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Lærdómssamfélag sérkennslustjóra 

Gleðilegt ár og takk fyrir samstarfið haustið 2020 

Við boðum til áframhaldandi samveru í lærdómssamfélagi sérkennslustjóra. 

Fundirnir okkar verða: 

12.1.2021 (þriðjudag) kl. 13 – 14:30. Vegna Covid-19 ætlum við að hittast 

á netinu en ekki í Borgartúni eins og áætlað var.  Fundarefnið verður 

Handbók sérkennslustjóra og skipulag sérkennslu. Fjóla verður með 

innlegg og svo skiptum við ykkur í umræðuhópa þar sem tækifæri gefst til 

að ræða um efnið. Gott væri að fá góðar ábendingar um efni 

handbókarinnar. Fundarslóðin er: https://meet.google.com/fpx-tbwr-nyc  

Athugið á þessum fundi er önnur vefslóð en vanalega. Takið copy af 

vefslóðinni og opnið hana í Crome vafra.  

16.02.2021 (þriðjudag) og 17.02.2021 (miðvikudag). Tveir hópar á 

þriðjudeginum (16.02.) kl. 13 og kl 14 og einn hópur á miðvikudeginum 

17.02.2021 kl 13:00. Fundarefnið er hegðun barna, heima og í 

leikskólanum. Dóra Björk Steinarsdóttir hegðunarráðgjafi verður með 

innlegg. Fundarslóð:   
https://meet.google.com/lookup/e6ro6jvn3b   

16.03.2021 (þriðjudag) kl. 13 – 16. Upplýsingatækni í sérkennslu. Við 

erum bjartsýnar og stefnum á að hittast í Mixtúru, margmiðlunarveri 

Safamýri 5.  Við fáum fræðslu og höldum menntabúðir þar sem við 

kennum hver annarri. Leggjum sérstaka áherslu á nýtingu 

upplýsingatækni og málþroska. (Ef samkomutakmarkanir verða enn til 

staðar, aðlögum við okkur ).  
 

13.04.2021 (þriðjudag) og 14.04.2021 (miðvikudag). Tveir hópar á  

https://meet.google.com/fpx-tbwr-nyc
https://meet.google.com/lookup/e6ro6jvn3b


 

þriðjudeginum (13.04.) kl. 13 og kl 14 og einn hópur á miðvikudeginum 

14.02.2021 kl 13:00. Fundarefnið er kvíði barna.  

1.06.2021 (þriðjudag) kl. 13 – 16 í Mixtúru. Uppskeruhátíð-Pálínuboð. Við 

ætlum að leika, hafa gaman og fræðast um leið. Allir mæta, við höldum 

að Covid-19 verði á undanhaldi og hægt verður að koma saman.  

Best er að miða við að mæta alltaf í sama hóp, þ.e. hóp 1, hóp 2 eða hóp 3. Hér 

fyrir neðan er „stundataflan“ 😊. Skráið tímana hjá ykkur 

Allir saman 12.1.2021 (þriðjudag) kl. 13 í netheimum: https://meet.google.com/fpx-tbwr-nyc  

Hópur 1 16.2.2021 (þriðjudag)    kl. 13 

Hópur 2 16.2.2021 (þriðjudag)    kl. 14 

Hópur 3 17.2.2021 (miðvikudag) kl. 13 

Allir saman 16.03.2021 (þriðjudag)  kl. 13-16 Mixtúru, Safamýri 5 

Hópur 1 13.04.2021 (þriðjudag)  kl. 13 

Hópur 2 13.04.2021 (þriðjudag)  kl. 14 

Hópur 3 14.04.2021 (miðvikudag)  kl. 13 

Allir saman 01.06.2021 (þriðjudag) kl. 13-16 Mixtúru, Safamýri 5 

 

Markmiðið er að taka fyrir mismunandi efni að ykkar óskum og munum við nýta 

okkur Google Classrom til að safna upplýsingum um allt mögulegt sem tengist 

starfi ykkar. 

Þegar við hittumst á netinu munum við nota Google Meet. Hér er 

fundarherbergið okkar https://meet.google.com/lookup/e6ro6jvn3b   

Þeir sem ekki hafa fengið fræðslu um þann fjarfundabúnað eru beðnir að snúa 

sér til Fjólu Þorvaldsdóttur fjola.thorvaldsdottir@reykjavik.is og hjálpar hún 

ykkur að komast inn í kerfið. 

Markmiðið með lærdómssamfélagi sérkennslustjóra er að eiga samtal um 

starfið ykkar til að þið hafið tækifæri til að efla þekkingu ykkar og færni í starfi. 

Sérstök áhersla hefur verið á vinnu með málþroska og læsi en á önninni munum 

við útvíkka umfjöllunarefnið að ykkar beiðni. Lærdómssamfélagið gefur ykkur 

tækifæri til að rýna í ykkar störf og þróast. 

                     

Hafið það gott og bestu kveðjur 

Þóra Sæunn og Fjóla  

https://meet.google.com/fpx-tbwr-nyc
https://meet.google.com/lookup/e6ro6jvn3b
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