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Ágrip	

Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 fjallað	 um	 þjónustu	 við	 ung	 fötluð	 börn	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 í	
Reykjavík	og	Kaupmannahöfn.	Markmiðið	með	ritgerðinni	var	að	kanna	hvort	þjónusta	við	

fötluð	 börn	 væri	 hugsuð	 útfrá	 þörfum	 fjölskyldunnar.	 Því	 ákváðum	 við	 að	 kanna	

þjónustuna	 sem	 borgirnar	 veita	 fötluðum	 börnum	 og	 fjölskyldum	 þeirra,	 útfrá	 gildandi	

lögum	 og	 alþjóðasamningum	 með	 áherslu	 á	 snemmtæka	 íhlutun	 og	 fjölskyldumiðaða	
þjónustu.	Rannsóknarspurningarnar	voru:	Hvaða	þjónusta	er	 í	boði	 fyrir	ung	fötluð	börn	

og	fjölskyldur	þeirra	miðað	við	gildandi	lög,	reglugerðir	og	alþjóðasáttmála?	Er	sú	þjónusta	

fjölskyldumiðuð?	Verkefnið	er	heimildaritgerð	byggð	á	eigindlegri	aðferðafræði,	þar	sem	
upplýsinga	er	aflað	úr	 lögum,	opinberum	gögnum,	fræðiritum	og	heimasíðum	borganna.	

Niðurstöðurnar	benda	til	þess	að	stefnur	borganna	í	málefnum	fatlaðra	barna	sé	að	mestu	
fjölskyldumiðuð.	 Foreldrum	 er	 veittur	 stuðningur	 og	 fagleg	 ráðgjöf	 ásamt	 því	 sem	

þjónustan	er	aðlöguð	að	barninu	og	fjölskyldu	þess.	Fatlað	barn	tilheyrir	fjölskyldu	og	því	

ber	að	þjónusta	fjölskylduna	sem	heild	til	þess	að	auka	lífsgæði	barnsins	með	framtíð	þess	

í	huga.	Munurinn	 á	 þjónustunni	 á	 milli	 borganna	 liggur	 helst	 í	 dagvistunarformum.	 í	
Reykjavík	 ganga	 flest	 börn	 í	 almenna	 leikskóla	 án	 aðgreiningar	 á	meðan	 boðið	 er	 uppá	

fjölbreytt	dagvistunarform	í	Kaupmannahöfn	sem	geta	ýtt	undir	aðgreiningu.		
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Formáli	

Hugmyndin	 að	 ritgerðarefninu	 kviknaði	 eftir	 að	 annar	 höfundur	 ritgerðarinnar	 flutti	 til	
Danmerkur	haustið	2015.	Þar	sem	höfundarnir	búa	í	sitthvoru	landinu,	þá	fór	samvinnan	

fram	á	internetinu,	með	skrifum	í	Google	Docs	skjölum,	fundum	á	Skype	og	samskiptum	á	

Facebook.	Leiðbeinandi	okkar	var	Jóna	Ingólfsdóttir	aðjúnkt	á	Menntavísindasviði	Háskóla	

Íslands	 og	 viljum	 við	 færa	 henni	 okkar	 bestu	 þakkir	 fyrir	 gott	 samstarf	 og	 þá	 trú	 og	
ómældu	 þolinmæði	 sem	 hún	 sýndi	 okkur.	 Þá	 viljum	 við	 þakka	 mönnum	 okkar,	 þeim	

Steinþóri	 Björnssyni	 og	Ragnari	Ómarssyni	 og	okkar	 yndislegu	börnum	 fyrir	 ómetanlega	

þolinmæði,	hvatningu	og	stuðning	sem	þau	veittu	okkur	á	þessum	álagstíma.		

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	okkur	undirrituðum.	Við	höfum	kynnt	okkur	Siðareglur	

Háskóla	Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	

samkvæmt	bestu	vitund.	Við	vísum	til	alls	efnis	sem	við	höfum	sótt	 til	annarra	eða	 fyrri	
eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Við	þökkum	
öllum	sem	lagt	hafa	okkur	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	berum	sjálfar	ábyrgð	á	því	

sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfestum	við	með	undirskriftum	okkar.		

	

Reykjavík,	10.janúar	2016	

	

	

_________________________________	 	

Andrea	Björk	Sigurvinsdóttir	

	

	

_________________________________	

Helena	Rut	Einarsdóttir	



8	

Inngangur		

Í	 þessari	 ritgerð	 er	 fjallað	 um	 þjónustu	 við	 ung	 fötluð	 börn	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 í	
Kaupmannahöfn	og	Reykjavík,	útfrá	gildandi	 lögum	og	alþjóðasáttmálum	með	áherslu	á	

fjölskyldumiðaða	 þjónustu	 og	 snemmtæka	 íhlutun.	 Alla	 þjónustu	 við	 fötluð	 börn	 og	

fjölskyldur	þeirra	skal	veita	 í	 samræmi	við	gildandi	 lög	og	 reglugerðir	hverju	sinni.	 Lögin	

eru	hugsuð	til	þess	að	tryggja	mannréttindi	og	velferð	einstaklinga,	ásamt	því	að	stuðla	að	
jafnrétti,	 þátttöku	 og	 auknum	 lífsgæðum.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 fylgja	 eftir	 þróun	

mannréttinda	og	sjá	til	þess	að	lögin	fylgi	þeim	eftir.	 	

	 Hugmyndin	 að	 efni	 ritgerðarinnar	 kviknaði	 eftir	 að	 annar	 höfundurinn	 	 flutti	 til	
Kaupmannahafnar	haustið	2015	og	ungur	sonur	hennar	byrjaði	á	vöggustofu.	Hún	sá	að	

það	 voru	 engin	 fötluð	 börn	 á	 þessum	 annars	 frábæra	 leikskóla.	 Hún	 spurði	 því	
leikskólakennara	 hvort	 það	 væru	 fötluð	 börn	 eða	 börn	 með	 sérþarfir	 í	 leikskólanum.	

Svarið	 kom	 henni	 nokkuð	 á	 óvart,	 en	 leikskólakennarinn	 sagði	 að	 í	 þessum	 120	 barna	

leikskóla	 væri	 eitt	 flogaveikt	 barn	 og	 að	 börn	 með	 sérþarfir	 væru	 oftast	 í	 sérhæfðum	

leikskólum.	Þar	 sem	hinn	höfundurinn	býr	á	 Íslandi,	þá	datt	okkur	 í	hug	að	 skoða	hvort	
það	væri	munur	á	þjónustunni	við	ung	fötluð	börn	í	Reykjavík	og	Kaupmannahöfn.	

	 Þar	sem	rannsóknir	sýna	að	ávinningur	af	snemmtækri	íhlutun	geti	verið	mikill	fyrir	

barnið	og	fjölskyldu	þess,	þá	ákváðu	höfundar	að	afmarka	sig	við	börn	á	aldrinum	0-6	ára.	
Þar	 sem	 árangur	 íhlutunar	 ræðst	 að	 miklu	 leyti	 af	 því	 hversu	 miklir	 þátttakendur	
foreldrarnir	 eru	 í	 íhlutun	 barnsins,	 þá	 völdu	 höfundar	 að	 skoða	 þjónustuna	 út	 frá	

fjölskyldumiðaðri	þjónustu.	

	 Rannsóknarspurningar	okkar	eru:	Hvaða	þjónusta	er	í	boði	fyrir	ung	fötluð	börn	og	

fjölskyldur	 þeirra	 miðað	 við	 gildandi	 lög,	 reglugerðir	 og	 alþjóðasáttmála?	 Er	 þjónustan	

sem	 borgirnar	 veita	 fjölskyldumiðuð?	 Við	 svörum	 spurningunum	 útfrá	 þeim	 opinberu	

gögnum	sem	við	skoðum.	

	 Í	 fyrsta	 kaflanum	 gerum	 við	 grein	 fyrir	 megin	 einkennum	 fjölskyldumiðaðrar	

þjónustu	 og	 snemmtækrar	 íhlutunar,	 því	 hvernig	 þjónustan	 birtist	 í	 lögum	 og	

alþjóðasáttmálum	 ásamt	 því	 að	 gera	 grein	 fyrir	 mikilvægum	 hugtökum.	 Í	 öðrum	 kafla	
fjöllum	við	um	leikskólastarf	og	rétt	ungra	barna	til	þátttöku	og	menntunar.	Í	þriðja	kafla	

greinum	 við	 frá	 þverfaglegri	 þjónustu	 við	 ung	 fötluð	 börn	 og	 fjölskyldur	 þeirra.	 Í	 fjórða	

kafla	fjöllum	við	um	félagslega	þjónustu,	hefðbundin	þjónustuúrræði	og	fjárhagsaðstoð.	Í	
fimmta	kaflanum	er	efni	ritgerðarinnar	dregið	saman	og	endað	á	lokaorðum.	



9	

1 Fræðilegur	grunnur	

Markmiðið	 með	 þessum	 kafla	 er	 að	 gera	 grein	 fyrir	 fjölskyldumiðaðri	 þjónustu	 og	
snemmtækri	 íhlutun	 í	 þjónustu	 við	 ung	 fötluð	 börn	 og	 fjölskyldur	 þeirra.	 Við	 skoðum	

snemmtæka	 íhlutun	vegna	þess	að	 rannsóknir	 sýna	að	mikill	 ávinningur	geti	náðst	með	

snemmtækri	 íhlutun,	bæði	 fyrir	barnið	og	fjölskylduna.	Þar	sem	árangur	 íhlutunar	ræðst	

að	miklu	leyti	af	þátttöku	foreldranna	í	íhlutun	barnsins,	þá	skoðum	við	þjónustuna	út	frá	
fjölskyldumiðaðri	 þjónustu.	 Í	 framhaldinu	 skoðum	 við	 opinbera	 stefnumótun	 í	 þjónustu	

við	fötluð	börn	og	fjölskyldur	þeirra	á	Íslandi	og	í	Danmörku,	en	hún	byggist	á	alþjóðlegum	

samningum	 sem	 stjórnvöld	 hafa	 samþykkt	 aðild	 að,	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	
réttindi	 barnsins	 og	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks.	 Þessir	

samningar	eru	byggðir	á	mannréttindasýn	og	eru	hafðir	til	hliðsjónar	við	lagasetningu	og	
almenna	 stefnumótun.	 Þá	 skoðum	 við	 hvernig	 hugmyndafræði	 fjölskyldumiðaðrar	

þjónustu	og	snemmtækrar	íhlutunar	kemur	fram	í	þeim,	gildandi	lögum	og	reglugerðum.	

1.1 Fjölskyldumiðuð	þjónusta	

Fjölskyldumiðaða	þjónustu	má	rekja	aftur	til	miðrar	20.	aldar	en	þá	hóf	geðlæknirinn	Carl	

Rogers	 að	 nota	 einstaklingsmiðaða	 þjónustu	 í	 starfi	 sínu	 (Bamm	og	 Rosenbaum,	 2008).	

Hann	trúði	því	að	einstaklingsmiðuð	þjónusta	væri	heildstæð	þjónusta	og	því	ætti	að	líta	á	

einstaklinginn	 sem	 hluta	 af	 heild	 í	 stað	 þess	 að	 einblína	 eingöngu	 á	 sjúkdómsgreiningu	
hans.	 Árið	 1959	 sýndi	 Rogers	 fram	 á	 mikilvægi	 þátttöku	 fjölskyldunnar	 í	 meðferð	

einstaklingsins.	 Lykilatriðin	 í	 meðferðinni	 voru	 meðferðarferlið	 sjálft,	 fjölskyldan	 og	

hlutverk	einstaklingsins	í	samfélaginu.	

	 Fjölskyldumiðuð	þjónusta	byggist	á	þeirri	hugmyndafræði	að	fjölskylda	og	fagfólk	

vinni	saman	á	jafningjagrundvelli	(Law	o.fl.,	2003b).	Það	er	því	lykilatriði	að	fagaðilar	hafi	

það	markmið	að	leiðarljósi	að	aðlaga	þjónustuna	að	óskum	fjölskyldunnar,	persónulegum	

aðstæðum	 og	 bakgrunni	 hennar,	 ásamt	 því	 að	 styrkja	 foreldrana	 til	 samvinnu	 svo	 þeir	
öðlist	styrk	til	þess	að	takast	á	við	að	vera	leiðandi	afl	í	lífi	barna	sinna	(Hrönn	Björnsdóttir,	

2008).	Í	fjölskyldumiðaðri	þjónustu	eru	foreldrar	hvattir	til	virkrar	þátttöku	í	íhlutun	ásamt	

því	 að	 taka	 þátt	 í	 ákvörðunum	 er	 varða	 þjónustu	 við	 barnið	 og	 fjölskylduna	 (Law	 o.fl.,	
2003b).	Til	þess	að	auka	lífsgæði	barns	þarf	að	vinna	með	nánustu	fjölskyldu	þess,	þar	sem	

hún	þekkir	barnið	best.	Það	er	því	ekki	nóg	að	vinna	eingöngu	með	barninu	sjálfu	heldur	

þarf	 þjónustan	 að	 vera	 veitt	 í	 nánu	 samstarfi	 við	 fjölskyldu	 barnsins.	 Hlutverk	
þjónustuaðila	er	að	veita	fjölskyldum	stuðning	og	skilvísar	upplýsingar	til	þess	að	þær	geti	
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tekið	upplýstar	ákvarðanir	með	þarfir	barnsins	í	huga.	Fjölskyldan	og	þjónustuaðilar	vinna	

síðan	að	því	sem	fjölskyldan	setur	í	forgang.	

