmt heimild frá Þjóðskjalasafni Íslands.

• Ef nauðsynlegt þykir að senda upptökur til annarra greiningaraðila er leitað eftir skriflegu leyfi forráðamanna.

• Forráðamenn geta fengið aðgang að persónuupplýsingum er varða börn þeirra og eru í vörslu starfsmanna skólaþjónustu
og viðkomandi leikskóla.

• Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál (lög um persónuvernd 90/2018).
Fræðslu um réttindi sem einstaklingar njóta á grundvelli persónuverndarlaga má finna hér á vef Garðabæjar.

• Starfsmenn skólaþjónustu starfa einnig samkvæmt barnaverndarlögum. Tilkynningarskylda samkvæmt 17.grein
barnaverndarlaga nr. 80/2002 gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta.

Með vissu um gott samstarf. 

Starfsmenn skólaþjónustu. 

https://www.gardabaer.is/stjornsysla/stjornsyslan/personuvernd/
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