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Almenn sjónarmið samfélagsins tengd börnum með fatlanir 

hafa tekið miklum breytingum til batnaðar á síðustu árum. 

Fæðing barns með fötlun er  ekki lengur talin vera óyfir-

stíganleg hindrun fyrir foreldra og aðra fjölskyldumeðlimi. 

Uppeldi allra barna fylgja skyldur, væntingar, áhyggjur og 

mikil gleði og á þetta bæði við um uppeldi fatlaðra og 

ófatlaðra barna. Slíkar væntingar 

 

 

 

verða fagmenn ásamt fjölskyldunni að vinna saman á jafn-

réttisgrundvelli þar sem, traust, virðing og tvíhliða samskipti 

er undirstaða árangursríkt samstarfs. Foreldrar vilja vera 

virkir þátttakendur í námi barna sinna og ætlast til þess að 

tekið sé tillit til álits þeirra og er það í verkahring leik-

skólakennarans að leita af uppbyggilegum leiðum til að sætta 

mismunandi sjónarmið. 

 

Bæklingurinn er ætlaður sem hjálpartæki til að tryggja 

árangur í samstarfi heimilis og leikskóla fjölskyldna fatlaðra 

barna. Innihald bæklingsins beinist að leikskólakennurum og 

jafnvel öðru starfsfólki leikskólans. Samstarfið verður útskýrt 

út frá fjölskyldumiðaðri þjónustu þar sem leikskólakennarar 

ásamt fjölskyldmeðlimum starfa saman að sameiginlegum 

markmiðum í uppeldi, umönnun og námi barnsins. Bent 

verður á ýmsar leiðir fyrir leikskólakennara sem hægt er að 

styðja sig við í starfi við fjölskyldur fatlaðra barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til að skilja barnið verður að 

skilja fjölskylduna í heild. 

Fjölskyldumiðuð þjónusta 

Í eðli sínu eru fjölskyldur flóknar og það eru 

fjölmargar mismunandi útgáfur. Fyrir fagfólk 

er aðalatriðið að forðast alhæfingar varðandi 

aðstæður og í staðinn meðtaka hverja fjöl-

skyldu á sínum eigin verðleikum/forsendum. 

Styrking barnsins og heildarinnar verður 

þegar fjölskyldur og fagfólk deila jafnt milli sín 

ýmsum ólíkum auðlindum á borð við 

þekkingu/ kunnáttu til þess að komast að 

sameiginlegum niðurstöðum (Turnbull & 

Turnbull, 2001). Markmið þjónustunnar er að 

aðstoða fjölskyldur við að takast á við 

sérstakar aðstæður sínar, efla foreldra og 

styðja þá til virkrar þátttöku í ákvarðanatöku 

um þjónustu. Mikilvægt er að foreldrum sé 

sýnd virðing, traust og unnið sé með styrk-

leika fjölskyldunnar og tillit tekið til aðstæðna 

hennar. Barninu er best hjálpað með því að 

hjálpa fjölskyldunni (Dempsey & Keen, 

2008). 

 

Þessir eftirfarandi punktar eru grunneinkenni 

fjölskyldumiðaðri þjónustu. Þessi grunn-

einkenni eru ætluð sem leiðbeiningar fyrir 

fagfólk sem starfar samkvæmt fjölskyldu-

miðaðri þjónustu hvort sem það á við 

fjölskyldur fatlaðra eða ófatlaðra barna:   

1.  Hafðu fjölskylduna ávallt með við 
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jafningar og samstarfið einkennist af samvinnu. 

Upplýsingaflæði verður að vera tvíhliða, leikskóla-

kennarar eiga að tjá foreldrum frá viðeigandi, 

áreiðanlegum og nýjum upplýsingum svo þeir geti tekið 

meðvitaðar ákvarðanir og á móti veita foreldrarnir 

kennurunum upplýsingar um barnið og fjölskyldu-

aðstæður þannig að þær upplýsingar geta verið notaðar í 

ákvörðunartökunni (Cornish, 2008; Turnbull & 

Turnbull, 2001 ). Tvívirk samskipti milli fjölskyldu-

meðlima og kennara gefa tilfinningu fyrir opnu umhverfi 

er  styrkir þátttöku allra í námi barnsins (Van Haren & 

Fiedler, 2008). 