							 	Segja	 má	 að	 fjölskyldumiðuð	 þjónusta	 sé	 ákveðin	 skuldbinding	 um	 samvinnu	

barns,	fjölskyldu	og	þjónustuaðila,	sem	byggist	á	gagnkvæmri	virðingu	og	nýtir	það	besta	

frá	 öllum	 aðilum	 til	 þess	 að	 auka	 lífsgæði	 barnsins	 og	 fjölskyldunnar	 (Law	o.fl.,	 2003a).	

Áhersla	 er	 lögð	 á	 að	 efla	 og	 styðja	 foreldra	 og	 aðra	 umönnunaraðila	 í	 því	 að	 aðstoða	

barnið	í	sínu	daglega	lífi	og	þeim	verkefnum	sem	það	stendur	frammi	fyrir.	Fagaðilar	taka	
ekki	 ráðin	 í	sínar	hendur	því	það	er	ekki	þeirra	hlutverk	að	ákveða	hvað	barninu	er	 fyrir	

bestu.	Lífsgæði	og	virk	þátttaka	barnsins	er	markmið	þjónustunnar,	því	er	 lögð	áhersla	á	

að	aðlaga	umhverfi	og	aðferðir,	virkja	það	sem	býr	í	hverju	barni	og	nýta	styrkleika	þess	til	
fulls.		

	 Við	 teljum	 fjölskylduna	mikilvægasta	 hlekkinn	 í	 lífi	 barns	 og	 því	 er	mikilvægt	 að	

hlúa	 að	 henni.	 Athugun	 okkar	 á	 hugmyndafræði	 fjölskyldumiðaðrar	 þjónustu	 styrkir	
skoðun	 okkar	 á	mikilvægi	 þess	 að	 þjónustan	 beinist	 að	 þörfum	 allrar	 fjölskyldunnar	 en	
ekki	 einungis	 þörfum	barnsins.	 Þá	 teljum	við	mikilvægt	 að	 tillit	 sé	 tekið	 til	 væntinga	og	

óska	fjölskyldunnar	og	forðast	að	taka	fram	fyrir	hendur	foreldranna	við	ákvarðanatöku.		

1.2 Snemmtæk	íhlutun	

Gæði	fyrstu	æviára	barnsins	hafa	áhrif	á	barnið	alla	lífsleiðina	(Tryggvi	Sigurðsson,	2008).	Í	
upphafi	töldu	vísindamenn	ógerlegt	að	hafa	áhrif	á	þroskaframvindu	barna,	en	í	dag	vitum	

við	betur.	Á	aldrinum	0	til	6	ára	eru	tengsl	milli	barns	og	foreldra	mikilvægasta	sambandið	
í	 lífi	þess	og	mikilvægur	grunnur	að	framtíðarsamböndum.	Sem	dæmi	þá	sýna	börn	sem	

alast	upp	við	erfiðar	félagslegar	aðstæður	oftar	slakari	námsárangur	en	þau	sem	búa	við	

betri	aðstæður.	Í	Bandaríkjunum	var	markvisst	unnið	með	íhlutun	sem	bætti	stuðning	við	
börn	 í	 áhættuhópum	 á	 þessum	 aldri	 og	 reyndust	 þær	 mjög	 árangursríkar,	 og	 þá	

sérstaklega	í	framtíðarþroska	þeirra	barna	sem	tóku	þátt.	

	 Snemmtæk	 íhlutun	 (early	 intervention)	er	þegar	gripið	er	 til	 sértækra	markvissra	

aðgerða	 snemma	 á	æviskeiði	 barns	 (0-6	 ára)	 vegna	 þroskafrávika,	 líkamlegra	 skerðinga	

eða	 sjúkdóma	 (Guralnick,	 1997).	 Snemmtæk	 íhlutun	 getur	 beinst	 að	 barninu	 sjálfu	 eða	

barninu	og	fjölskyldu	þess	og	er	þá	kölluð	fjölskyldumiðuð	snemmtæk	íhlutun,	en	þá	eru	

þarfir	barnsins	og	fjölskyldunnar	metnar	(Tryggvi	Sigurðsson,	2001).	Síðasta	áratug	hefur	

verið	 lögð	áhersla	á	að	fjölskyldumiðuð	þjónusta	verði	eitt	af	 lykilatriðum	snemmtækrar	

íhlutunar	(Alliston,	2007).	Þar	sem	íhlutunin	er	fjölskyldumiðuð	þá	eru	foreldrarnir	hluti	af	

þjónustuteymi	 sem	 myndað	 er	 í	 kringum	 barnið	 þeirra	 ásamt	 fagfólki	 (Jóna	 G.	

Ingólfsdóttir,	2008a).	Snemmtæk	íhlutun	snýst	um	fleira	en	íhlutun	á	fyrstu	árum	barnsins	

og	 leitast	 er	 við	 að	 veita	þjónustuna	 í	 nærumhverfi	 barnsins	 eins	og	 á	heimili	 þess	og	 í	
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leikskóla.	 Þjónustan	 felur	 í	 sér	 þverfaglega	 samvinnu	 milli	 allra	 fagaðila	 sem	 koma	 að	

barninu	til	þess	vinna	sem	best	að	markmiðum.	Þjónustan	við	barnið	er	einstaklingsmiðuð	

og	 unnin	 er	 einstaklingsáætlun	 með	 markmiðum	 sem	 foreldrar	 og	 fagaðilar	 velja	
sameiginlega	eftir	getu	og	þörfum	barnsins	og	óskum	foreldranna.	Til	þess	að	auka	líkur	á	

árangri	þurfa	fjölskyldumeðlimir	að	vera	virkir	þátttakendur	í	íhlutuninni	(Brereton,	2011).	

Fagaðilarnir	 sem	 vinna	 með	 barninu	 valdefla	 foreldrana	 með	 því	 að	 gera	 þá	 að	
þátttakendum	í	íhlutuninni	frá	upphafi.	Þannig	geta	foreldrarnir	fylgt	íhlutuninni	eftir	sem	

gerir	hana	markvissari	og	árangursríkari.		

	 Athugun	okkar	á	 snemmtækri	 íhlutun	 leiðir	 í	 ljós	mikilvægi	þess	að	hefja	 íhlutun	

við	barn	eins	fljótt	og	hægt	er	vegna	þess	að	það	hefur	sýnt	sig	að	möguleikar	barnsins	á	
að	 ná	 árangri	 séu	 meiri	 með	 snemmtækri	 íhlutun,	 og	 enn	 frekar	 ef	 íhlutunin	 er	

fjölskyldumiðuð.		 	

1.3 Rannsóknir	á	fjölskyldumiðaðri	snemmtækri	íhlutun	

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	á	 að	 árangur	 af	 snemmtækri	 íhlutun	 ræðst	 að	miklu	 leyti	 af	
þátttöku	foreldra	í	starfinu	og	þeim	stuðning	sem	þeim	er	veittur.	Rannsókn	Centerwall	og	

Centerwall	(1960)	var	meðal	fyrstu	vísindalegra	rannsókna	á	sviði	snemmtækrar	íhlutunar.	

Niðurstöður	 hennar	 sýndu	 að	 greindarvísitala	 barna	 með	 Downs-heilkenni	 lækkaði	

töluvert,	 ef	 þau	 nutu	 ekki	 mikillar	 örvunar	 fyrstu	 æviár	 sín	 (Tryggvi	 Sigurðsson,	 2008).	

Íhlutun	getur	hægt	á	eða	komið	í	veg	fyrir	afturför	í	þroska	eftir	því	sem	barnið	eldist	en	
rannsóknir	sýna	ekki	fram	á	aukinn	vitsmunaþroska.	Rannsóknir	hafa	hins	vegar	sýnt	fram	

á	að	íhlutun	getur	bætt	hegðun	og	félagsþroska	og	þannig	haft	jákvæð	áhrif	á	skólagöngu	

barnanna.		

	 Börn	eru	móttækilegust	fyrstu	árin	og	sýna	eldri	rannsóknir	fram	á	mikilvægi	fyrstu	

áranna	 á	 þroskaframvindu	 barna	 (Bailey,	 1997).	 Bloom	 komst	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 árið	

1964	 að	 umhverfið	 hefði	 mikil	 áhrif	 á	 mótun	 barnsins	 þegar	 til	 lengri	 tíma	 væri	 litið.	

Samkvæmt	honum	mótast	reynsla	barna	af	fjölbreytileikanum	í	umhverfi	þeirra	og	bætist	
við	 fyrri	 reynslu.	Rannsóknir	Bloom	eru	meðal	þeirra	 rannsókna	sem	 leggja	grunninn	að	

snemmtækri	 íhlutun.	 Guralnick	 (1997)	 segir	 snemmtæka	 íhlutun	mikilvæga	 og	 það	 hafi	

sýnt	 sig	 í	 niðurstöðum	rannsóknar	á	heimsvísu	á	 skilvirkni	 snemmtækrar	 íhlutunar,	 sem	
voru	birtar	árið	1986.	Niðurstöðurnar	sem	hann	greinir	frá	sýndu	meðal	annars	að	fjöldi	

fatlaðra	 barna	 voru	 án	 þjónustu	 sem	 hafði	 neikvæð	 áhrif	 á	 þroska	 þeirra	 og	 upplifðu	

fjölskyldur	þeirra	sig	einangraðar	frá	samfélaginu.	Því	leggur	Guralnick	mikla	áherslu	á	að	
íhlutun	hefjist	eins	 snemma	og	mögulegt	er	 til	þess	að	öll	börn	geti	átt	 jöfn	 tækifæri	 til	

þroska	óháð	fjölskylduaðstæðum.		
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	 Helsta	 breytingin	 á	 snemmtækri	 íhlutun	 síðustu	 áratugi	 er	 aukin	 áhersla	 á	

fjölskyldumiðaða	 þjónustu,	 út	 frá	 vistfræðikenningu	 Bronfenbrenner	 (Jóna	 G.	

Ingólfsdóttir,	2008b).	Talið	er	að	mestum	ávinningi	megi	ná	með	því	að	styðja	við,	styrkja	
og	 virkja	 fjölskyldu	 barnsins	 og	 aðra	 í	 nærumhverfi	 þess,	 til	 þess	 að	 annast	 barnið	 sem	

best.	 Samkvæmt	kenningu	Bronfenbrenner	hefur	 samspil	 einstaklingsins	 við	náttúrulegt	

umhverfi	sitt	mest	áhrif	á	þroska	hans	(Shaffer,	2002).	Blackman	(2003)	segir	fjölskylduna	
mikilvæga	 í	 snemmtækri	 íhlutun	 og	 með	 samvinnu	 við	 hana	 séu	 auknar	 líkur	 á	 betri	

árangri.	Hann	bendir	einnig	á	að	það	sé	hagstæðara	fyrir	samfélagið	að	 íhlutun	við	barn	

hefjist	sem	fyrst	og	að	hlúð	sé	vel	að	fjölskyldu	þess.	Snemmtæk	íhlutun	sé	því	ávinningur	

fyrir	barnið,	fjölskylduna	og	samfélagið	í	heild	

	 Skoðun	 okkar	 á	 rannsóknum	 á	 fjölskyldumiðaðri	 snemmtækri	 íhlutun	 rennur	

stoðum	undir	mikilvægi	þess	að	íhlutun	hefjist	eins	snemma	og	hægt	er,	og	miðuð	útfrá	

allri	fjölskyldunni	til	þess	að	ná	sem	mestum	árangri	með	aukin	lífsgæði	í	huga.		

1.4 Alþjóðasáttmálar	

Samkvæmt	 mannréttindayfirlýsingu	 Sameinuðu	 þjóðanna	 eru	 undirstöður	 samfélaga	

fjölskyldur,	 allar	 fjölskyldur	 hafa	 sama	 rétt	 og	 stuðla	 eigi	 að	 vernd	 allra	 fjölskyldna	

(Mannréttindayfirlýsing	Sameinuðu	þjóðanna,	1948).	Yfirlýsingin	leggur	áherslu	á	rétt	allra	

að	 menntun,	 aðgengi	 að	 upplýsingum	 og	 þjónustu	 og	 fullri	 samfélagsþátttöku	 án	

mismununar.	

	 Samningur	Sameinuðu	Þjóðanna	um	réttindi	barnsins	var	undirritaður	og	fullgiltur	

hér	á	landi	árið	1992,	og	lögfestur	árið	2013	og	er	því	orðinn	hluti	af	íslenskri	löggjöf	(lög	

um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	nr.	19/2013).	Íslenska	ríkið		hefur	

því	skuldbundið	sig	til	þess	að	virða	og	uppfylla	ákvæði	samningsins,	en	honum	er	ætlað	
að	 standa	 vörð	 um	 grunnmannréttindi.	 Samningurinn	 var	 undirritaður	 og	 fullgiltur	 í	

Danmörku	árið	1991,	en	hann	hefur	ekki	enn	verið	lögfestur	þar	í	landi	og	hefur	því	ekki	

haft	 áhrif	 á	 grunnlög	 landsins	 (folketingsbeslutning	 om	 Danmarks	 ratifikation	 af	 FN-
konventionen	om	barnets	rettigheder	nr.	22/1991).	Samkvæmt	samningnum	á	barn	með	

sérþarfir	 rétt	 á	þeirri	 þjónustu	 sem	hentar	því	með	 tilliti	 til	 aðstæðna	 fjölskyldunnar	og	

efnahags	 foreldranna	 (lög	 um	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	
nr.19/2013).		

