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Sérfræðingar í leik- og grunnskólum

Árskóli 
Deildarstjóri stoðþjónustu: 
	 Anna	Steinunn	Friðriksdóttir  NETFANG annast@arskoli.is 
Náms- og starfsráðgjafi: 
	 Margrét	Björk	Arnardóttir  NETFANG margretba@arskoli.is 
Umsjónarmaður Vinaliðaverkefnis:	
	 Regína	Gunnarsdóttir		NETFANG regina@arskoli.is
	 Steinunn	Hjálmarsdóttir		NETFANG steinunnhulda@arskoli.is
Verkefnastjóri Olweusaráætlunar: 
	 Þórunn	Ingvadóttir  NETFANG thorunni@arskoli.is 

Varmahlíðarskóli 
Deildarstjóri stoðþjónustu: 
	 Sara	Regína	Valdimarsdóttir  NETFANG sarav@vhls.is 
Námsráðgjafi: 
	 Helga	Rós	Sigfúsdóttir	 NETFANG helgaros@vhls.is 
Verkefnastjóri Vinaliðaverkefnis: 
	 Sara	Gísladóttir  NETFANG sarag@vhls.is
Verkefnastjóri Olweusaráætlunar:
	 Lára	Gunndís	Magnúsdóttir  NETFANG larag@varmahlidarskoli.is

Grunnskólinn austan Vatna
Deildarstjóri stoðþjónustu: 
	 Sigurlaug	Rún	Brynleifsdóttir  NETFANG silla@gsh.is 
Verkefnastjóri Vinaliðaverkefnis:
	 Þórunn	Eyjólfsdóttir  NETFANG tota@gsh.is	
Verkefnastjóri Olweusaráætlunar:
	 Kristín	Bjarnadóttir  NETFANG	kristin@gsh.is

Leikskólinn Ársalir: 
Verkefnastjóri námsaðlögunar 
og ráðgjafarþroskaþjálfi í málefnum fatlaðra barna: 
	 Ragnheiður	Ásta	Jóhannsdóttir  NETFANG ragnheidura@skagafjordur.is
Verkefnisstjóri SMT: 
	 Elín	Berglind	Guðmundsdóttir  NETFANG berglindg@skagafjordur.is 
Verkefnisstjóri SMT:
 Sólveig	Arna	Ingólfsdóttir	 NETFANG solveigarna@skagafjordur.is

Birkilundur:
Verkefnastjóri SMT: 
	 Steinunn	Arnljótsdóttir  NETFANG birkilundur@skagafjordur.is

Tröllaborg:
Verkefnastjóri SMT: 
	 Christine	Hellwig  NETFANG christineh@skagafjordur.is
	 Ásrún	Leósdóttir  NETFANG asrunleos@skagafjordur.is  

Vinaverkefni 
Verkefnastjóri Vinaverkefnis: 
Vala	Hrönn	Margeirsdóttir  NETFANG	valah@skagafjordur.is

Fjölskylduráðgjöf (PMT) 
Ráðgjöf veitir:
Selma	Barðdal  NETFANG	selma@skagafjordur.is

SMT
Verkefnastjóri á vegum fræðsluþjónustu: 
Selma	Barðdal  NETFANG	selma@skagafjordur.is

Sérfræðingar fjölskylduþjónustu annast fræðslu og námskeið til 
starfsmanna, forráðamanna og nemenda. Námskeið og fræðsla er 
með reglubundnum hætti og eftir þörfum hverju sinni.

Fræðsluþjónusta 
Fræðsluþjónusta	Sveitarfélagsins	Skagafjarðar	er	ein	af	þremur	
stoðum	 Fjölskyldusviðs.	 Fræðsluþjónustan	 hefur	 aðsetur	 í	
Ráðhúsinu	 á	 Sauðárkróki	 og	 starfar	 samkvæmt	 lögum	 um	
leik-	og	grunnskóla,	skólastefnu	Sveitarfélagsins	Skagafjarðar	
og	fjárhagsáætlun	sveitarfélagsins	á	hverjum	tíma.	

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs, Herdís	 Á	 Sæmundardóttir, veitir 
fræðsluþjónustu forstöðu. Starfsemi fræðsluþjónustu snýr að  
leikskólum, grunnskólum og tónlistarskóla á vegum sveitar-
félagsins. 

