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Samþætting þjónustu 
Beiðni um samþættingu þjónustu með vísan til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021 

 

Mótt. dags.: __________  Ábyrgðaraðili: __________________________________ 

Nafn barns: Kennitala barns: 

Heimilisfang barns:  Skóli: 

 
                                                              

 
 

 
 

 
                                                       

 

 
                                                              

 
 

 
 

 
                                                        

 

 
 

Umsjónarkennari:                        

Netfang:

 
 

             

 

    báðum foreldrum                    móður                                        föður                
    öðrum en foreldrum               móður og stjúpforeldri           föður og stjúpforeldri  
 
Eru foreldrar barnsins í sambúð?                                                                                                               Nei            Já 
 

Hefur skólinn fengið upplýsingar um breytingar á högum barnsins á síðustu 6 mánuðum?           Nei            Já 

Ef já, hverjar:  
 
 
 

Hefur barnið farið í gegnum greiningarferli?                                                                                           Nei            Já 

Ef já, hvers vegna: 
 

Er barnið með greiningar?

 Ef já, hverjar:     

Þroskahömlun     

ADHD/ADD     

Kvíða      

Depurð  

       
    Einhverfuróf 
    Málþroskaröskun 
    Sért. námsörðuleikar  
    Almennir námsörðuleikar  

                                   Nei            Já 
 

Annað, hvað:

 
                                                                                        

 

 

  

Forsjáraðili
Nafn:                                                   Kennitala:

___________________________________________
Heimilisfang: Sími:

___________________________________________
Netfang:

___________________________________________
Móðurmál:                                 Þörf á túlki   Já  Nei

Forsjáraðili
Nafn:                                                   Kennitala:

___________________________________________
Heimilisfang: Sími:

___________________________________________
Netfang:

___________________________________________
Móðurmál:                                  Þörf á túlki  Já Nei

Forsjá hefur:

 

Sameiginleg  Móðir    Faðir     Aðrir

Hjá hverjum býr barnið:

Umsjónarkennari:

Netfang:
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Hvernig stendur barnið námslega: 

Námsleg staða nú: 
  

 
 
 

Málefni barnsins hafa áður verið til meðferðar hjá: 

 

    Engin fyrri afskipti      Umsjónarkennara                                     Sálfræðingi    
    Geðlækni                                              Heilsugæslu                                               Barnavernd 
    SIS mat       Námsráðgjafa                                            Skólahjúkrunarfræðingi 
    Sérkennara       Þroskaþjálfa                                               Talmeinafræðingi 
    Deildarstjóra       Uppeldis- og fjölskylduráðgjafa  
Annað:  
 

Vandinn kom fyrst fram:   

Hvaða vanda er óskað aðstoðar með?   Raðið eftir mikilvægi (1 fyrir það sem er mikilvægast osfv.) 

Vandi:  

___  Erfiðleikar tengdir námi 
___  Hegðunarerfiðleikar (t.d adhd, mótþrói) 
___  Athygliserfiðleikar 
___  Andleg vanlíðan 
___  Líkamleg vanlíðan 
 

 
___  Barn hefur orðið fyrir áfalli 
___  Erfiðleikar með félagsleg tjáskipti 
___  Félagsleg einangrun 
___  Fjölskylduaðstæður 
 

  

Hvað hefur skólinn gert til þessa, í hversu langan tíma. Lýsið nákvæmlega: 
 
 
 
Hvers konar aðstoð er óskað eftir:  

 

 

 

 
 
 

     
 

 

Staður:  

Undirritun forsjáraðila:___________

 
 

Ég óska eftir samþættingu þjónustu 
undirritun minni að þeir fagaðilar se
tilstuðlan þess, deili upplýsingum um 
samþykki öflun nauðsynlegra  gagna        
veita sömu aðlium upplýsingar. Leyfi

Ég mun jafnframt taka virkan þátt í þ

Með undirritun minni staðfesti ég að  
beiðni þessu felur í sér. Með undirritu  
um með hvaða hætti vinnsla persónu

Félagsráðgjafa 
gur
ölskylduráðgjafi 
ingur

Ef námsörðugleikar eru til staðar, hverjir eru þeir og 
hvað hefur verið gert til að aðstoða barnið?

Lýsið nánar:
Skólasálfræðin
Uppeldis- og fj
Talmeinafræð
 
 
 

 

 
 

  

 

Dagsetning:

_________________________________________________

 í þágu farsældar barns samkvæmt lögum nr. 86/2021. Ég samþykki með 
m munu hafa aðkomu að málefnum barnsins á vegum teymisins, eða fyrir 
 hagi mína eða barnsins eftir því sem þörf krefur fyrir vinnu teymisins. Ég 
 frá skóla, frístundaþjónustu, heilsugæslu eða öðrum sérfræðingum og 

ð er veitt með því skilyrði að farið verði með öll gögn sem trúnaðarmál.

ví samstarfi sem fram fer í teyminu.

 ég hafi fengið fræðslu um samþættingu þjónustu og er kunnugt um hvað 
n staðfestist að ég hef kynnt mér upplýsingar á baksíðu og er kunnugt
upplýsinga fer fram um barn mitt samkvæmt beiðni þessari.

Ráðgjafaþroskaþjálfi 
Annað
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Tilvísun þessi er fyllt út af tengilið skóla í samstarfi við foreldra. Mikilvægt er að vanda útfyllingu 
tilvísunarinnar. Ef upplýsingar vantar eða eru ófullnægjandi verður tilvísun send tilbaka til frekari 
vinnslu. 
Undirskrift tengiliðar:_________________________________________________________ 
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