	 Samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	 var	 samþykktur	 árið	

2006	 í	 kjölfar	 mótmæla	 fatlaðs	 fólks	 á	 stöðu	 sinni	 og	 viðhorfum	 sem	 það	 mætti	 frá	
samfélaginu	(samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks,	2007).		Fatlað	fólk	

var	álitið	óhæft	 til	þess	að	taka	eigin	ákvarðanir	og	stjórna	eigin	 lífi.	Samningurinn	þótti	
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marka	tímamót	í	mannréttindabaráttu	fatlaðs	fólks	og	litið	er	til	hans	sem	leiðandi	afls	um	

allan	heim	 við	 réttindagæslu	 fatlaðs	 fólks	 (Helga	Baldvins	 og	Bjargardóttir,	Hanna	Björg	

Sigurjónsdóttir,	 2011).	 Samningnum	 er	 ætlað	 að	 ýta	 undir	 þátttöku	 fatlaðs	 fólks	 í	
samfélaginu	með	því	að	veita	stuðning	og	vernda	réttindi	þess.	Það	ber	því	ekki	að	líta	á	

fatlaða	einstaklinga	sem	félagslegt	vandamál	í	samfélaginu.	Samningurinn	var	undirritaður	

árið	 2007	 á	 Íslandi	 en	 hann	 hefur	 ekki	 enn	 verið	 fullgiltur	 né	 lögfestur	 (samningur	
Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks,	 2007).	 Samningurinn	 var	 undirritaður	 á	

sama	 tíma	 í	Danmörku	og	 fullgiltur	þar	 í	 landi	 árið	2009	 (forslag	 til	 folketingsbeslutning	

om	 fremme,	 beskyttelse	 og	 overvågning	 af	 gennemførelsen	 af	 FN’s	 konvention	 om	

rettigheder	 for	 personer	 med	 handicap	 nr.	 15/2010).	 Stjórnvöld	 aðildarlandanna	 hafa	

skuldbundið	 sig	 til	þess	að	vinna	eftir	 samningnum	og	horfa	 til	hans	 í	málefnum	fatlaðs	

fólks		(samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks,	2007).		 	

	 Síðustu	áratugi	hefur	verið	lögð	mikil	áhersla	á	jafnan	rétt	allra	barna	til	náms	og	
urðu	mikil	þáttaskil	árið	1994	þegar	Salamanca	yfirlýsingin	og	rammáætlun	um	aðgerðir	
vegna	nemenda	með	sérþarfir	 var	gefin	út	 (Salamanca	yfirlýsingin	og	 rammaáætlun	um	

aðgerðir	 vegna	 nemenda	 með	 sérþarfir,	 1994),	 en	 tekið	 var	 mið	 af	 yfirlýsingum	
Sameinuðu	þjóðanna	um	jöfn	tækifæri	fyrir	fatlað	fólk	(Reykjavíkurborg,	2012a).	Allir	hafi	
sína	 sérstöðu	 þegar	 kemur	 að	 áhugamálum,	 hæfileikum	 og	 námsþörfum	 (Salamanca	

yfirlýsingin	 og	 rammaáætlun	 um	 aðgerðir	 vegna	 nemenda	 með	 sérþarfir,	 1994).	 Í	
yfirlýsingunni	er	áréttað	að	allir	eigi	rétt	á	menntun	við	hæfi	og	að	breyta	þurfi	umgjörð	
skólakerfisins	 til	 þess	 að	 skóli	 án	 aðgreiningar	 geti	 átt	 sér	 stað.	 Í	 skýrslu	 um	

samfélagsþátttöku	 fatlaðs	 fólks	 á	 Íslandi	 kemur	 fram	 að	 rannsóknir	 hafi	 sýnt	 fram	 á	

jákvæð	áhrif	þátttöku	fatlaðra	barna	í	almennum	skólum,	bæði	fyrir	þau	sjálf	og	ófatlaða	
bekkjarfélaga	 þeirra	 (Rannveig	 Traustadóttir	 og	 Rice,	 J.,	 2008).	 Í	 skýrslunni	 segir	

ennfremur	 að	 ein	 mesta	 hindrun	 á	 þátttöku	 fatlaðra	 barna	 í	 skólastarfi,	 sé	 viðhorf	

kennara,	stjórnenda	og	heilbrigðisstarfsfólks	til	þeirra.	Dóra	Bjarnason	(2003)	nefnir	það	
sama	og	segir	að	jákvæð	áhrif	þátttöku	séu	meðal	annars	félagsleg	tengsl	og	vinátta,	í	bók	

sem	 hún	 skrifaði	 um	 son	 sinn.	 Þá	 nefnir	 hún	 ennfremur	 að	 hugmyndafræði	 skóla	 án	

aðgreiningar	 sé	 almennt	 viðurkennd,	 en	 deila	má	 um	þá	 viðurkenningu	með	 núverandi	
starfsháttum	þar	sem	skuldbindingu	um	þátttöku	virðist	ekki	fylgt	eftir.	 	

	 Hugmyndafræði	 skóla	 án	 aðgreiningar	 leggur	 áherslu	 á	 að	 mæta	 þörfum	 allra	

barna	 með	 sveigjanleika,	 hvetjandi	 námsumhverfi	 og	 fjölbreyttum	 kennsluaðferðum	
(Hafdís	Guðjónsdóttir,	2008).	Almennir	skólar	eiga	að	vera	aðgengilegir	fötluðum	börnum	

og	mæta	 þörfum	 þeirra	með	 kennsluaðferðum	 sem	 taka	mið	 af	 hverju	 barni	 (Hermína	

Gunnþórsdóttir,	 2010).	 Almennir	 skólar	 eru	 virkasta	 aflið	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	
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mismunun	 og	 móta	 umhverfið	 á	 þann	 veg	 að	 fötluðum	 börnum	 sé	 tekið	 með	 opnum	

örmum	án	aðgreiningar	frá	öðrum	nemendum.		

	 Við	 teljum	 mikilvægt	 að	 aðildaríki	 að	 alþjóðasáttmálum	 virði	 samningana	 og	

mannréttindi	þegna	sinna.	Þá	teljum	við	mikilvægt	að	þau	aðildarríki	sem	hafa	undirritað	

þessa	 samninga	 ljúki	 ferlinu	 og	 lögfesti	 þá,	 og	 noti	 sem	 grunn	 að	 lögum.	Öll	 börn	 eiga	

jafnan	rétt	 til	náms	og	að	okkar	mati	eiga	 foreldrar	ekki	að	þurfa	að	berjast	 fyrir	því	að	

börn	 þeirra	 fái	 þá	 þjónustu	 sem	 þau	 eiga	 rétt	 á.	 Þá	 þykir	 okkur	 skrítið	 að	 samningur	
sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	hafi	ekki	enn	verið	lögfestur	hér	á	landi	og	

að	fólk	með	fötlun	þurfi	enn	árið	2016	að	mótmæla	og	berjast	fyrir	grunnmannréttindum	

eins	og	mannréttindi	séu	forréttindi	sumra	en	allra.	

1.5 Lagaumgjörð	í	löndunum	tveimur	 	

Öll	 þjónusta	 við	 fötluð	börn	og	 fjölskyldur	 þeirra	 er	 veitt	 í	 samræmi	 við	 gildandi	 lög	 og	

reglugerðir	 hverju	 sinni.	 Lögin	 eru	 hugsuð	 til	 þess	 að	 tryggja	 mannréttindi	 og	 velferð	

einstaklinga,	 ásamt	 því	 að	 stuðla	 að	 jafnrétti,	 þátttöku	 og	 auknum	 lífsgæðum.	 Því	 er	
mikilvægt	að	 fylgja	eftir	þróun	mannréttinda	og	sjá	 til	þess	að	 lögin	 fylgi	þeim	eftir.	Við	

skoðum	 því	 lög	 er	 varða	 börn	 í	 báðum	 löndunum	 og	 hvernig	 þau	 samræmast	 þeim	

megingildum	sem	koma	fram	í	ofangreindum	samningum.	 		

1.5.1 	Íslensk	lög	

Íslensk	 lög	um	málefni	 fatlaðs	fólks	eiga	að	vernda	mannréttindi	 fatlaðs	fólks	til	þess	að	
það	 geti	 lifað	 sem	 eðlilegustu	 lífi,	 með	 því	 að	 auka	 jafnrétti	 og	 tryggja	 því	 sambærileg	
lífskjör	og	annars	fólks	(lög	um	málefni	fatlaðs	fólks	nr.	59/1992).	Í	lögum	um	Greiningar-	

og	ráðgjafarstöð	ríkisins	(nr.	82/2003)	segir	að	markmið	þeirra	sé	að	tryggja	að	börn	með	
alvarlegar	 þroskaraskanir	 og	 fatlanir,	 fái	 greiningu	 og	 ráðgjöf.	 Þar	 segir	 enn	 fremur	 að	

hlutverk	Greiningarstöðvar	sé	að	afla,	viðhalda	og	miðla	fræðilegri	þekkingu	á	þessu	sviði.	

Greiningarstöð	skal	hafa	samráð	við	aðra	aðila	um	þjónustu,	kennslu	og	rannsóknir	á	sviði	

fatlana	og	þroskaraskana,	eins	og	þjónustumiðstöðvar	sveitarfélaganna,	sérfræðiþjónustu	
grunnskóla,	ráðgjafar-	og	sálfræðiþjónustu	leikskóla,	heilbrigðisstofnanir	og	fleiri	aðila.	Ef	

barn	 býr	 við	 óviðunandi	 aðstæður	 eða	 stofnar	 heilsu	 sinni	 og	 þroska	 í	 hættu,	 þá	 eiga	

barnaverndarlög	að	tryggja	því	viðeigandi	aðstoð	með	hagsmuni	þess	að	leiðarljósi	ásamt	

því	 að	 taka	 tillit	 til	 sjónarmiða	 barnsins	 (Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002).	 Góð	 samvinna	

barnaverndaryfirvalda	við	börn,	foreldra	og	þær	stofnanir	sem	koma	að	málefnum	barna	

er	mjög	mikilvæg	til	þess	að	auka	líkur	á	því	að	árangur	náist.	Sérstök	áhersla	er	lögð	á	að	

styrkja	 fjölskyldur	 og	 leiðbeina	 foreldrum	 í	 uppeldishlutverki	 sínu,	 auk	 þess	 sem	

sérstökum	úrræðum	er	beitt	til	verndar	börnum	þegar	það	á	við.	 	
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1.5.2 	Dönsk	lög	

Tilgangur	 dönsku	 félagsþjónustulaganna	 er	 að	 bjóða	 fólki	 uppá	 fjölbreytta	 þjónustu	 í	

formi	 ráðgjafar	 og	 stuðnings	 til	 þess	 að	 auðvelda	 daglegt	 líf	 þess,	 bæta	 lífsgæði	 og	

fyrirbyggja	 félagsleg	 vandamál	 (bekendtgørelse	 af	 lov	 om	 social	 service	 nr.	 1284/2015).	
Allir	eiga	rétt	á	að	nýta	sér	ókeypis	ráðgjöf	sveitarfélaganna,	þar	sem	ráðgjafar	meta	hvort	

viðkomandi	 hefur	 þörf	 fyrir	 aðstoð	 samkvæmt	 félagsþjónustulögum	 eða	 öðrum	 lögum.	

Gerð	er	athugun	og	mat	á	barni	ef	það	þarf	á	sérstakri	aðstoð	að	halda	vegna	líkamlegra	
eða	andlegra	skerðinga.	Matið	er	unnið	í	samvinnu	við	foreldra	barnsins,	þar	sem	m.a.	er	

litið	til	þroska	þess	og	hegðunar,	fjölskyldutengsla,		heilsu	og	líðan,	félagslegra	tengsla	og	

áhugamála.	Þjónustan	við	barnið	og	fjölskyldu	þess	er	ákvörðuð	í	samráði	við	foreldrana	á	

með	þroska,	velferð	og	sjálfstæði	barnsins	í	huga.	Ef	grunur	leikur	á	að	barn	þurfi	sérstaka	

aðstoð	 strax	 eftir	 fæðingu,	 þá	 eru	 þarfir	 og	 aðstæður	 verðandi	 foreldra	 kannaðar	 og	

metnar.	 Prófanir	 og	meðferðarúrræði	 fyrir	 barnið	og	 fjölskylduna	eru	ókeypis,	 auk	þess	

sem	 fjölskyldum	 með	 börn	 er	 boðin	 sérstök	 handleiðsla	 innan	 þriggja	 mánaða	 frá	
greiningu.	

	 Samkvæmt	dönsku	félagsþjónustulögunum	(nr.	1284/2015)	eiga	sveitarfélögin	að	

tryggja	samræmi	á	milli	almenns	forvarnarstarf	og	markvissrar	íhlutunar	með	því	að	bjóða	

uppá	ýmis	fyrirbyggjandi	stuðningsúrræði	fyrir	börn	og	fjölskyldur	sem	þurfa	á	sérstökum	
stuðning	að	halda	með	þarfir	barnsins	í	huga,	eins	og	t.d.	fjölskylduráðgjöf	og	stuðnings-	

og	spjallhópa.	Markmiðið	með	sérstökum	stuðningi	við	börn	er	að	tryggja	að	þau	fái	sömu	

tækifæri	 og	 jafnaldrar	 þeirra	 til	 persónulegs	 þroska,	 heilbrigðis	 og	 sjálfstæðis	 á	
fullorðinsárum.	 Aðstoðinni	 er	 ætlað	 að	 tryggja	 samfellu	 í	 uppeldi,	 umönnun	 og	 öryggi	

barns	 með	 því	 að	 styðja	 við	 barnið	 og	 fjölskylduna.	 Aðstoðin	 byggir	 á	 snemmtækri	

heildrænni	 íhlutun,	 	er	 einstaklingsmiðuð,	 fer	 fram	 í	 nánasta	 umhverfi	 barnsins	 og	 er	
skipulögð	eftir	þörfum	hvers	barns	og	fjölskyldu	þess.	Sveitarstjórnin	þarf	að	huga	að	því	

hvernig	hægt	er	að	tryggja	virka	aðkomu	og	þátttöku	fjölskyldunnar.	 	

