
 

 

 
 

Deildarstjóri sérkennslu og nýbúafræðslu í Nesskóla 
  

S T A R F S L Ý S I N G 

Yfirmaður deildarstjóra er skólastjóri 

1. Meginviðfangsefni 

 Deildarstjóri annast skipulagningu sérkennslu í skólanum og gerir tillögu um nýtingu 

sérkennslutíma, nýbúakennslutíma og stuðningstíma sem skólinn hefur til ráðstöfunar.  

 Deildarstjóri er næsti yfirmaður sérkennara, nýbúakennara og stuðningsfulltrúa.  

 Deildarstjóri heldur utan um framkvæmd skimana í lestri og stærðfærði og ráðleggur 

kennurum með úrvinnslu í samráði við kennslufulltrúa Skólaskrifstofu Austurlands.  

 Deildarstjóri annast stigsstjórn á yngsta stigi og móttöku nýrra nemenda. 

2. Helstu verkefni 

 Deildarstjóri annast skipulagningu sérkennslu í skólanum og aðstoðar skólastjórnendur við 

stefnumörkun skólans í sérkennslu.  

 Deildarstjóri gerir tillögu til skólastjóra um nýtingu sérkennslutíma, nýbúakennslutíma og 

stuðningstíma sem skólinn hefur til ráðstöfunar.  

 Deildarstjóri er næsti yfirmaður sérkennara, kennara sem annast nýbúakennslu og 

stuðningsfulltrúa, fylgist með störfum þeirra og ráðleggur.  

 Deildarstjóri annast stigstjórn á yngsta stigi og móttöku nýrra nemenda. 

 Deildarstjóri hefur fyrir hönd skólans samskipti við Skólaskrifstofu Austurlands, 

fjölskyldusvið og aðrar stofnanir varðandi nemendur með sérþarfir. 

 Deildarstjóri hefur yfirumsjón með umsóknum um frávik og undanþágur fyrir nemendur með 

sérþarfir.  

 Deildarstjóri annast skil á gögnum til Jöfnunarsjóðs vegna nemenda með sérþarfir. 

 Deildarstjóri heldur utan um framkvæmd skimana í lestri og stærðfærði og ráðleggur 

kennurum með úrvinnslu í samráði við kennslufulltrúa Skólaskrifstofu Austurlands.  

 Deildarstjóri situr fundi nemendaverndarráðs. 

 

2.1 Teymisvinna 

 Deildarstjóri er ásamt skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í stjórnunarteymi skólans. 

 Deildarstjóri starfar náið með starfsmönnum Skólaskrifstofu Austurlands og fjölskyldusviðs 

Fjarðabyggðar. 

 Deildarstjóri mætir á samráðsfundi deildarstjóra sérkennslu í Fjarðabyggð með fræðslustjóra 

2.2 Samskipti 

 Deildarstjóri starfar náið með starfsmönnum Skólaskrifstofu Austurlands og fjölskyldusviðs 

Fjarðabyggðar. 



  

 Deildarstjóri mætir á samráðsfundi deildarstjóra sérkennslu í Fjarðabyggð með fræðslustjóra. 

 Deildarstjóri er í samskiptum við stofnanir sem fara með málefni nemenda með sérþarfir og 

nýbúa. 

2.3 Önnur verkefni 

 Önnur verkefni sem skólastjóri felur honum og skilgreind eru á ábyrgðarsviði hans. 

3. Hæfnis- og samstarfsmarkmið 

3.1 Menntun, reynsla og hæfni 

 Leyfisbréf til kennslu í grunnskóla. 

 Reynsla af sérkennslu æskileg. 

 Viðbótarmenntun í sérkennslu æskileg. 

 Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði. 

 

  

 

Fjarðabyggð, xxxxx 

 

 

 

_______________      _______________ 

      deildarstjóri                                             skólastjóri 

 