Í fræðsluþjónustu felst annars vegar stuðningur við nemendur og 
fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi leik-, 
grunn- og tónlistarskóla og starfsfólks þeirra.



Trúnaðarskylda 
Trúnaðarskylda gildir um öll mál sem unnin eru í samvinnu við sér-
fræðinga fræðsluþjónustunnar. Reglur um meðferð persónuupp-
lýsinga gilda um öll þau gögn sem til verða við úrvinnslu einstakra 
mála.

Tilvísanir 
Með samþykki foreldra/forráðamanna geta skólastjórar, kenn-
arar og sérkennslufulltrúar/stjórar vísað málum til fræðsluþjón-
ustu. Foreldrar/forráðamenn geta einnig leitað beint til fræðslu-
þjónustu án milligöngu skólans.
Málum er oftast vísað til fræðsluþjónustu vegna einstakra nem-
enda í leik- og grunnskólum en stundum vegna bekkja/hópa. 
Tilvísun er send til fræðsluþjónustu þegar öll tiltæk úrræði hafa 
verið reynd í skólanum án viðunandi árangurs.
Foreldrar/forráðmenn, kennarar, stjórnendur skóla og starfsfólk 
heilsugæslu geta átt frumkvæði að athugun og greiningu á 
einstökum nemendum. Samþykki foreldra/forráðamanna skal 
liggja fyrir áður en athugun og greining er gerð. 

Nemendaverndarráð 
Starfsfólk skóla, foreldrar/forráðamenn og nemendur skólans geta 
óskað eftir því við skólastjóra eða fulltrúa hans í nemendaverndar-
ráði að mál einstakra nemenda eða nemendahópa verði tekin til 
umfjöllunar. Í nemendaverndarráði grunnskóla eiga sæti skólastjóri 
og/eða fulltrúi sem hann tilnefnir, umsjónaraðili kennslu nemenda 
með sérþarfir, fulltrúi skólaheilsugæslu, fulltrúi sérfræðiþjónustu 
sveitarfélags og náms- og starfsráðgjafi. Einnig geta fulltrúar frá 
félagsþjónustu sveitarfélagsins og barnaverndarnefnd tekið þátt í 
starfi nemendaverndarráðs þegar við á.

Teymi barna 
Teymi barna er samstarfsverkefni Heilbrigðisstofnunar Norður-
lands og Fjölskyldusviðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Teymið 
hefur það að markmiði að hafa yfirsýn yfir og samræma starf-
semi þjónustustofnana í þágu barna og fjölskyldna þeirra, 
einkum þeirra barna sem þurfa sérstaka þjónustu vegna fötlunar, 
langvinnra veikinda eða erfiðra aðstæðna. Í teyminu sitja 
heilsugæslulæknir, hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir, þroskaþjálfi, 
talmeinafræðingur og einnig er leitað til annarra sérfæðinga eftir 
þörfum, s.s. sál-fræðings, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. 

Sérfræðingar 
á Fjölskyldusviði

Talmeinafræðingur 
Ingibjörg	Huld	Þórðardóttir

Hlutverk:
• Greining og íhlutun vegna tal- og málvanda leik- og 

grunnskólabarna
• Ráðgjöf í kjölfar greiningar til foreldra/forráðamanna, barna og 

starfsfólks skóla
• Fulltrúi í Teymi barna

NETFANG	 ingahuld@skagafjordur.is	

Sálfræðingur 
Sólveig	Rósa	Davíðsdóttir

Hlutverk:
•  Sálfræðileg greining á erfiðleikum barna. 
•  Ráðgjöf til barna, foreldra/forráðamanna og starfsmanna 

skóla í kjölfar greininga
•  Almenn ráðgjöf til starfsmanna skóla vegna nemendahópa 
•  Ráðgjöf til foreldra/forráðamanna

NETFANG: solveigrosa@skagafjordur.is	

Kennsluráðgjafi/verkefnastjóri 
Helga	Harðardóttir

Hlutverk:
• Verkefnastjórnun og þróunarvinna
• Ráðgjöf til stjórnenda og starfsfólks skólanna
• Utanumhald, úrvinnsla og eftirfylgni kannana
• Mat á skólastarfi