	 Ef	 þörf	 er	 á	 bráða	 stuðningsúrræði	 vegna	 barns,	 þá	 velur	 sveitarstjórn	 hvaða	
úrræði	hentar	barninu	best	og	er	ákvörðun	tekin	með	samþykki	foreldra.	Ef	foreldrar	óska		

ekki	 eftir	 inngripum	en	 sveitarstjórnin	 sér	 ástæðu	 til	 þeirra,	 þá	 getur	hún	gripið	 inní	 án	

samþykkis	 foreldra.	 Bráðaúrræði	 geta	 verið	 formi	 dagvistunar,	 frístundar,	
uppeldisaðstoðar	 eða	 annarrar	 aðstoðar	 á	 heimili	 barns,	 fjölskyldumeðferðar,	

næturvistun,	stuðningsfjölskyldu,	tilsjónaraðila	og	vistunar	á	fósturheimili.	

1.5.3 Samanburður	á	lögum	í	löndunum	tveimur		

Lög	beggja	landanna	miðast	að	því	að	vernda	mannréttindi,	auka	jafnrétti	og	stuðla	að	því	

að	 fatlað	 fólk	 geti	 lifað	 sem	 eðlilegustu	 lífi	 (lög	 um	 málefni	 fatlaðs	 fólks	 nr.	 59/1992;	
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bekendtgørelse	af	 lov	om	social	service	nr.	1284/2015).	Foreldrar	fatlaðra	barna	eiga	að	

hafa	greiðan	aðgang	að	ráðgjöf,	greiningu	og	annarri	þjónustu	fyrir	börn	sín.	Börn	eiga	að	

njóta	sama	réttar	til	náms	og	önnur	börn	sem	er	 í	samræmi	við	þá	alþjóðasáttmála	sem	
við	höfum	fjallað	um.		

	 Þá	 sýnist	 okkur	 dönsku	 lögin	 miða	 að	 því	 að	 gera	 þjónustu	 við	 barnið	 og	

fjölskylduna	aðgengilega	og	gagnsæja,	bæði	hvað	varðar	stuðning	og	kostnað.	Svo	virðist	

sem	reynt	sé	að	ýta	undir	að	fjölskyldurnar	eigi	auðvelt	með	að	finna	út	úr	því	sjálfar	hvert	
þær	 sækja	 þjónustuna	 sem	 þær	 þurfa.	 Íslensku	 lögin	 virðast	 ekki	 eins	 gagnsæ,	 og	

samræma	mætti	þjónustuna	til	þess	að	auðvelda	fyrir	foreldrunum.	Þá	tókum	við	eftir	sér	

ákvæði	um	bráða	úrræði	 í	 dönsku	 lögunum	sem	 leyfa	 inngrip	 án	 samþykkis	 foreldra	og	
teljum	við	það	auka	líkur	á	brottnámi	barna	af	heimilum	sínum	yfir	á	stofnanir.	 	

1.6 Hugtök	

Alþjóðasamfélagið	hefur	viðurkennt	tilvist	mannréttinda	með	aðild	að	alþjóðasamningum	

og	lögum	(Mannréttindaskrifstofa	Ísland,	e.d.b).	Mannréttindi	eiga	m.a.	að	vernda	réttindi	
einstaklinga,	 tryggja	aðgengi	að	grunnþörfum	og	veita	vernd	gegn	ofbeldi	 í	hvaða	mynd	

sem	 er	 (Mannréttindaskrifstofa	 Íslands,	 e.d.c).	Mannréttindi	 eru	 alþjóðleg	 og	 gilda	 fyrir	

alla	einstaklinga	óháð	kyni,	litarhætti,	fötlun,	tungumáli,	trú	eða	öðru.	Þegar	mannréttindi	

eru	 brotin,	 þá	 hefur	 það	 áhrif	 á	 allt	 samfélagið.	 Þó	 svo	 að	 ríki	 gerist	 aðilar	 að	

alþjóðasamningum	og	samþykktum	og	heiti	því	að	 fara	eftir	þeim,	þá	eru	 ríki	 sem	virða	
mannréttindareglur	að	vettugi	og	brjóta	á	þegnum	sínum	(Mannréttindaskrifstofa	Íslands,	

e.d.a).	Alþjóðastofnanir	leitast	við	að	veita	aðildarríkjunum	eftirfylgni	til	þess	að	ýta	undir	

að	mannréttindi	séu	virt,	það	er	gert	með	reglum,	eftirliti	og	þrýstingi	á	þau	ríki	sem	ganga	

þvert	á	alþjóðlegar	skuldbindingar	sínar.	

	 Fjölskyldur	eru	samsettar	af	einstaklingum	með	mismunandi	þarfir	og	engar	tvær	

fjölskyldur	 eru	 eins,	 en	 allar	 fjölskyldur	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 aðstæður	 þeirra	 geta	

breyst	 með	 litlum	 eða	 engum	 fyrirvara,	 t.d.	 vegna	 slysa	 eða	 veikinda	 (María	
Játvarðardóttir,	2008).	Barn	með	skerðingar	getur	fæðst	inn	í	hvaða	fjölskyldu	sem	er	og	

töluvert	 álag	 getur	 fylgt	 umönnun	 auk	 þess	 umgjörð	 fjölskyldunnar	 getur	 breyst.	

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin	(2001)	skilgreinir	hugtakið	fötlun	sem:	„Fötlun	er	hugtak	yfir	
skerðingu,	 hömlun	 í	 athöfnum	 og	 takmörkun	 á	 þátttöku.	 Fötlun	 á	 sér	 stað	 þegar	

óhagstætt	samspil	er	milli	einstaklings	og	aðstæðna	hans	í	því	umhverfi	sem	hann	býr	í.“	

Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 skilgreiningu	 samnings	 Sameinuðu	þjóðanna	um	 réttindi	 fatlaðs	
fólks	á	fötlun	sem	er	á	þennan	veg:		

	 Til	 fatlaðs	 fólks	 teljast	 þeir	 sem	 eru	 líkamlega,	 andlega	 eða	 vitsmunalega	 skertir	

	 eða	sem	hafa	skerta	skynjun	til	frambúðar	sem	kann,	þegar	víxlverkun	verður	milli	
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	 þessara	 þátta	 og	 tálma	 af	 ýmsu	 tagi,	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 fulla	 og	 virka	 þátttöku	

	 þeirra	 í	 samfélaginu	 á	 jafnréttisgrundvelli.	 (Samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	

	 réttindi	fatlaðs	fólks	1.	grein/	2007)		 		

Skilningur	 á	 fötlun	 er	 misjafn,	 en	 þau	 sjónarhorn	 sem	 eru	 ríkjandi	 í	 dag	 eru	

læknisfræðilega	 sjónarhornið	 og	 félagslega	 sjónarhornið	 (Rannveig	 Traustadóttir,	 2003).	

Læknisfræðilega	 sjónarhornið	 gengur	 útfrá	 því	 að	 líkamlegar	 eða	 andlegar	 skerðingar	
einstaklingsins	 fatli	 hann	og	 valdi	 honum	ýmsum	erfiðleikum.	 Félagslega	 sjónarhornið	 á	

fötlun	gengur	hinsvegar	út	 frá	því	á	 samfélagið	 fatli	einstaklinginn	með	því	að	gera	ekki	

ráð	fyrir	honum	í	samfélaginu.		

	 Eftir	 skoðun	 okkar	 á	 mannréttinda	 hugtakinu	 þá	 teljum	 við	 mannréttindi	 barna	

vera	 varin	 með	 lögum	 og	 ákvæðum	 í	 alþjóðasáttmálum	 í	 báðum	 löndunum,	 sem	 er	

mikilvægt	 til	 þess	 að	 börn	 geti	 búið	 við	 öryggi,	 þroskast	 og	 verið	 þátttakendur	 í	

samfélaginu.	 Þá	 sýnist	 okkur	 lög	 beggja	 landanna	 taka	 mið	 af	 félagslegu	 sjónarhorni	 á	
fötlun	 í	 samræmi	við	alþjóðasáttmála,	en	engu	að	síður	er	 læknisfræðilega	sjónarhornið	
enn	til	staðar	með	áherslu	á	greiningar	og	þjálfun.	 	

1.7 Samantekt	

Í	þessum	kafla	höfum	við	fjallað	um	einkenni	fjölskyldumiðaðrar	snemmtækarar	íhlutunar,	
ásamt	því	að	skoða	hvernig	fagaðilar	starfa	og	veita	þjónustuna.	Þær	rannsóknir	sem	við	
skoðuðum	um	 fjölskyldumiðaða	þjónustu	og	 snemmtæka	 íhlutun	 sýna	 fram	á	mikilvægi	

þess	að	 íhlutun	hefjist	eins	 snemma	og	mögulegt	er,	þar	 sem	hún	geti	bætt	hegðun	og	
félagsþroska	 ásamt	 því	 að	 hafa	 jákvæð	 áhrif	 á	 þátttöku	 barnsins	 í	 skólaumhverfinu.	

Skoðun	okkar	leiðir	í	ljós	að	mestum	ávinningi	megi	ná	með	stuðningi	við	foreldra	og	aðra	

í	 nærumhverfi	 barnsins	 ásamt	 þátttöku	 þeirra	 í	 íhlutun	 við	 barnið,	 þar	 sem	 börn	 eru	
móttækilegust	 fyrstu	 árin	 og	 mótast	 af	 umhverfinu	 sínu.	 Fjölskyldumiðuð	 snemmtæk	

íhlutun	er	 því	mikilvægur	 grunnur	 að	þjónustu	 við	 fötluð	börn	og	 fjölskyldur	 þeirra,	 því	

hún	sýnir	 fram	á	ávinning	 fyrir	barnið,	 fjölskylduna	og	samfélagið	 í	heild.	Við	skoðuðum	
lög,	 reglugerðir	 og	 alþjóðasáttmála	 sem	 snúa	 að	 börnum	 og	 fötluðu	 fólki,	 og	 almennt	

virðist	vera	samræmi	á	milli	þeirra	með	áherslu	á	jafnan	rétt	fatlaðra	barna	til	menntunar	

og	 sömu	 lífsgæða	og	annarra	barna.	Að	 lokum	skoðuðum	við	hugtakið	mannréttindi	og	
mismunandi	 skilgreiningar	á	 fötlun.	 Í	næsta	kafla	munum	við	skoða	þann	rétt	 sem	börn	

hafa	til	náms	og	þau	dagvistunarform	sem	eru	í	boði	fyrir	börn	með	sérþarfir	 í	Reykjavík	

og	Kaupmannahöfn.	 	
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2 Þátttaka	og	menntun	ungra	barna	

Í	 þessum	 kafla	 fjöllum	 við	 um	 rétt	 allra	 barna	 til	menntunar	 og	 þátttöku	 útfrá	 gildandi	
lögum	og	alþjóðasáttmálum	í	löndunum	tveimur,	með	áherslu	á	skóla	án	aðgreiningar.	Þá	

skoðum	 við	 dagvistun	 og	 hvernig	 hugmyndafræði	 fjölskyldumiðaðrar	 þjónustu	 og	

snemmtækrar	 íhlutunar	 kemur	 fram	 í	 þeirri	 þjónustu.	 Þá	 greinum	 við	 frá	 niðurstöðum	

athugunarinnar	með	því	að	bera	saman	dagvistun	í	Reykjavík	og	Kaupmannahöfn.	

2.1 Réttur	ungra	barna	til	þátttöku	

Með	þátttöku	er	átt	við	að	barn	fylgi	 jafnöldrum	sínum	og	taki	þátt	í	daglegu	lífi	til	 jafns	

við	 þá,	 því	 er	 mikilvægt	 mæta	 hverju	 barni	 þar	 sem	 það	 er	 statt	 hverju	 sinni	 (Colver,	
2006).	 Samkvæmt	 íslenskum	 lögum	 er	 leikskóli	 fyrsta	 skólastigið	 og	 ber	 Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið	 ábyrgð	 á	 gerð	 aðalnámsskrár	 fyrir	 leikskóla	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	 e.d).	 Hver	 leikskóli	 byggir	 starf	 sitt,	 áætlanir	 og	 námskrá	 á	

lögum	 um	 leikskóla	 (nr.	 90/2008)	 og	 aðalnámskrá	 leikskóla	 (2011)	 en	 hún	 mótar	

uppeldisstefnu	 leikskóla	 landsins.	Bygging	og	rekstur	 leikskóla	er	 í	höndum	sveitarfélaga	
sem	eiga	að	sjá	til	þess	að	þeir	séu	byggðir	og	reknir	þannig	að	þeir	geti	sinnt	fötluðum	og	

ófötluðum	börnum.		

	 Í	 mannréttindayfirlýsingu	 Sameinuðu	 þjóðanna	 er	 kveðið	 á	 um	 skólaskyldu,	 þar	

sem	 bjóða	 á	 öllum	 börnum	 á	 grunnskólaaldri	 menntun	 án	 endurgjalds	

(Mannréttindayfirlýsing	Sameinuðu	þjóðanna,	1948).	Það	er	val	foreldra	hvort	börn	þeirra	

sæki	 leikskóla	 þar	 skólaskyldan	 nær	 ekki	 yfir	 leikskólanám	 og	 því	 er	 dvölin	 á	 kostnað	

foreldranna	 (lög	 um	 leikskóla	 nr.	 90/2008).	 Samkvæmt	 lögum	 um	málefni	 fatlaðs	 fólks	

eiga	 fötluð	 börn	 sama	 rétt	 og	 önnur	 börn	 á	 leikskólavistun	 á	 vegum	 sveitarfélaganna	 í	

almennum	leikskólum	með	nauðsynlegri	stuðningsþjónustu	(lög	um	málefni	fatlaðs	fólks	

nr.	59/1992).	Börn	sem	þurfa	á	sérstakri	aðstoð	og	þjálfun	að	halda	að	mati	viðurkenndra	

greiningaraðila	eiga	að	njóta	þjónustunnar	 innan	 leikskólans,	 í	 samvinnu	við	 foreldra	og	

undir	handleiðslu	sérfræðinga	 (lög	um	 leikskóla	nr.	90/2008).	Velferð	og	hagur	barna	er	

hafður	 að	 leiðarljósi	 í	 öllu	 leikskólastarfi	 og	 því	 þarf	 leikskóla	 húsnæðið	 að	 taka	mið	 af	

þörfum	barnanna	og	starfinu	sem	þar	fer		fram.	Leikskólahúsnæði	skal	vera	öruggt	og	búa	

yfir	 rúmgóðu	 náms-	 og	 starfsumhverfi	 sem	 rýmir	 aðstöðu	 fyrir	 	börn	 með	 sérþarfir	 og	

vinnuaðstöðu	starfsfólks.	 	