 

5. Vertu traustsins og virðingar verðugur. 

Þetta eru tveir mikilvægustu þættirnir í góðu samstarfi 

við fjölskyldur. Svo lengi sem þú hefur gott traust á milli 

allra aðila þá mun samstarfið bera árangur (Van Haren & 

Fiedler, 2008). Traust ásamt virðingu og hreinskilni eru 

eiginleikar sem ýta undir árangursríkt foreldrasamstarf 

sem mun halda áfram að þróa sterk tengsl (Olsen, 2008). 

 

6. Taktu þátt í  góðu samstarfi og fagnaðu árangri 

fjölskyldunnar á öllum sviðum 

 

Það er mikilvægt að kennarar fagni öllum jákvæðum 

atvikum sem fjölskyldur barna með fatlanir takast á við 

sama hversu lítil þau atvik eru. Vinnu og hugmyndir 

fjölskyldumeðlima á að meta og fagna sigrum og þar 

með stuðla að framtíð sem er full af möguleikum (Van 

Haren & Fiedler, 2008). 

 

 

 

 

Samantekt 

 

Það er brýn þörf af hálfu leikskólakennarans að átta sig á 

ólíkum aðstæðum fjölskyldna og vera tilbúinn til að haga 

þjónustunni eftir þörfum og styrkleikum hverrar 

fjölskyldu fyrir sig. Til þess að ná þeim markmiðum sem 

foreldrarnir ásamt nánustu aðstandendum hafa sett 

barninu verða leikskólakennarar ásamt fjölskyldunni að 

vinna saman á jafnréttisgrundvelli þar sem, traust 

,virðing og tvíhliða samskipti er undirstaða árangursríks 

samstarfs einnig þarf leikskólakennarinn að vera 

duglegur að afla sér upplýsinga um samstarf heimilis og 

leikskóla hvort sem það er út frá lögum eða fræði-

greinum. Til þess að fræðast betur um innihald 

bæklingsins er hægt að lesa meðfylgjandi greinagerð.  

 

 

 

Fjölskyldumiðuð þjónusta 

Í eðli sínu eru fjölskyldur flóknar og það eru 

fjölmargar mismunandi útgáfur. Fyrir fagfólk 

er aðalatriðið að forðast alhæfingar varðandi 

aðstæður og í staðinn meðtaka hverja fjöl-

skyldu á sínum eigin verðleikum/forsendum. 

Styrking barnsins og heildarinnar verður 

þegar fjölskyldur og fagfólk deila jafnt milli sín 

ýmsum ólíkum auðlindum á borð við 

þekkingu/ kunnáttu til þess að komast að 

sameiginlegum niðurstöðum (Turnbull & 

Turnbull, 2001). Markmið þjónustunnar er að 

aðstoða fjölskyldur við að takast á við 

sérstakar aðstæður sínar, efla foreldra og 

styðja þá til virkrar þátttöku í ákvarðanatöku 

um þjónustu. Mikilvægt er að foreldrum sé 

sýnd virðing, traust og unnið sé með styrk-

leika fjölskyldunnar og tillit tekið til aðstæðna 

hennar. Barninu er best hjálpað með því að 

hjálpa fjölskyldunni (Dempsey & Keen, 

2008). 

 

Þessir eftirfarandi punktar eru grunneinkenni 

fjölskyldumiðaðarar þjónustu. Þessi grunn-

einkenni eru ætluð sem leiðbeiningar fyrir 

fagfólk sem starfar samkvæmt fjölskyldu-

miðaðri þjónustu hvort sem það á við 

fjölskyldur fatlaðra eða ófatlaðra barna:   

1.  Hafðu fjölskylduna ávallt með við 

skipulagningu, mat, og þjónustu við 

fjölskylduna og þegar ákvarðanir eru 

teknar. 

