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Útdráttur  
Þegar börn með sérþarfir flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla er mikilvægt að vel sé 
staðið að þeim flutningi. Í augum barna er skólabyrjun stórt skref því nýr og 
spennandi áfangi í lífi þeirra er framundan. Síðasta árið í leikskóla getur sagt fyrir um 
það sem koma skal, en undirbúningur fyrir skólagöngu þeirra hefst m.a. með 
heimsóknum í grunnskólann.  
Höfundar þessarar ritgerðar völdu að skoða hvernig staðið er að undirbúningi 
skólagöngu barna með sérþarfir í leik– og grunnskólum landsins. Var spurningalisti 
sendur til nokkurra skóla sem víðast um landið til þess að freista þess að fá innsýn í 
ferlið. Lykilspurningarnar voru þessar: Hvert er ferli tilfærslu barna með sérþarfir 
innan leik– og grunnskóla? Hvert er ferli gagna/upplýsingaflutnings? Hvernig er 
samstarfi háttað á milli þessara tveggja skólastiga?   
Við nálgun viðfangsefnisins kynntu höfundar sér efni sem tengist samstarfi og 
samskiptum, hugmyndir um samstarf á milli leik– og grunnskóla og hvað lög og 
reglugerðir segja um tilfærslu barna með sérþarfir milli skólastiga. Einnig voru 
skoðaðar þær kenningar sem uppi hafa verið í menntamálum á síðustu áratugum, 
þættir er snerta sögu sérkennslu og hver þróunin hefur verið í málefnum fatlaðra.  
Helstu niðurstöður voru þær að leik– og grunnskólar virðast vinna samkvæmt 
ákveðnu ferli við tilfærslu barna með sérþarfir. Hins vegar eru ekki til neinar 
opinberar verklagsreglur um það hvernig skólar eigi að haga vinnu sinni hvað varðar 
meðferð á gögnum og upplýsingum. Svo virðist þó sem hvert bæjar– eða sveitarfélag 
setji sér ákveðinn ramma um það hvernig staðið skuli að gagna- og 
upplýsingaflutningi.  
Samstarf á milli skólastiganna er fyrir hendi en mætti vera meira og í niðurstöðum má 
sjá að skólastigin tvö, leik– og grunnskóli, telja að samstarf megi vera meira og 
hefjast fyrr. Samstarf skólanna bendir þó til að verið sé að vinna að einhverju leyti 
eftir hugmyndafræði heiltækrar skólastefnu. 
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Abstract 
When children with special needs move from preschool to elementary school it is 
paramount that their transfer is well planned. In the eyes of children, beginning school 
is a big exciting step towards a new phase in their lives. The last year in preschool can 
be seen as an example of how children will do in school. During that last year they 
start preparing themselves by visiting their designated schools.   
As their chosen assignment, the authors of this paper adventured to search into if and 
how children with special needs are indeed prepared for the transfer from preschool to 
elementary school. A list of questions was sent to selected schools all over the country 
in the attempt to obtain this information. The key questions were the following: What 
is the process of transference of children with special needs from preschool to 
elementary school?  What is the process of transference of documents and information 
between these schools? And how do these two levels of schools collaborate? 
Approaching the subject, the authors studied material related to cooperation and 
communication, ideas on collaboration between elementary and preschool and what 
laws and regulations stipulate on the transference of children with special needs 
between school levels. Furthermore, contemporary educational theories were studied 
as well as how matters of the handicapped have progressed over the years.   
The main results were that elementary and preschools seem to operate according to a 
certain process of transference regarding children with special needs. On the other 
hand, there are no official protocol rules concerning the handling of documents and 
information by schools. It seems as each town or community forms their own frame 
of work in these matters. Collaboration between school levels exists, but results show 
that between the two levels, elementary and preschool, cooperation could be more and 
begin sooner. The collaboration between schools indicates that the theory of systemic 
inclusion is to some degree being practiced. 
 