NETFANG		helgah@arskoli.is	

Kennsluráðgjafi/verkefnastjóri 
Ingvi	Hrannar	Ómarsson

Hlutverk:
• Innleiðing upplýsingatækni í skóla
• Verkefnastjórnun og þróunarvinna
• Ráðgjöf til stjórnenda og starfsfólks skólanna
• Ráðgjöf og fræðsla til nemenda og foreldra um 
 notkun upplýsingatækni í skólastarfi

NETFANG		ingvihrannar@me.com

Sálmeðferðarfræðingur 
Páll	Einarsson

Hlutverk:
• Meðferð og ráðgjöf fyrir einstaklinga og fjölskyldur 
• Almenn ráðgjöf til starfsmanna skóla vegna nemenda

NETFANG	 pall@persona.is

Skólafulltrúi 
Selma	Barðdal

Hlutverk:
• Tengiliður við skólastjórnendur á öllum skólastigum
• Ráðgjöf til starfsmanna vegna samstarfs og samskipta við 

nemendur og foreldra/forráðamenn
• Ráðgjöf til foreldra/forráðamanna 
• Utanumhald tilvísana hjá fræðsluþjónustu

NETFANG	 selma@skagafjordur.is		

Félagsráðgjafi 
Hrafnhildur	Guðjónsdóttir

Hlutverk:
• Fulltrúi félagsþjónustu situr reglulega teymisfundi í 

grunnskólum Skagafjarðar
• Samstarf og teymisvinna er einnig við félagsþjónustu/

barnavernd þegar við á og samþykki liggur fyrir hjá 
foreldrum/forráðamönnum

NETFANG	 hrafnhildurg@skagafjordur.is	

Fræðslustjóri
Herdís	Á	Sæmundardóttir	
NETFANG		has@skagafjordur.is

Félagsmálastjóri og staðgengill sviðsstjóra
Gunnar	Sandholt	
NETFANG		sandholt@skagafjordur.is

Framkvæmdastjóri í málefnum fatlaðs fólks
Gréta	Sjöfn	Guðmundsdóttir
NETFANG		gretasjofn@skagafjordur.is

Forstöðumaður frístunda- og íþróttamála
Þorvaldur	Gröndal
NETFANG		valdi@skagafjordur.is

Sérfræðingur á Fjölskyldusviði
Bertína	Guðrún	Rodriguez
NETFANG		bertina@skagafjordur.is
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Hlutverk:
• Meðferð og ráðgjöf fyrir einstaklinga og fjölskyldur 
• Almenn ráðgjöf til starfsmanna skóla vegna nemenda

NETFANG	 pall@persona.is

Skólafulltrúi 
Selma	Barðdal

Hlutverk:
• Tengiliður við skólastjórnendur á öllum skólastigum
• Ráðgjöf til starfsmanna vegna samstarfs og samskipta við 

nemendur og foreldra/forráðamenn
• Ráðgjöf til foreldra/forráðamanna 
• Utanumhald tilvísana hjá fræðsluþjónustu

NETFANG	 selma@skagafjordur.is		

Félagsráðgjafi 
Hrafnhildur	Guðjónsdóttir

Hlutverk:
• Fulltrúi félagsþjónustu situr reglulega teymisfundi í 

grunnskólum Skagafjarðar
• Samstarf og teymisvinna er einnig við félagsþjónustu/

barnavernd þegar við á og samþykki liggur fyrir hjá 
foreldrum/forráðamönnum

NETFANG	 hrafnhildurg@skagafjordur.is	

Fræðslustjóri
Herdís	Á	Sæmundardóttir	
NETFANG		has@skagafjordur.is

Félagsmálastjóri og staðgengill sviðsstjóra
Gunnar	Sandholt	
NETFANG		sandholt@skagafjordur.is

Framkvæmdastjóri í málefnum fatlaðs fólks
Gréta	Sjöfn	Guðmundsdóttir
NETFANG		gretasjofn@skagafjordur.is

Forstöðumaður frístunda- og íþróttamála
Þorvaldur	Gröndal
NETFANG		valdi@skagafjordur.is

Sérfræðingur á Fjölskyldusviði
Bertína	Guðrún	Rodriguez
NETFANG		bertina@skagafjordur.is
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Sérfræðingar í leik- og grunnskólum