2.  Þróaðu þjónustuna fyrir alla fjölskylduna, 

ekki bara barnið. 

3.  Þjónustan skal miðuð við forgangsröð og 

markmið fjölskyldunnar. 

4.  Virtu val fjölskyldunnar um þeirra mörk 

varðandi þátttöku í samstarfi með fagfólki 

(Turnbull & Turnbull, 2001). 

 
 

Til að skilja barnið verður að 

skilja fjölskylduna í heild. 

foreldrar fatlaðs barns virðast þó 

oft fjarlægar og erfitt að treysta 

á að þær verði að veruleika. Til 

þess að ná þeim markmiðum 

sem foreldrarnir ásamt nánustu 

aðstandendum hafa sett barninu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Með samstarfi heimila og skóla er átt við samvinnu 

starfsfólks og foreldra með hag barnsins að leiðarljósi. Eitt af 

uppeldis og kennslumarkmiðum leikskólans samkvæmt 

lögum er að fylgjast með og örva alhliða þroska barnsins í 

nánu samstafi við foreldra. Í 9. gr. um „Lög um leikskóla“  er 

tekið fram að foreldrar gæti hagsmuna barna sinna með því 

að veita upplýsingar er tengjast skólastarfi og velferð 

barnsins. Þeim ber einnig skylda að stuðla að nánu samstafi 

með leikskólakennurum og öðru starfsfólki leikskólans. (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). Í 19. gr. laga um málefni fatlaðra 

(Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992) segir að:  „Fötluð börn 

skulu eiga rétt til leikskóladvalar á vegum sveitarfélaga og 

skal veita hana á almennum leikskólum með nauðsynlegri 

stuðningsþjónustu eða á sérhæfðum deildum“. Ekki er minnst 

nánar á foreldrasamstarf heldur vísað í lög um leikskóla til 

nánari umfjöllunar. Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að 

eitt af markmiðunum með foreldrasamstarfi er að rækta 

samstarf og samskipti milli heimilis og leikskóla. Lýst er í 

Aðalnámskrá leikskóla að leikskólinn eigi að afla upplýsinga 

um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra og stuðla að 

þátttöku þeirra í starfi leikskólans einnig ef þörf  er á auknum 

stuðningi og leiðsögn og á það að vera í nánu samstarfi við 

foreldra (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Leikskólanum ber 

skylda samskvæmt Aðalnámskrá leikskóla að mæta þörfum 
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Hlutverk leikskólakennara 

 
„Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið 

fram að eitt af markmiðunum með 

foreldrasamstarfi er að rækta samstarf 

og samskipti milli heimilis og 

leikskóla“. 

 

barna  með sérþarfir, veita á börnunum 

aukinn stuðning til að koma á móts við 

þá hömlun sem fötlunin setur þeim. 

Taka verður mið af þörfum hvers 

barns þegar aukinn stuðningur er 

ákveðinn og á það að vera gert í nánu 

samstarfi við foreldra (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999).  

 

Samstarf heimilis og leikskóla 

Eftirfarandi sex atriði eru samansafn hugmynda úr 

ýmsum greinum fræðimanna. Þessi atriði tel ég að 

leikskólakennarar geta stuðst við í starfi með 

fjölskyldum fatlaðra barna og ýtt undir samvinnu milli 

beggja aðila. 

 

1.  Sérmiðaða fjölskylduþátttöku fyrir hverja fjölskyldu 

Þó að þátttaka fjölskyldna í daglegu starfi leikskólans sé 

ávallt til góðs er hún ekki alltaf forgangsatriði fyrir 

sumar fjölskyldur. Mikilvægt er að sýna fjölskyldum 

skilning og stuðning við að finna réttar áherslur í starfinu 

í samræmi við þann tíma og orku er hún hefur.(Van 

Haren & Fiedler, 2008). Vissulega getur tímaskortur 

verið hindrun í vegi árángursríks samstarfs en líklegast 

eru þó alltaf góðar ástæður fyrir þessu tímaleysi. 