	 Samkvæmt	 dönsku	 félagsþjónustulögunum	 eiga	 sveitarfélög	 að	 bjóða	 uppá	 næg	

dagvistunarpláss	 fyrir	börn	með	sérþarfir,	ásamt	því	að	ákvarða	hvaða	stuðning	barninu	
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og	 fjölskyldu	 þess	 skal	 veittur	 (bekendtgørelse	 af	 lov	 om	 social	 service	 nr.	 1284/2015).	

Dagvistunarpláss	fyrir	börn	með	sérþarfir	 í	almennum	leikskólum	og	fjölskyldupláss	voru	

tilraunaverkefni	hjá	Kaupmannahöfn	sem	hófst	árið	2007,	með	það	í	huga	að	vinna	á	móti	
aðgreiningu	og	stofnanavæðingu	(Bjørg	Kjær,	2009.).	Björg	Kjær	doktor	í	uppeldisfræðum	

og	Marianne	Bech	Larsen	 lektor	 í	uppeldisfræðum	rannsökuðu	dagvistun	fyrir	börn	með	

sérþarfir	 í	Kaupmannahöfn	á	árunum	2007-2009,	undir	heitinu	„Betri	gæði	 í	dagvistun“,	
(„Bedre	kvalitet	i	dagtilbud“)	með	áherslu	á	félagslega	stöðu	barna	í	dagvistun.	 	

	 Samningur	 Sameinuðu	þjóðanna	um	 réttindi	 barnsins	 leggur	 áherslu	 á	mikilvægi	

þess	 að	 börn	 séu	 virkir	 þátttakendur	 í	 samfélaginu	 ásamt	 því	að	 njóta	 verndar	 og	

umhyggju	 (lög	um	 samning	 Sameinuðu	þjóðanna	um	 réttindi	 barnsins	 nr.19/2013).	 Það	

sama	má	 segja	 um	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks,	 sem	 leggur	

áherslu	 á	 að	 gæta	 hagsmuna	 fatlaðra	 barna	 og	 sjá	 til	 þess	 að	 þau	 njóti	 sama	 réttar	 og	

önnur	börn	 (samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks,	 2007).	 	Með	það	
markmið	í	huga	eru	aðildarríkin	hvött	til	þess	að	koma	á	fót	menntakerfi	án	aðgreiningar	á	
öllum	skólastigum	til	þess	að	koma	til	móts	við	þarfir	og	áhuga	sérhvers	barns.	Ennfremur	

er	 ætlast	 til	 þess	 að	 starfsfólk	 og	 fagfólk	 skólanna	 búi	 yfir	 þekkingu	 á	 mismunandi	
skerðingum,	 óhefðbundnum	 kennsluaðferðum	 og	 kennsluefni	 til	 að	 þess	 að	 styðja	 við	
fötluð	 börn.	 Aðildarríkjum	 samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	 ber	 að	

viðurkenna	að	fatlað	barn	eigi	að	njóta	verðugs	lífs,	við	aðstæður	þar	sem	virðing	er	borin	
fyrir	því	og	ýtt	undir	virkni	þess	í	samfélaginu	(lög	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	
réttindi	barnsins	nr.	19/2013).	Aðildarríki	samningsins	eru	skyldug	til	þess	að	veita	öllum	

börnum	ókeypis	grunnmenntun	og	tryggja	aðgengi	að	menntun	við	hæfi	og	þroska	hvers	

barns	 ásamt	 því	 að	 veita	 stuðning	 til	 félagslegrar	 aðlögunar	 þegar	 þess	 þarf.	Menntun	
miðar	að	því	að	rækta	persónuleika	og	hæfileika	ásamt	því	að	auka	andlega	og	líkamlega	

getu	barnanna.	 Jafnframt	mótar	hún	virðingu	barna	 fyrir	mannréttindum	og	mannfrelsi,	

ásamt	því	að	búa	þau	undir	að	 lifa	ábyrgu	 lífi	 í	 fjölbreytilegu	þjóðfélagi	með	virðingu	að	
leiðarljósi.	

	 Athugun	okkar	á	íslenskum	og	dönskum	lögum	sýnir	á	bæði	löndin	standi	vörð	um	

rétt	barna	með	lögum,	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	að	börn	gangi	í	skóla	án	aðgreiningar	og	
fái	allan	þann	stuðning	sem	þau	þurfa	innan	veggja	skólans.	En	þá	teljum	við	að	það	sé	allt	

annað	mál	hvort	 lögunum	er	 fylgt	eftir	því,	eftir	því	hvernig	þau	eru	 túlkuð	en	þannig	á	

það	auðvitað	ekki	að	vera.		
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2.1.1 Aðalnámskrá	leikskóla	

Samkvæmt	 íslenskum	 lögum	 skal	 starf	 á	 öllum	 skólastigum	 byggjast	 á	 aðalnámskrá	

(Aðalnámskrá	 leikskóla,	 2011).	 Námskráin	 er	 ramminn	 utan	 um	 skólastarfið	 og	 veitir	

upplýsingar	um	tilgang	og	starfsemi	skólanna.	Aðalnámskrá	leikskóla	er	byggð	á	lögum	um	
leikskóla	 og	 er	 hugsuð	 sem	 leiðarvísir	 fyrir	 leikskólastarf.	 Námskráin	 skilgreinir	 hlutverk	

leikskóla	á	grundvelli	laga	um	leikskóla	og	reglugerða	um	menntun,	uppeldi	og	umönnun	í	

leikskóla.	Hún	gerir	grein	fyrir	markmiðum	og	fyrirkomulagi	leikskólastarfs,	ólíkum	kröfum	
og	 réttindum	 sem	 taka	 til	 allra	 skólasamfélaga.	 Námskránni	 er	 ætlað	 að	 samræma	

menntun,	uppeldi	og	umönnun	leikskólabarna	ásamt	því	að	tryggja	jafnrétti	allra	barna	til	

menntunar	og	uppeldis	í	leikskólum.	Aðalnámskráin	er	því	hugsuð	sem	stjórntæki	til	þess	

að	fylgja	lögum	eftir.	 	

	 í	 dönsku	 daggæslulögunum	 (nr.	 30/2015)	 segir	 að	 allt	 dagvistunarstarf	 eigi	 að	

miðast	útfrá	námsskrá	sem	tekur	mið	af	aldri	barnanna	sem	þar	eru	vistuð.	Námsskráin	á	

að	 gefa	 rými	 fyrir	 leik,	 nám	 og	 þroska	 barna	 í	 dagvistun	 með	 áherslu	 á	 persónulegan	
þroska,	félagsþroska,	málþroska,	líkamlegan	þroska	og	hreyfifærni,	náttúru,	menningu	og	

gildi.	 Hver	 dagvistun	 útfærir	 sína	 námskrá	 með	 sínum	 einkennum,	 gildum	 og	

kennsluaðferðum.	

	 Námskrárnar	 sýna	 okkur	 að	 allt	 skólastarf	 eigi	 að	 byggjast	 á	 sama	 grunni	 og	
samræmi	þannig	menntun	allra	barna.	Auk	þess	sem	allir	skólar	eigi	að	starfa	eftir	eigin	

skólanámskrá	 sem	 byggi	 á	 aðalnámskránni	 eða	 reglum	 um	 námskrár	 og	 marki	 þannig	

sérstöðu	sína	og	greini	frá	gildum	sínum	og	hlutverkinu	sem	þeir	sinna.	

2.2 Dagvistun	

Eins	og	fram	hefur	komið	þá	eiga	öll	börn	að	njóta	sama	réttar	til	dagvistunar	samkvæmt	

alþjóðasáttmálum	og	endurspeglast	það	bæði	í	íslenskum	og	dönskum	lögum.	Hér	á	eftir	
fer	 samanburður	 á	 framkvæmd	 dagvistunar	 og	 leikskólastarfs	 í	 Reykjavík	 og	

Kaupmannahöfn.	

2.2.1 Dagvistun	í	Reykjavík			 	

Í	Reykjavík	er	starfað	eftir	hugmyndafræði	snemmtækrar	íhlutunar	þar	sem	megin	áhersla	

er	 lögð	 á	 inngrip	 ef	 grunur	 um	 þroskafrávik	 vaknar	 snemma	 á	 æviárum	 barnsins	

(Reykjavíkurborg,	 2009).	 Sérkennslustefna	 Reykjavíkurborgar	 er	 byggð	 á	 lögum	 um	
leikskóla	nr.	90/2008,	barnalögum	nr.	76/2003,	Barnaverndarlögum	nr.	80/2002	og	lögum	

um	málefni	fatlaðs	fólks	nr.	59/1992.	Þar	að	auki	var	stuðst	við	Salamanca	yfirlýsinguna,	

Barnasáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna,	 aðalnámskrá	 leikskóla	 ásamt	 hugmyndafræði	

snemmtækrar	íhlutunar	og	leikskóla	án	aðgreiningar.	Í	 leikskólastarfi	þarf	að	taka	tillit	til	



21	

sérþarfa	 barna	með	 skerðingar,	 hvort	 sem	 þær	 eru	 líkamlegar	 eða	 andlegar,	 og	 á	 það	

einnig	við	um	börn	sem	glíma	við	langvarandi	erfiðleika	eða	veikindi.	Öllum	börnum	skal	

mæta	á	 jafningjagrundvelli,	vegna	mikilvægi	 jafnréttis	og	 jafnvægis	 í	 leik	og	samskiptum	
barna.	Markmiðið	 er	 að	 barn	 njóti	 sín	með	 öðrum	 börnum,	 einangrist	 ekki	 og	 aðlagist	

öðrum	börnum,	því	fer	sérkennslan	fram	þegar	barnið	er	í	leik	með	sínum	hópi.	Það	skiptir	

höfuð	máli	að	sérhvert	barn	njóti	stuðnings	og	 leiðsagnar	 í	 leikskólanum,	sem	miðast	út	
frá	þörfum	þess	og	að	samvinna	við	foreldra	sé	náin	og	skipulögð.	Sérkennslan	er	aðlöguð	

að	 þörfum	 hvers	 barns	 með	 einstaklingsáætlun	 og	 stuðst	 er	 við	 fagleg	 rök	 við	 val	 á	

námsaðferðum,	 hvort	 sem	 um	 ræðir	 þarfir	 barnsins	 í	 hópi	 eða	 í	 einstaklingsvinnu.	 Við	

gerð	 einstaklingsáætlunar	 eru	 sett	 fram	 lang-	 og	 skammtímamarkmið,	 hvaða	

íhlutunaraðferðir	skal	nota,	hvar	íhlutunin	fer	fram	og	í	lokin	hvernig	og	hvenær	árangur	

er	metinn.	Stefnt	er	að	fjölgun	 leikskóla	með	sérþekkingu	á	sérþörfum	barna	og	fagfólki	

með	 menntun	 og	 þekkingu	 í	 íhlutunar	 aðferðum.	 Slíkir	 leikskólar	 eru	 skilgreindir	 sem	
sérhæfðir	ráðgjafarleikskólar,	sem	miðla	þekkingu	sinni	til	annarra	leikskóla.	Á	sérhæfðum	
leikskólum	 starfar	 fagfólk	 sem	 býr	 yfir	 sérhæfðri	 þekkingu	 á	 fötlunum	 og	 þeim	

íhlutunarleiðum	sem	eru	viðurkenndar.	 Leikskólarnir	Múlaborg	og	Sólborg	búa	yfir	 slíkri	
þekkingu	og	taka	á	móti	börnum	með	mismunandi	skerðingar.	

	 Leikskólinn	Múlaborg	er	 fjögurra	deilda	 leikskóli	 fyrir	börn	á	aldrinum	eins	til	sex	

ára,	 hann	 er	 með	 90	 vistunarpláss	 og	 eru	 átta	 af	 þeim	 ætluð	 fötluðum	 börnum	
(Leikskólinn	 Múlaborg,	 e.d.a).	 Múlaborg	 hefur	 sérhæft	 sig	 í	 sameiginlegu	 uppeldi	 og	

menntun	fatlaðra	og	ófatlaðra	barna.	Stefna	skólans	er	að	öll	börn	hafi	sömu	frumþarfir	
og	 síðan	 hefur	 hvert	 þeirra	 sínar	 sérþarfir	 (Leikskólinn	 Múlaborg,	 e.d.b).	 Öll	 börn	 eru	

metin	af	verðleikum	í	samvirku	námi	og	fá	tækifæri	til	þess	að	nota	þá	hæfileika	sem	þau	

búa	 yfir	 (Leikskólinn	 Múlaborg,	 2011).	 Þar	 segir	 jafnframt	 að	 öll	 börn	 eiga	 að	 njóta	

jafnréttis	óháð	kyni	eða	skerðingu.	Starfsfólk	leikskólans	aðlagar	kennsluaðferðir	og	rými	

að	þörfum	hvers	barns	og	mætir	því	eftir	styrk	þess	og	getu.	Starfsfólkið	vinnur	í	teymum	
með	ýmsum	fagstéttum	til	þess	að	ná	sem	mestum	árangri.	