Árskóli 
Deildarstjóri stoðþjónustu: 
	 Anna	Steinunn	Friðriksdóttir  NETFANG annast@arskoli.is 
Náms- og starfsráðgjafi: 
	 Margrét	Björk	Arnardóttir  NETFANG margretba@arskoli.is 
Umsjónarmaður Vinaliðaverkefnis:	
	 Regína	Gunnarsdóttir		NETFANG regina@arskoli.is
	 Steinunn	Hjálmarsdóttir		NETFANG steinunnhulda@arskoli.is
Verkefnastjóri Olweusaráætlunar: 
	 Þórunn	Ingvadóttir  NETFANG thorunni@arskoli.is 

Varmahlíðarskóli 
Deildarstjóri stoðþjónustu: 
	 Sara	Regína	Valdimarsdóttir  NETFANG sarav@vhls.is 
Námsráðgjafi: 
	 Helga	Rós	Sigfúsdóttir	 NETFANG helgaros@vhls.is 
Verkefnastjóri Vinaliðaverkefnis: 
	 Sara	Gísladóttir  NETFANG sarag@vhls.is
Verkefnastjóri Olweusaráætlunar:
	 Lára	Gunndís	Magnúsdóttir  NETFANG larag@varmahlidarskoli.is

Grunnskólinn austan Vatna
Deildarstjóri stoðþjónustu: 
	 Sigurlaug	Rún	Brynleifsdóttir  NETFANG silla@gsh.is 
Verkefnastjóri Vinaliðaverkefnis:
	 Þórunn	Eyjólfsdóttir  NETFANG tota@gsh.is	
Verkefnastjóri Olweusaráætlunar:
	 Kristín	Bjarnadóttir  NETFANG	kristin@gsh.is

Leikskólinn Ársalir: 
Verkefnastjóri námsaðlögunar 
og ráðgjafarþroskaþjálfi í málefnum fatlaðra barna: 
	 Ragnheiður	Ásta	Jóhannsdóttir  NETFANG ragnheidura@skagafjordur.is
Verkefnisstjóri SMT: 
	 Elín	Berglind	Guðmundsdóttir  NETFANG berglindg@skagafjordur.is 
Verkefnisstjóri SMT:
 Sólveig	Arna	Ingólfsdóttir	 NETFANG solveigarna@skagafjordur.is

Birkilundur:
Verkefnastjóri SMT: 
	 Steinunn	Arnljótsdóttir  NETFANG birkilundur@skagafjordur.is

Tröllaborg:
Verkefnastjóri SMT: 
	 Christine	Hellwig  NETFANG christineh@skagafjordur.is
	 Ásrún	Leósdóttir  NETFANG asrunleos@skagafjordur.is  

Vinaverkefni 
Verkefnastjóri Vinaverkefnis: 
Vala	Hrönn	Margeirsdóttir  NETFANG	valah@skagafjordur.is

Fjölskylduráðgjöf (PMT) 
Ráðgjöf veitir:
Selma	Barðdal  NETFANG	selma@skagafjordur.is

SMT
Verkefnastjóri á vegum fræðsluþjónustu: 
Selma	Barðdal  NETFANG	selma@skagafjordur.is

Sérfræðingar fjölskylduþjónustu annast fræðslu og námskeið til 
starfsmanna, forráðamanna og nemenda. Námskeið og fræðsla er 
með reglubundnum hætti og eftir þörfum hverju sinni.

Fræðsluþjónusta 
Fræðsluþjónusta	Sveitarfélagsins	Skagafjarðar	er	ein	af	þremur	
stoðum	 Fjölskyldusviðs.	 Fræðsluþjónustan	 hefur	 aðsetur	 í	
Ráðhúsinu	 á	 Sauðárkróki	 og	 starfar	 samkvæmt	 lögum	 um	
leik-	og	grunnskóla,	skólastefnu	Sveitarfélagsins	Skagafjarðar	
og	fjárhagsáætlun	sveitarfélagsins	á	hverjum	tíma.	

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs, Herdís	 Á	 Sæmundardóttir, veitir 
fræðsluþjónustu forstöðu. Starfsemi fræðsluþjónustu snýr að  
leikskólum, grunnskólum og tónlistarskóla á vegum sveitar-
félagsins. 

Í fræðsluþjónustu felst annars vegar stuðningur við nemendur og 
fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi leik-, 
grunn- og tónlistarskóla og starfsfólks þeirra.
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