Sérkennsla
Sérkennslustjóri er: Lilja Björk Jónsdóttir.
Netfangið hennar er: liljabjork@isaksskoli.is
Við sérkennslu starfa sérkennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar.
Samkvæmt lögum eiga nemendur rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra án
tillits til líkamlegrar eða andlegrar getu. Hver nemandi á rétt á kennslu við sitt hæfi, getu
og þroska. Grunnskólinn skal laga starf sitt að þroska og getu allra nemenda sinna, svo
hver og einn fái kennslu við hæfi. Skólastarfið ber því að skipuleggja í heild út frá þörfum
allra nemenda og skapa námsumhverfi við hæfi hvers og eins.
Sérkennslan er ein af leiðum skólans til að koma til móts við þarfir, getu og þroska hvers
nemanda. Sérkennsla er stuðningur við nemendur sem þarfnast tímabundinnar aðstoðar
eða samfellds stuðnings um lengri eða skemmri tíma, jafnvel alla skólagönguna.
Meginmarkmið Aðalnámskrár eiga jafnt við um sérkennslu sem almenna kennslu. Í
sérkennslu getur verið nauðsynlegt að víkja frá eða breyta einstökum námsmarkmiðum,
námsefni, kennsluaðferðum og/eða námsaðstæðum. Í sérkennslu eru námsþarfir
nemenda greindar. Markmið eru sett fyrir hvern nemanda eða nemendahóp og
kennsluáætlun gerð. Námskráin er endurskoðuð reglulega. Sérkennarar sjá um gerð
námskrár í samvinnu við umsjónarkennara, stuðningsfulltrúa og foreldra. Greiningar frá
sérfræðingum s.s sálfræðingum og talmeinafræðingum eru lagðar til grundvallar námi
nemenda.
Námsmat í sérkennslu fer fram reglulega og er ætlað að kanna hvort markmiðum
námsáætlana hafi verið náð. Framhald kennslunnar er skipulagt út frá niðurstöðum
námsmatsins. Námsmat fer einnig fram í bekkjum nemendanna.
Í sérkennslu er einkum unnið með:





Málþroska þ.e tjáningu, hlustun, hljóðkerfisvitund og skilning
Lestur, skrift, stafsetningu og lesskilning
Stærðfræði
Félagsfærni

Sérkennslan fer ýmist fram innan eða utan bekkjardeilda, oft í sérkennslustofu.
Umsjónarkennarar meta sérkennsluþarfir nemenda. Foreldrar geta haft samband við
umsjónarkennara og/eða sérkennara og beðið um sérkennslu fyrir börn sín.
Niðurstöður úr skimunarprófum, samræmdum prófum og greiningar frá sérfræðingum
eru notaðar til hliðsjónar. Að vori fer sérkennslustjóri og umsjónarkennari yfir stöðu
nemenda til að meta sérkennsluþörf næsta vetrar.

Gott samstarf milli forráðamanna og starfsfólks skólans er nauðsynlegt til að sem bestur
árangur náist og námið gangi farsællega.