	 Leikskólinn	 Sólborg	 er	 fimm	 deilda	 leikskóli	 með	 vistunarrými	 fyrir	 97	 börn	

(Leikskólinn	Sólborg,	e.d.).	Leikskólinn	vinnur	að	sameiginlegu	uppeldi	og	menntun	barna	
með	 og	 án	 skerðinga	 og	 taka	 aðferðir	 skólans	 mið	 af	 hugmyndafræði	 Náms	 án	

aðgreiningar.	 Sólborg	 hefur	 sérþekkingu	 í	 starfi	 með	 heyrnalausum	 og	 heyrnaskertum	

börnum	 en	 þar	 eru	 einnig	 börn	 sem	 eiga	 heyrnarskerta	 foreldra	 (CODA).	 Öll	 börnin	 á	
Sólborg	kynnast	máli	og	menningu	heyrnalausra,	en	þar	eru	tvö	rétthá	móðurmál,	íslenska	

og	 íslenskt	 táknmál.	 Helsta	 markmið	 leikskólans	 er	 að	 mæta	 þörfum	 allra	 barna	 með	

sameiginlegu	uppeldi	og	menntun	fatlaðra	og	ófatlaðra	barna	(Leikskólinn	Sólborg,	2002).	
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Það	er	mikilvægt	að	allir	viðurkenni	og	virði	margbreytileikann	og	ólíkar	þarfir	barnanna.	

Það	 er	 alltaf	 horft	 eftir	 áhrifaríkum	 aðferðum	 þegar	 kemur	 að	 kennslu	 og	 hefur	 sú	 leit	

verið	titluð	sem	aðaleinkenni	leikskólans.	

	 Athugun	 okkar	 á	 dagvistun	 í	 Reykjavík	 sýnir	 að	 unnið	 er	 að	 mestu	 eftir	

hugmyndafræði	 um	 leikskóla	 án	 aðgreiningar.	 Leikskólarnir	 Sólborg	 og	 Múlaborg	 eru	

sérhæfðir	ráðgjafarleikskólar	sem	búa	yfir	mikilli	þekkingu	í	starfi	með	fötluðum	börnum	

og	eru	ráðgefandi	fyrir	aðra	leikskóla	sem	við	teljum	að	auki	líkur	á	þátttöku	barna	í	sínum	
hverfisleikskólum.	Að	okkar	mati	ættu	öll	börn	að	njóta	leikskólavistar	án	aðgreiningar,	því	

það	er	mikilvægt	fyrir	börn	að	þroskast	 í	fjölbreyttu	umhverfi	með	öðrum	börnum	hvort	

sem	um	ræðir	fötluð	eða	ófötluð	börn.		Þá	teljum	við	að	skóli	án	aðgreiningar	ætti	að	vera	
grunur	að	öllu	skólastarfi	þar	sem	við	búum	í	samfélagi	fjölbreytileikans,	enginn	getur	allt	

en	allir	geta	eitthvað	og	það	þarf	að	muna.	

2.2.2 Dagvistun	í	Kaupmannahöfn	

Kaupmannahöfn	 hefur	 það	 að	 markmiði	 að	 öll	 börn	 hafi	 kost	 á	 dagvistun	 sem	 mætir	
þeirra	 þörfum,	 og	 á	 það	 einnig	 við	 um	 börn	 með	 sérþarfir	 og	 fötlun	 (Borgercenter	

Handicap,	e.d.a.).	Borgin	býður	uppá	fjögur	mismunandi	dagvistunarform	fyrir	börn	með	
sérþarfir,	 en	 það	 eru	 umönnunarpláss	 fyrir	 ung	 börn	 á	 aldrinum	 0-34	 mánaða	 hjá	
dagforeldrum	eða	í	vöggustofum,	leikskólapláss	fyrir	börn	á	á	aldrinum	34	mánaða	-	5	ára	

í	 almennum	 leikskólum	 og	 síðast	 sérhæfð	 dagvistun.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 sækja	 um	
fjölskyldupláss	fyrir	börn	sem	þurfa	meiri	stuðning	og	umönnun.	Ef	barn	er	ekki	byrjað	 í	

dagvistun,	þá	getur	hjúkrunarfræðingur	í	barnaverndinni	mælt	með	þeirri	dagvistun	sem	

hann	telur	að	henti	barninu	best.	Ef	barnið	er	þegar	byrjað	í	dagvistun	þá	getur	fagfólkið	í	
dagvistun	 barnsins	 	mælt	með	 annarri	 þjónustu	 fyrir	 barnið,	 ef	 það	 telur	 að	 það	 henti	

barninu	betur.	Þverfaglegt	teymi	frá	PPR	(Pædagogisk	Psykologisk	rådgivning)	metur	hvort	
barn	hefur	þörf	fyrir	sérhæfða	dagvistun,	með	það	í	huga	að	mæta	þörfum	þess	sem	best.	

Teymið	 samanstendur	 af	 leikskólastjóra,	 uppeldisráðgjafa,	 sálfræðing	 eða	 öðrum	

fagaðilum	eftir	því	 sem	við	á.	 Foreldrar,	 félagsráðgjafi	og	þverfaglega	 teymið	 taka	 síðan	
ákvörðun	um	hvaða	dagvistunarform	hentar	barninu	best.		

	 Kaupmannahöfn	býður	uppá	225	pláss	 í	32	almennum	leikskólum	fyrir	börn	með	

líkamlegar-	 eða	 andlegar	 skerðingar	 (Københavns	 Kommune,	 e.d.b.).	 Plássunum	 er	
aðallega	 úthlutað	 til	 barna	með	 einhverfu,	 börnum	með	 væga	 þroskaskerðingu,	 ADHD,	

heyrnarskerðingu,	félagsleg-	eða	tilfinningaleg	vandamál	og	barna	með	skert	ónæmiskerfi.	

Þessir	leikskólar	eru	sérstaklega	mannaðir	með	áherslu	á	fagstéttir	eins	og	þroskaþjálfa	og	
sérkennara	til	þess	að	vera	betur	í	stakk	búinn	að	mæta	þörfum	hvers	barns.	Starfsfólkið	

er	 síðan	 í	 samstarfi	 við	 aðra	 fagaðila	 eins	 og	 t.d.	 sálfræðinga,	 talmeinafræðinga	 og	
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ráðgjafa.	Borgin	getur	veitt	dagforeldri	leyfi	til	þess	að	vista	barn	með	sérþarfir	sem	er	á	

aldrinum	0-34	mánaða	 (Københavns	Kommune,	e.d.a.).	Það	 fer	eftir	umfangi	 skerðingar	

barnsins	 hversu	 mörg	 vistunarpláss	 dagforeldrið	 getur	 boðið	 uppá.	 Í	 sumum	 tilvikum	
vistar	dagforeldri	einungis	eitt	barn	 til	þess	að	geta	veitt	því	þá	umönnun	sem	það	þarf	

með	sérþarfir	barnsins	í	huga.	Þá	getur	dagforeldri	vistað	eitt	barn	með	sérþarfir	auk	allt	

að	tveggja	barna	án	sérþarfa,	eða	starfar	með	tveimur	öðrum	dagforeldrum	og	vistað	allt	
að	fjögur	börn	með	sérþarfir.	Þessi	vistunarpláss	hjá	dagforeldrum	eru	ætluð	fyrirburum,	

börnum	 með	 ofnæmi	 eða	 skert	 ónæmiskerfi,	 börnum	 með	 vægar	 sjaldgæfar	 fatlanir,	

skarð	 í	 vör,	 börnum	 með	 meðfædda	 sjúkdóma	 eins	 og	 slímseigjudjúkdóm	 og	

efnaskiptatruflanir,	 börnum	með	 vægan	 heilaskaða	 og	 börnum	 sem	 eiga	 andlega	 veika	

foreldra.	Mörg	barnanna	eru	viðkvæm	fyrir	ýmisskonar	áreiti	í	umhverfinu	sem	getur	haft	

áhrif	 á	 velferð	þeirra	og	þroska,	en	þau	þurfa	meira	næði	 til	 þess	að	nærast	og	hvílast.	

Mörg	 barnanna	 eru	 einnig	 viðkvæm	 fyrir	 sýkingum	og	 veikindum,	 því	 er	 lögð	 áhersla	 á	
aukið	hreinlæti	í	dagvistuninni	auk	færri	barna.	

	 	Kaupmannahöfn	 eru	 186	 vistunarpláss	 í	 sérhæfðri	 dagvistun	 fyrir	 börn	 með	

alvarlegar	 og	 varanlegar,	 andlegar	 eða	 líkamlegar	 skerðingar	 (Københavns	 Kommune,	
e.d.e.).	 Vistunarplássin	 deilast	 niður	 á	 sjö	 vistunarstaði	 sem	 þjónusta	 börn	 með	

mismunandi	 skerðingar.	 Þar	 starfa	 læknar,	 sálfræðingar,	 geðlæknar,	 talmeinafræðingar,	

ráðgjafar	og	ásamt	öðru	fagfólki.	Öllum	börnum	sem	sækja	sérhæfða	dagvistun,	er	boðinn	
akstur	milli	 heimilis	 og	 dagvistunar.	 Borgin	 býður	 einnig	 uppá	 sérstök	 fjölskyldupláss	 ef	

hefðbundin	 dagvistun	 hentar	 ekki	 barni	 t.d.	 vegna	 mikilla	 veikinda,	 umönnunar	 eða	
stuðnings	þá	getur	fjölskyldan	sótt	um	sérstakt	fjölskyldupláss	til	lengri	eða	skemmri	tíma	

(Københavns	 Kommune,	 e.d.d.).	 Fimmtíu	 fjölskyldupláss	 eru	 í	 boði	 í	tíu	 leikskólum	

víðsvegar	um	borgina,	 sem	hver	býður	uppá	 fimm	pláss.	Fjölskylduplássin	eru	 fyrir	börn	

sem	þrífast	illa,	verða	fyrir	augljóslegum	streituáhrifum	í	umhverfi	sínu,	fjölskyldur	í	neyð	

sem	 búa	 við	mikla	 félagslega	 erfiðleika.	 Barnið	 getur	 átt	 erfitt	með	 samskipti	 og	 notað	
óhefðbundnar	 aðferðir	 til	 tjáskipta.	 Börnum	með	 líkamlegar	 eða	 andlegar	 skerðingar	 er	

yfirleitt	 ekki	 úthlutað	 fjölskylduplássi,	 mælt	 er	 með	 að	 þau	 sæki	 hefðbundna	 eða	

sérhæfða	 dagvistun	 en	 það	 fer	 þó	 eftir	 aðstæðum	 barnsins.	 Kennarar	 í	 dagvistun	með	
fjölskyldupláss	 starfa	 markvisst,	 kerfisbundið	 og	 skipulega	 að	 því	 að	 tryggja	 velferð	

barnsins	og	stuðla	að	auknum	þroska	barnsins	með	þátttöku	í	námsumhverfi	með	öðrum	

börnum,	 ásamt	 foreldrum.	 Fjölskyldan	 þarf	 að	 vera	 tilbúin	 til	 þess	 að	 vinna	 náið	 með	

starfsfólkinu	með	velferð	og	þroska	barnsins	í	huga.		

	 Athugun	 okkar	 á	 dagvistun	 í	 Kaupmannahöfn	 sýnir	 að	 boðið	 er	 uppá	 fjölbreytt	

dagvistunarform	fyrir	fötluð	börn.	Við	teljum	að	taka	þurfi	mið	af	hverju	barni	fyrir	sig	og	
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það	er	gott	fyrir	foreldra	að	hafa	val	um	hvernig	dagvistun	barnið	þeirra	sækir.	Boðið	er	

uppá	fjölskyldupláss	sem	er	eitthvað	sem	við	þekkjum	ekki	til	hér	á	landi.	En	á	hinn	bóginn	

teljum	við	að	fjölbreytt	og	ólík	dagvistunarform	geti	ýtt	undir	frekari	aðgreiningu.	

2.3 Samantekt	

Í	 þessum	 kafla	 höfum	 við	 kannað	 rétt	 barna	 til	 náms	 og	 þátttöku,	 en	 samkvæmt	

alþjóðasáttmálum	 eiga	 öll	 börn	 rétt	 á	 að	 stunda	 nám,	 bæta	 við	 þekkingu	 sína	 og	 vera	
virkir	þátttakendur	í		daglegu	lífi.	Skoðun	okkar	leiðir	í	ljós	samræmi	milli	sáttmálanna	og	

íslenskra	og	danskra	 laga	hvað	varðar	 rétt	 til	náms	og	þátttöku.	Sama	samræmi	birtist	 í	

Aðalnámskrá	 leikskóla	 sem	 íslenskir	 leikskólar	 starfa	 eftir	 og	 sérkennslustefnu	
Reykjavíkurborgar.	Í	Kaupmannahöfn	byggist	starf	dagvistunar	einnig	úfrá	aðalnámskrá	og	

sem	 hver	 dagvistun	 notar	 sem	 grunn	 að	 sinni	 eigin	 námskrá.	 Þá	 er	 annað	 mál	 hvort	

þjónustan	 sem	 á	 að	 veita	 sé	 sú	 þjónusta	 sem	 er	 veitt.	 Okkur	 þótti	 áhugavert	 að	 skoða	
dagvistunarform	borganna,	en	þar	sáum	við	mun	á	þjónustu.	Munurinn	lá	einna	helst	í	því	

að	 leikskólar	Reykjavíkur	starfa	eftir	hugmyndafræði	 leikskóla	án	aðgreiningar	og	afar	 fá	
sérúrræði	eru	í	boði	fyrir	fötluð	börn.	Hinsvegar	er	boðið	uppá	fjölbreytt	dagvistunarform	
í	Kaupmannahöfn	og	teljum	við	að	það	geti	mögulega	leitt	til	frekari	aðgreiningar.	Þó	þykir	

okkur	 fjölskylduplássin	áhugaverð	 fyrir	 fjölskyldur	með	mikið	 fötluð	eða	 langveik	börn.	 Í	
næsta	kafla	munum	við	skoða	þverfaglega	þjónustu	í	Reykjavík	og	Kaupmannahöfn.	



