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Útdráttur  
 

Lokaverkefni þetta fjallar um fötluð börn í Leikskólum Reykjanesbæjar. Fyrri hlutinn 
fjallar um sögu fötlunar, helstu kenningar sem höfðu áhrif á réttindi fatlaðra og 
frumkvöðul á Íslandi í málefnum er varða fatlaða einstaklinga. Því næst verður fjallað 
um rétt barnsins, lög og reglugerðir, salamanca-yfirlýsingin verður útskýrð sem og 
uppeldi og nám án aðgreiningar. Fjallað verður um hverfisleikskóla, aðlögun barna, 
foreldrasamstarf og upplifun foreldra en einnig um stefnu Reykjanesbæjar með tilliti 
til fatlaðra barna. Loks verður fjallað um könnun sem gerð var meðal leikskólastjóra í 
Reykjanesbæ. Tekin voru viðtöl við alla leikskólastjóra í Reykjanesbæ og lagðar fyrir 
þá fjórar spurningar sem fjölluðu um móttöku fatlaðra barna í leikskólum 
Reykjanesbæjar.  

Meginmarkmið þessarar könnunar var að athuga hvernig Reykjanesbær stendur 
sig í málefnum fatlaðra barna í leikskólum, með tilliti til laga og reglugerða. Megin 
niðurstöður voru þær að leikskólarnir eru mjög misjafnlega undir það búnir að taka á 
móti fötluðum börnum. Sumir leikskólanna eru mjög  vel undir það búnir að taka á 
móti fötluðum einstaklingum út frá húsnæði, mannauði og stefnu leikskólans. Sumir 
eru vel undir það búnir að taka á móti fötluðum börnum út einhverjum þessara þátta. 
Enn aðrir eru alls ekki undir það búnir að taka á móti fötluðum börnum hvorki út frá 
húsnæði, mannauði né stefnu leikskólans. Viðtölin við leikskólastjórana verða borin 
saman og stefnur þeirra í sérkennslumálum. Allt er þetta skoðað út frá sjónarhóli 
leikskólastjóra en ekki barnanna sjálfra.  
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Abstract 
 

This essay is about the conditions of disabled children in preschools in Reykjanesbær. 
The first part of it is about the history of disabled people, theories that affected their 
rights of disabled people in the early years, children rights and the policy of 
Reykjanesbær regarding disabled children. Upbringing and education without 
inclusion, cooperation of parents and their experiences will also be discussed. 
Preschool principals in the seven pre-schools in Reykjanesbær were interviewed. The 
inquiry included four questions about disabled children in preschools in 
Reykjanesbær. 
 The main goal of the interviews was to see how Reykjanesbær is fulfilling it's 
obligations regarding disabled children in preschools, in terms of current laws and 
regulations and in light of their policy. The main conclusion was that preschool 
capability to work with and care for disabled children varied. Some of the preschools 
are very well prepared to care for and work with disabled children regarding the 
preschool building, staffing and human resources and their educational policy. Some 
of the preschools are well prepared to care for and work with disabled children 
regarding some of the above. Some preschools are not as well prepared to care for and 
work with disabled children regarding the building, staffing and human resources and 
their educational policy as some of the preschools. The interviews will be compared 
to each other and their educational policy's too. The interviews and the whole essay is 
not written from the child's point of view, but only adult's. The interview's are written 
from principals point of view and the rest of the essay from a student. 


