Reglur um úthlutun fjármagns vegna stuðnings í leikskólum
Gildissvið
Reglurnar gilda um úthlutun fjármagns vegna stuðnings í leikskólum Reykjavíkurborgar
og sjálfstætt reknum leikskólum í Reykjavík með samning við skóla- og frístundasvið um
greiðslu framlags til þeirra. Við úthlutun er fylgt verkferli fagskrifstofu leikskóla á skólaog frístundasviði.
Ábyrgð á skipulagi stuðnings
Leikskólastjóri ber ábyrgð á skipulagi stuðnings í leikskólum, framkvæmd þess og
endurmati.
Leikskólastjóri sér til þess að börn njóti stuðnings í leikskólanum og að boðið sé upp á
þroskavænleg verkefni í leik og starfi. Leikskólastjóri hefur náið samstarf við foreldra,
sérkennsluráðgjafa og ýmsa sérfræðinga sem tengjast leikskólanum vegna barna sem þurfa
og njóta stuðnings.
Þar sem er ábyrgðarmaður sérkennslu í leikskóla, ber hann ábyrgð á gerð áætlana og sér um
að þeim sé framfylgt og þær endurmetnar.
Áhersla skal vera lögð á að barn sem nýtur stuðnings sé virkur þáttakandi í leikskóla-starfinu
og að stuðningur fari fram innan barnahópsins eins mikið og kostur er. Gæta skal sérstaklega
að því að barn sem nýtur stuðnings einangrist ekki heldur sé hluti af hópnum og eigi
hlutdeild í leikskólastarfinu.
Leikskólastjóri bera ábyrgð á því hvernig úthlutun vegna stuðnings er nýtt og hvernig hún
skiptist á milli einstakra barna. Leikskólum ber að skila greinargerð til skrifstofu skóla- og
frístundasviðs um nýtingu fjármagns vegna stuðnings þar sem fram komi lýsing á
framkvæmd stuðnings og mat á árangri. Greinargerð skal berast fyrir 1. júlí ár hvert vegna
síðastliðinna tólf mánaða.
Ekki er heimilt að nýta fjármagn vegna stuðnings í leikskólum til að standa straum af annarri
starfsemi leikskóla.
Úthlutun fjármagns vegna stuðnings í leikskólum
Úthlutun á fjármagni verður í samræmi við fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs til
málaflokksins og þann fjölda barna sem þurfa stuðning hverju sinni.
Úthlutað er fjármagni til leikskóla á grundvelli tveggja flokka auk þess sem veitt er
fjármagn vegna stöðu ábyrgðarmanns sérkennslu í leikskólanum.
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1. flokkur
Börn sem hafa m.a. fengið greiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR),
Barnalækni vegna veikinda, Þroska og hegðunarstöð heilsugæslunnar (ÞHS), Heyrnar- og
talmeinastöð Íslands (HTÍ) og Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, daufblinda og
sjónskerta einstaklinga. Þessi börn þurfa á verulegri aðstoð og íhlutun að halda í daglegu
lífi vegna t.a.m. fjölfötlunar, alvarlegrar og miðlungs þroskahömlunar (<50), verulegrar
hreyfihömlunar (hjólastóll/hækjur), verulegrar tengslaskerðingar eða blindu og
heyrnarleysis, og alvarlega langveik börn.
Úthlutað er fjármagni til leikskóla vegna tímafjölda til samræmis við daglegan vistunartíma
barnsins í leikskólanum og þjónustuþörf þess. Þjónustuþörf barnsins er metin af
ábyrgðarmanni sérkennslu í leikskóla barnsins í samvinnu við sérfræðiþjónustu
þjónustumiðstöðvanna. Tímafjöldinn getur verið allt að 9,5 tímar á dag.
Fullur stuðningur telst 6 tímar miðað við 8 tíma daglega vistun barns í leikskóla. Sé
þroskaskerðing barns með þeim hætti að þörf sé á stuðningi í fleiri tíma er unnt að senda
beiðni um fleiri tíma til skrifstofu skóla- og frístundasviðs með rökstuðningi, byggðum á
mati, í samvinnu við sérfræðiþjónustu þjónustumiðstöðvarinnar.
2. flokkur
Börn sem þurfa reglulega á aðstoð og íhlutun að halda t.a.m. vegna vægrar þroskahömlunar
(51-70), hreyfihömlunar (aðstoð við ferli), verulegrar sjón- og heyrnarskerðingar, vægrar
tengslaskerðingar, langtímaveik börn sem þurfa nokkra umönnun, börn sem þurfa töluverða
aðstoð vegna alvarlegra hegðunar- og tilfinningalegra erfiðleika.1
Leikskóli fær fjármagn vegna stuðnings. Fjármagnið fer eftir fjölda og samsetningu barna
með þörf fyrir stuðning í leikskólanum og fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs til
málaflokksins. Mat á þjónustuþörf er unnið af ábyrgðarmanni sérkennslu í leikskóla
barnsins í samvinnu við sérfræðiþjónustu þjónustumiðstöðvanna.
Hægt er að sækja um fjármagn vegna tímabundins stuðnings við barn sem eftir mat
sálfræðings hefur verið vísað til nánari greiningar á Greiningar- og ráðgjafarstöðvar
ríkisins, Þroska og hegðunarstöðvar heilsugæslunnar eða sambærilegra aðila.
Ábyrgðarmaður sérkennslu
Leikskóli fær úthlutað ákveðnu fjármagni í samræmi við fjölda barna í leikskólanum.
Þetta fjármagn er eyrnamerkt leikskólanum fyrir stöðu ábyrgðarmanns sérkennslu m.a. til
að sinna börnum með málþroskafrávik og félagslega og tilfinningalega erfiðleika.
Leikskóli með 79 börn og færri fær fjármagn vegna 50% stöðugildis, leikskóli með 80 til
99 börn fær fjármagn vegna 75% stöðugildis og leikskóli með 100 börn eða fleiri fær
fjármagn vegna 100% stöðugildis. Leikskólar með 200 börn eða fleiri fá fjármagn vegna
tveggja 100% stöðugilda. Sérhæfðir leikskólar fá að auki framlag vegna eins 100 %
stöðugildis vegna sérhæfingar sinnar.
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Alvarlegir hegðunarerfiðleikar er þegar barn sýnir stjórnlausa hegðun, ofbeldishegðun eða reynir ítrekað að stinga af úr leikskóla.
Alvarlegir tilfinningalegir erfiðleikar er þegar barn hefur sætt misnotkun, mikil veikindi eru á heimili barns, eða barn hefur á anna hátt
orðið fyrir tilfinningalegu áfalli.
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Gildistaka
Reglurnar taka gildi þann 7. júní 2016. Úthlutun sem nú þegar hefur farið fram verður
óbreytt til 1. september 2016. Greitt verður fjármagn vegna ábyrgðarmanns sérkennslu frá
1. september 2016.
Með reglum þessum falla úr gildi reglur við úthlutun á stuðningstímum til barna í
leikskólum hjá Reykjavíkurborg samþykktar í borgarráði þann 6. október 2011.

Reglur þessar voru samþykktar í borgarstjórn 7. júní 2016
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