25	

3 Þverfagleg	þjónusta	

Fjöldi	 stofnana	 tengjast	 og	 vinna	 þverfaglega	 að	 því	 að	 þjónusta	 ung	 fötluð	 börn	 og	
fjölskyldur	þeirra,	bæði	í	Reykjavík	og	Kaupmannahöfn.		Í	Reykjavík	völdum	við	að	skoða	

Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins	 og	Æfingastöðina	 því	 við	 vissum	að	þar	 væri	 unnið	

eftir	 hugmyndafræði	 fjölskyldumiðaðrar	 snemmtækrar	 íhlutunar.	 Í	 Kaupmannahöfn	

völdum	við	að	skoða	Barnamiðstöðina	og	þverfaglega	ráðgjöf	PPR	sem	borgin	býður	uppá	
(Pædagogisk	 (Psykologisk	 rådgivning),	 sem	 vinna	 saman	 að	 málefnum	 fatlaðra	 barna,	

greiningu,	þjálfun	og	fræðslu.		

3.1 Greiningar-	og	ráðgjafarstöð	ríkisins	á	Íslandi	

Greiningar-	og	ráðgjafarstöð	ríkisins	(Greiningarstöðin)	var	stofnuð	árið	1986	(Greiningar-	

og	ráðgjafarstöð	ríkisins,	e.d.f).	Hún	heyrir	undir	Velferðarráðuneytið,	starfar	samkvæmt	

lögum	 um	Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins	 nr.	 83	 frá	 2003	 og	 þjónustar	 allt	 landið	

(Greiningar-	og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins,	e.d.h).	Markmiðið	með	starfinu	er	að	efla	 lífsgæði	

og	 framtíð	 fatlaðra	 barna,	 unglinga	 og	 fjölskyldna	 þeirra	 þeirra	með	 því	 að	 bjóða	 uppá	
greiningu,	ráðgjöf	og	aðra	þjónustu	sem	eykur	líkur	á	sjálfstæði	þeirra	(lög	um	Greiningar-	

og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins	 nr.	 83/2003).	 Á	 Greiningarstöð	 er	 unnið	 eftir	 hugmyndafræði	

fjölskyldumiðaðrar	þjónustu	með	virkri	teymisvinnu	og	 leitast	við	eftir	 fremsta	megni	að	

komast	 til	 móts	 við	 þarfir	 fjölskyldunnar	 (Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins,	 e.d.h).	
Ólíkar	 fagstéttir	starfa	á	Greiningarstöð	þar	á	meðal	 læknar,	sálfræðingar,	þroskaþjálfar,	

iðjuþjálfar,	sjúkraþjálfar,	talmeinafræðingar	og	félagsráðgjafar,	með	það	að	markmiði	að	

veita	einstaklingum	og	fjölskyldum	þeirra	þverfaglega	og	heildræna	þjónustu	(Greiningar-	

og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins,	 e.d.a).	 	Fagstéttirnar	 eru	 ávallt	með	 augun	 á	 því	 sameiginlega	

markmiði	að	veita	einstaklingnum	sem	besta	þjónustu.	

	 Starfsemi	Greiningarstöðvar	er	skipt	í	þrjú	fagsvið,	fagsvið	yngri	barna,	fagsvið	eldri	

barna	 og	 fagsvið	 langtímaeftirfylgdar	 (Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins,	 e.d.b).	 Á	
fagsviði	 yngri	 barna	 er	 unnið	 útfrá	 frá	 hugmyndafræði	 snemmtækrar	 íhlutunar	 og	

fjölskyldumiðaðrar	þjónustu.	 Fagsviðin	eru	aldursskipt	og	 skiptast	niður	 í	minni	 einingar	

sem	 kallast	 skor,	 fagsvið	 yngri	 barna	 skiptist	 í	 smábarnaskor	 fyrir	 0-3	 ára	 börn	 og	
leikskólaskor	 fyrir	 3-6	 ára.	 	Leikskólaskor	 skiptist	 síðan	 í	 Athugun	 og	 Sérhæfða	 ráðgjöf.	

Starfsmenn	 á	 yngri	 barna	 sviði	 þjónusta	 börn	 á	 aldrinum	 0-6	 ára	 og	 fjölskyldur	 þeirra	

(Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins,	 e.d.d).	 Fagsvið	 langtímaeftirfylgdar	 sinnir	 börnum	
og	unglingum	sem	þurfa	sérhæfða	eftirfylgd	og	ráðgjöf	vegna	samsettra	og	fátíðra	fatlana	
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(Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins,	 e.d.c).	 Sviðinu	 er	 skipt	 í	 tvær	 skorir,	 sérhæfða	

eftirfylgd	og	móttöku.	Lagt	er	upp	með	að	mæta	þörfum	þeirra	barna	og	fjölskyldna	sem	

njóta	 þjónustu	 sviðsins	 hverju	 sinni.	 Starfsfólk	 byggir	 aðkomu	 sína	 á	 virkri	 þverfaglegri	
teymisvinnu	með	 foreldrum	og	öðrum	þjónustuaðilum.	 Eftirfylgd	 er	 vanalega	 í	 höndum	

sveitarfélaga,	 ráðgjafarþjónustu	 leikskóla	eða	annarra	sérfræðinga,	en	 langtímaeftirfylgd	

einstaklinga	 með	 óvenjuflóknar	 eða	 sjaldgæfar	 fatlanir	 og	 sjúkdóma,	 alvarlegar	
þroskaraskanir	 og	 sérhæfð	 vandamál	 tengd	 fötlun	 þeirra,	 skal	 vera	 í	 höndum	

Greiningarstöðvar	(lög	um	Greiningar-	og	ráðgjafarstöð	ríkisins	nr.	83/2003).	

	 Þegar	barni	 er	 vísað	 til	Greiningarstöðvar	hefur	það	þegar	 fengið	 frumgreiningu,	

sem	 getur	 farið	 fram	 á	 barnadeildum	 sjúkrahúsa,	 hjá	 ráðgjafar-	 og	 sálfræðiþjónustu	
leikskóla,	sérfræðingum	þjónustumiðstöðvanna	og	greiningarteymum	heilbrigðisstofnana	

(lög	 um	 Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins	 nr.	 83/2003).	 	Í	 upphafi	 hitta	 foreldrar	

félagsráðgjafa	og	upplýsa	hann	um	 líðan	 sína	og	aðstæður,	þá	er	gerð	áætlun	og	 leitað	
stuðningsúrræða	 með	 aðstæður	 fjölskyldunnar	 í	 huga	 (Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	

ríkisins.	 e.d.e).	 Félagsráðgjafar	 veita	 upplýsingar	 og	 leiðsögn	 um	 rétt	 fjölskyldunnar	 og	

barnsins	 og	 þau	 félagslegu	 úrræði	 sem	 eru	 í	 boði.	 Þegar	 barni	 er	 vísað	 á	 fagsvið	 er	
fjölskyldunni	 úthlutaður	 tengill	 sem	 heldur	 utan	 um	 þjónustuna	 við	 barnið	 innan	

stöðvarinnar	 og	 er	 ráðgefandi	 fyrir	 foreldra	 og	 þá	 fagaðila	 sem	 koma	 að	 barninu	

(Greiningar-	og	ráðgjafarstöð	ríkisins,	e.d.g)	Þjónustuteymi	er	myndað	í	kringum	barnið	og	
fjölskylduna,	 sem	 samanstendur	 af	 foreldrunum	 og	 aðilum	 sem	 koma	 að	 þjónustu	 við	

barnið	 og	 fjölskylduna	 (Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins,	 e.d.i).	 Teymið	 fylgir	
sameiginlegum	markmiðum,	miðlar	 upplýsingum	 sín	 á	milli	 og	 hittist	 reglulega	 eftir	 að	

íhlutun	hefst.	 Þátttaka	 sérfræðinga	Greiningarstöðvar	 í	 þjónustuteymum	er	breytileg	og	

fer	eftir	aldri	barnsins,	umfangi	fötlunar	og	þarfa.	

	 Greining	 fer	 fram	 að	 lokinni	 athugun	 í	 samráði	 þeirra	 sérfræðinga	 sem	 mynda	

teymi	 barnsins	 (Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins,	 2014).	 Leitast	 er	 við	 að	 móta	
heildstæða	 mynd	 af	 stöðu	 barnsins	 með	 tilliti	 til	 styrkleika	 þess	 og	 þarfa,	 þar	 sem	

sérstaklega	 er	 hugað	 að	 líðan	 barnsins	 og	 fjölskyldunnar.	 Í	 framhaldi	 af	 greiningu	 er	

fjölskyldu	 og	 þjónustuaðilum	 greint	 frá	 niðurstöðum	 hennar	 og	 veitt	 ráðgjöf	 um	
íhlutunaraðferðir	og	helstu	stuðningsúrræði	sem	standa	barninu	og	fjölskyldunni	til	boða.	

Ef	 starfsmaður	 Greiningarstöðvar	 telur	 að	 barn	 njóti	 ekki	 fullnægjandi	 þjónustu	 ber	

honum	 að	 gera	 forstöðumanni	 stofnunarinnar	 viðvart	 sem	 getur	 í	 samráði	 við	
forráðamenn	barnsins,	beint	skriflegu	erindi	um	málið	til	viðkomandi	sveitarfélags	(lög	um	

Greiningar-	og	ráðgjafarstöð	ríkisins	nr.	83/2003).		
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	 Að	 okkar	 mati	 er	 mikilvægt	 að	 barn	 fái	 þjónustu	 í	 takt	 við	 þarfir	 sínar	 og	

fjölskyldunnar.	Til	þess	að	fá	þá	þjónustu	þá	er	nauðsynlegt	að	fá	viðeigandi	greiningu	til	

þess	 að	 geta	 fengið	 þá	 íhlutun	 og	 stuðning	 sem	 barnið	 þarf.	 Þessa	 þjónustu	 veitir	
Greiningarstöðin,	en	því	miður	er	biðin	oft	 löng.	Auk	þess	 teljum	við	 fræðslustarfið	sem	

Greiningarstöðin	 vinnur	 mjög	 mikilvægt	 fyrir	 leikskóla	 og	 fjölskyldur	 barnanna.	 Líkt	 og	

komið	hefur	 fram	þá	 teljum	við	mikilvægt	að	 fjölskyldan	sé	virk	 í	 ferlinu	 frá	upphafi	því	
það	veitir	barninu	öryggi	og	eykur	líkur	á	árangri.				

3.2 Barnamiðstöðin	í	Kaupmannahöfn	

Barnamiðstöðin	 er	 þjónustustofnun	 sem	 veitir	 mikið	 fötluðum	 börnum	 búsettum	 í	
Kaupmannahöfn,	sérhæfða	þjónustu	fram	að	18	ára	aldri	(Børnecenter	København,	e.d.).	

Hún	 var	 stofnuð	 til	 þess	 að	 tryggja	 þverfaglega	 þjónustu	 frá	 sveitarfélaginu	 til	 fatlaðra	

barna,	foreldra	og	þeirra	nærumhverfis.	Þar	starfa	m.a.	sálfræðingar,	talmeinafræðingar,	
sjúkraþjálfar	 og	 iðjuþjálfar	 í	 þverfaglegu	 samstarfi	 við	 dagvistanir	 og	 skóla	 borgarinnar.	

Barnamiðstöðin	 býður	 uppá	 ýmis	 námskeið	 fyrir	 foreldra	 og	 fagfólk,	 eins	 og	 t.d.	 PECS,	
sjónrænt	skipulag	og	tákn	með	tali,	leiðsagnarnámskeið	fyrir	foreldra	mikið	fatlaðra	ungra	
barna	og	námskeið	fyrir	foreldra	ungra	barna	sem	hafa	nýlega	fengið	einhverfu	greiningu.	

Reglulega	 stendur	 miðstöðin	 fyrir	 hádegis	 fræðslu	 og	 fyrirlestrum	 fyrir	 fagfólk.	 Í	
Barnamiðstöðinni	 er	 enn	 fremur	 leikfangasafn	 sem	 talmeinafræðingarnir	 stýra	 og	 lána	
sérkennslu	leikföng	til	foreldra,	dagvistana	og	skólanna.		

	 PPR	 er	 þverfaglegur	 stuðningur	 og	 ráðgjöf	 (Pædagogisk	 Psykologisk	 rådgivning)	

ætluð	stofnunum	og	skólum	í	Danmörku,	vegna	barna	með	sérþarfir	á	aldrinum	0-18	ára	

(Københavns	Kommune,	e.d.c.).	 Fagfólk	PPR	og	Barnamiðstöðvarinnar	ber	ábyrgð	á	allri	

sérkennslu	borgarinnar	og	sinnir	bæði	eftirliti	og	ráðgjöf	í	almennri	dagvistun	og	skólum.	