Kennarar þurfa að átta sig á því að þótt foreldrar hafa 

ekki mikinn tíma fyrir leikskólastarfið þýðir það ekki 

áhugaleysi frá þeirra hálfu og það er hlutverk kennarans 

að koma á móts við foreldrana og finna lausn á 

vandamálinu.  

 

 

 

 

  

Fjölskyldukerfiskenning 

Frá sjónarhorni fjölskyldukerfis-

kenningarinnar (e. Family Systems 

Theory) er litið á fjölskylduheildina 

sem flókið og gagnvirkt félagslegt 

kerfi þar sem þarfir, skoðanir og 

reynsla allra meðlima hafa áhrif á 

alla innan þess kerfis. Sjónum er 

beint frá einstaklingnum að sam-

skiptum fjölskyldunnar innbyrðis og 

við hvert annað. Hver og einn fjöl-

skyldumeðlimur hefur sínar þarfir. 

Þessar þarfir geta ýmist samrýmst 

þörfum annarra fjölskyldumeðlima 

eða það geta skapast árekstrar 

(Turnbull & Turnbull, 2001). Ann og 

Rud Turnbull (2001) hafa ásamt 

öðrum aðlagað kenninguna svo að 

sérstök áhersla sé lögð á fjölskyldur 

fatlaðra barna. Með því að beita 

þessari umgjörð við kennslu barna 

með sérþarfir er stuðlað að því að 

fagfólk ígrundi áhrif kennslunnar á 

fjölskyldu barnsins og leitist við að 

setja sig í spor hennar. Enn fremur 

leiðir það til að íhlutun fagaðilans 

hefur áhrif á allt fjölskyldukerfið en 

ekki eingöngu á barnið. Umgjörðin 

krefst þess að íhuguð séu mis-

munandi innlegg, einkenni fjölskyldu-

samskipta og þær breytingar sem 

hún verður fyrir á lífsleiðinni. Þá 

verður augljóst á hvaða hátt hver fjöl-

skylda er einstök (Olsen, 2008). 

 

 

 Kennarar verða reglulega að 

stíga út úr ,,sérfræðings“ hlut-

verki sínu, mæta fjölskyldum á 

jafnréttisgrundvelli og viðurkenna 

að þær séu sérfræðingar þegar 

það kemur að börnum þeirra. 

Þetta er gert svo að tjáskiptin 

 verði jöfn  á báða vegu. Ef einungis er einblínt á 

veikleika og þær áskoranir sem fjölskyldan tekst á við en 

ekki styrkleika getur verið erfitt að stofna til trausts 

samstarfs (Turnbull & Turnbull, 2001; Olsen, Glenn 

2008; Van Haren & Fiedler, 2008). 

 

3. Virtu og sýndu stuðning við ákvarðanir 

fjölskyldunnar.  

Ákvarðanataka er ákveðið ferli þar sem kennarar og 

foreldrar ásamt fjölskyldu koma saman og skiptast á 

hugmyndum, skoðunum, leysa vandamál og reyna að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvað er best 

fyrir barnið (Olsen, Glenn 2008). Upp geta komið ósætti 

milli fjölskyldna og kennara. Í slíkum tilfellum getur 

lausnin falist í því að kennarinn skoði málið út frá 

sjónarhorni fjölskyldunnar. Ef ákvörðun fjölskyldunnar 

brýtur ekki í bága við velferð barnsins ætti 

leikskólakennarinn að leyfa fjölskyldunni að ráða 

ferðinni ef þess er nokkur kostur. Með því stuðlar 

kennarinn að því að styrkja fjölskylduna til að ráða sjálf 

fram úr eigin vandamálum (Van Haren & Fiedler, 2008).  

 

4. Taktu þátt í opnum umræðum við fjölskylduna. 

Grunnur árángusríks foreldrasamstarfs er talinn vera 

tvíhliða samsskipti þar sem allir þátttakendur eru  

 

 

2. Viðurkenndu sérfræðiþekkingu fjölskyldunnar á 

barninu og byggðu samstarfið á styrkleikum hennar.  

 