PPR	er	í	samstarfi	við	skólana	og	veitir	þjónustu	sálfræðinga,	talmeinafræðinga	og	ýmissa	

annarra	þjálfunaraðila.	Almennt	sækja	börn	þjónustu	í	nærumhverfi	sitt,	en	þau	börn	sem	

þurfa	 sérhæfða	þjónustu	 sækja	hana	 í	 Barnamiðstöðina.	Meðal	 verkefna	 fagfólksins	má	

nefna	 ráðgjöf	 til	 barna,	 foreldra	 og	 starfsfólks,	 þátttöku	 í	 teymis-	 og	 ráðgjafarfundum,	

gera	 athuganir	 og	 leggja	 þroskapróf	 t.d.	 vegna	 þroskafrávika,	 lestrar-	 og	 talörðugleika.	

Markmið	 PPR	 er	 að	 styðja	 við,	 þróa	 og	 tryggja	 gæði	 sérkennslunnar,	með	 áherslu	 á	 að	

draga	 úr	 aðgreiningu	 og	 auka	 þátttöku	 allra	 barna.	 Það	 er	 gert	 með	 því	 að	 veita	

starfsfólkinu	faglega	ráðgjöf,	þjálfun	og	stuðning	til	þess	að	auka	faglega	þekkingu	þess	og	

styrkleika.	

	 Barnamiðstöðin	í	Kaupmannahöfn	og	fagfólk	PPR	virðist	veita	fjölskyldum	fatlaðra	

barna	þá	 ráðgjöf	 og	 þann	 stuðning	 sem	þörf	 er	 á	 hverju	 sinni,	 auk	 þess	 að	bjóða	uppá	

fræðslu	og	fjölbreytt	námskeið	fyrir	fjölskyldur	og	starfsfólk	leikskóla.		



28	

3.3 Æfingastöðin	í	Reykjavík	

Æfingastöð	 styrktarfélags	 lamaðra	 og	 fatlaðra	 sérhæfir	 sig	 í	 sjúkraþjálfun	 og	 iðjuþjálfun	

(Æfingastöðin,	 e.d.a)	 Árið	 2009	 hóf	 Æfingastöðin	 að	 vinna	 eftir	 hugmyndum	
fjölskyldumiðaðrar	 þjónustu	 og	 notar	 lífsþarfalíkanið	 við	 skipulagningu	 og	 framkvæmd	

þjónustunnar.	 Lífsþarfalíkanið	 metur	 þjónustuþörf	 og	 hefur	 það	 að	 markmiði	 að	 efla	

lífsgæði	og	auka	þátttöku	barna	og	unglinga	með	sérþarfir.	Þjónustan	tekur	mið	af	áhuga,	
getu	 og	 umhverfi	 barnsins	 og	 fer	 ýmist	 fram	 á	 Æfingastöðinni	 sjálfri,	 heimili	 barns,	 í	

leikskóla	eða	skóla	(Æfingastöðin,	e.d.b).	Barnið	er	aðstoðað	við	að	nýta	styrkleika	sína	til	

þess	að	auka	þroska,	lífsgæði	og	sjálfstæði	sitt.	

3.4 Samantekt	

Í	þessum	kafla	höfum	við	skoðað	þá	þverfaglegu	þjónustu	sem	boðin	er	fötluðum	börnum	

og	fjölskyldum	þeirra	í	Reykjavík	og	í	Kaupmannahöfn.	Í	Reykjavík	völdum	við	að	fjalla	um	
Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins	 og	Æfingastöðina	 því	 við	 vissum	að	þar	 væri	 unnið	
eftir	 hugmyndafræði	 fjölskyldumiðaðrar	 snemmtækrar	 íhlutunar.	 Í	 Kaupmannahöfn	

völdum	 við	 að	 skoða	 Barnamiðstöðina	 og	 þverfaglega	 ráðgjöf	 PPR	 Pædagogisk	
(Psykologisk	rådgivning),	sem	vinna	saman	að	málefnum	fatlaðra	barna,	greiningu,	þjálfun	
og	fræðslu.	Starf	Barnamiðstöðvarinnar	í	Kaupmannahöfn	virðist	vera	einskonar	blanda	af	

starfi	Greiningarstöðvarinnar	á	Íslandi	og	Æfingastöðvarinnar	og	ljóst	er	að	borgirnar	eiga	
það	sameiginlegt	að	veita	 fötluðum	börnum	og	fjölskyldum	þeirra	þverfaglega	þjónustu.	

Sú	þjónusta	 felst	m.a.	 í	 ráðgjöf	 til	 foreldra	og	 leikskóla	barnsins,	greiningu	og	námskeiði	

miðuðu	 útfrá	 barninu	 sjálfu.	 Stöðvarnar	 sinna	 báðar	 fræðslustarfi	 í	 formi	 ráðgjafar,	
námskeiða	 og	 útgáfu	 fræðsluefnis	 til	 fjölskyldna	 og	 fagfólks	 sem	 starfar	með	 fötluðum	

börnum.	Því	teljum	við	báðar	stöðvarnar	vinna	markvisst	að	því	að	efla	lífsgæði	barnsins	
og	fjölskyldunnar.	Í	næsta	kafla	ætlum	við	að	skoða	þá	félagslegu	þjónustu	sem	fötluðum	

börnum	og	fjölskyldum	þeirra	er	veitt,	ásamt	þeim	úrræðum	og	stuðningi	sem	er	í	boði	í	

borgunum	tveim.		
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4 Félagsleg	þjónusta	

Þjónusta	 við	 fötluð	 börn	 er	 í	 höndum	 margra	 mismunandi	 stofnana	 eins	 og	 t.d.	
Greiningar-	og	ráðgjafarstöðvar	ríkisins,	Tryggingastofnunar	ríkisins	og	þjónustumiðstöðva	

Reykjavíkurborgar	 í	Kaupmannahöfn	er	þjónustan	m.a.	 í	höndum	Barnamiðstöðvarinnar,	

Þjónustumiðstöðvar	 fatlaðs	 fólks	 (Borgercenter	 Handicap)	 og	 þjónustumiðstöðva	

borgarinnar.	 Þjónustuaðilar	 eiga	 að	 samræma	 vinnubrögð	 og	 gera	 þjónustuna	
aðgengilegri,	það	skiptir	öllu	máli	að	foreldrar	fái	greinargóða	leiðsögn	og	ráðgjöf	varðandi	

þá	þjónustu	sem	barnið	og	fjölskyldan	á	rétt	á	strax	í	upphafi	til	þess	að	þjónustan	nýtist	

sem	best.		

	 Norðurlöndin	nota	mismunandi	aðferðir	til	þess	að	veita	börnum	með	sérþarfir	og	

fjölskyldum	þeirra	 stuðning,	 samhliða	þeirra	þörfum	(Galaasen,	Grostøl,	Hansen,	Kvaran	

og	Michelsen,	2012).	Aðstoðin	er	einstaklingsmiðuð	og	margbreytileg,	hún	getur	 verið	 í	
formi	lítillsháttar	stuðnings,	sólarhringsvistunar,	ráðgjafaþjónustu,	fjölskyldumeðferðar	og	
stuðningsfjölskyldu	þar	sem	barnið	fer	í	helgarvistun	og	er	sá	tími	ætlaður	sem	hvíldartími	

fyrir	 barnið	 og	 fjölskyldu	 þess.	 Það	 er	 í	 höndum	 þjónustuaðila	 að	 miðla	 greinargóðum	
upplýsingum	til	foreldra	í	kjölfar	greiningar,	en	það	er	foreldrum	einstaklega	mikilvægt	að	
fá	skýrar	upplýsingar	um	þá	þjónustu	sem	stendur	barninu	og	fjölskyldunni	til	boða	(Þór	

G.	Þórarinsson	og	Ævar	H.	Kolbeinsson,	2001).	Mikilvægasti	áhrifavaldur	í	lífi	fatlaðs	barns	
er	 fjölskylda	þess,	 fjölskyldan	er	 sú	 sem	þekkir	 barnið	best	 og	 veit	 hvers	 það	þarfnast	 í	
lífinu	(Hrönn	Björnsdóttir,	2008).	Umönnunaraðilar	barnsins	hafa	mestu	tengslin	við	það,	

þau	tengsl	hafa	mest	áhrif	og	vara	lengst	í	lífi	hvers	einstaklings.	Það	hefur	jákvæð	áhrif	á	

þroska,	 líðan	og	heilsu	fatlaðs	barns	ef	samvinna	foreldra	og	fagfólks	er	góð.	Rannsóknir	
sýna	fram	á	að	félagslegur	stuðningur	við	fjölskyldur	fatlaðra	barna	hefur	áhrif	á	hvernig	

barninu	 líður	 og	 getur	 haft	 mikið	 að	 segja	 um	 hegðun	 og	 þroska	 barnsins.	 Félagslegur	

stuðningur	 getur	 verið	 í	 formi	 sálræns	 stuðning,	 aðgengi	 að	 upplýsingum,	 ráðgjöf	 og	
stuðningsúrræða.	Þegar	undirbúningur	er	hafinn	á	mati	á	stuðningsþörf	fjölskyldu	fatlaðs	

barns	 er	 hlustað	á	 lýsingar	 fjölskyldunnar	 á	barninu	ásamt	því	 að	 virða	óskir	 hennar	og	

gildi.	Sá	sem	þjónustar	fjölskylduna	verður	að	sjá	fram	á	að	geta	uppfyllt	þær	þarfir	sem	
fjölskyldan	óskar	eftir,	því	fjölskyldan	er	mikilvægasti	áhrifavaldurinn	í	ákvarðanatöku	um	

sínar	eigin	þarfir.	 	

	 Skoðun	 okkar	 á	 félagslegri	 þjónustu	 bendir	 til	 þess	 að	 hún	 sé	 miðuð	 að	

fjölskyldunni	sem	heild	og	fer	umfang	þjónustunnar	eftir	þörfum	fjölskyldunnar.	Félagsleg	

þjónusta	 getur	 m.a.	 verið	 í	 formi	 skammtímavistunar,	 ráðgjafarþjónustu	 og	
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stuðningsfjölskyldu.	Þá	teljum	við	skipta	máli	að	foreldrar	fái	greinagóðar	upplýsingar	og	

ráðgjöf	um	þjónustu	og	réttindi	strax	í	upphafi	og	þegar	forsendur	breytast.	

4.1 Félagsleg	þjónusta	á	Íslandi	

Árið	 2006	 fór	 Félagsmálaráðuneytið	 (nú	 Velferðarráðuneyti)	 á	 Íslandi	 af	 stað	 með	

verkefnið	 Mótum	 framtíð	 -	 Þjónusta	 við	 fötluð	 börn	 og	 fullorðna	 2007-2016	

(Velferðarráðuneyti,	 2006b).	 Í	 drögum	 verkefnisins	 kemur	 fram	 að	 þjónustan	 hafi	 ekki	
verið	 nógu	 einstaklingsmiðuð	 fyrir	 yfirfærslu	 málaflokks	 fatlaðs	 fólks	 frá	 ríki	 til	

sveitarfélaga	og	að	móta	þyrfti	heildstæða	og	sveigjanlega	þjónustu	útfrá	þarfagreiningu	

barnsins	og	fjölskyldu	þess.	Þegar	drögin	voru	unnin	þótti	erfitt	að	manna	störf	í	þjónustu	
við	fatlað	fólk	og	starfsmannaveltan	var	of	mikil	sem	dróg	úr	skipulögðum	vinnubrögðum,	

stefnufestu	og	gæðum	þjónustunnar.	Foreldra	 skorti	 stuðning	við	 fæðingu	 fatlaðs	barns	

og	biðlistar	eftir	greiningu	og	skammtímadvöl	voru	óviðunandi.	Í	framtíðarsýn	verkefnisins	
var	 áætlað	 að	 frá	 árinu	 2007	 gæfist	 foreldrum	 fatlaðra	 barna	 kostur	 á	 notendastýrðri	

þjónustu	eða	beinum	greiðslum	til	þess	að	annast	börn	sín,	en	innleiðing	notendastýrðrar	
þjónustu	hefur	ekki	gengið	eins	og	ætlað	var	(Velferðarráðuneyti,	2006a).	

4.1.1 Félagsleg	þjónusta	í	Reykjavík	

Fatlað	 fólk	 á	 rétt	 á	 að	 sækja	 alla	 almenna	 þjónustu	 innan	 síns	 sveitarfélags	 og	 frekari	

þjónustu	ef	þörf	 er	 á	 (Reykjavíkurborg,	 e.d.a.).	 Í	 Reykjavík	 eru	 sex	þjónustustöðvar	 sem	

sinna	 þjónustu	 við	 einstaklinga	 og	 fjölskyldur	 og	 veita	 almenna	 upplýsingagjöf	 um	
þjónustu	 Reykjavíkurborgar	 og	 sérfræðiþjónustu	 leik-	 og	 grunnskólanna,	 e.d.b).	

Fjölskyldur	geta	leitað	til	stöðvanna	eftir	ráðgjöf	og	stuðning	ásamt	því	að	sækja	um	ýmsa	
aðstoð	eins	og	t.d.	heimaþjónstu	og	stuðningsfjölskyldur.	Heimaþjónusta	Reykjavíkur	sér	
um	heimahjúkrun	í	Reykjavík,	félagslega	þjónustu	á	kvöldin	og	um	helgar	og	er	 í	 faglegu	

samstarfi	 við	 þá	 þjónustu	 sem	 er	 í	 boði	 á	 daginn.	 Á	 þjónustumiðstöðvunum	 er	 lögð	
áherslu	 á	 þverfaglegt	 samstarf	 á	 samþættri	 nærþjónustu.	 Jafnframt	 er	 hægt	 að	 sækja	

ráðgjöf	 vegna	 leik-	 og	 grunnskólabarna.	 Félagsleg	 heimaþjónusta	 er	 stuðningur	 sem	 er	

veittur	vegna	umönnunar	barna	ef	fjölskylduaðstæður	eru	erfiðar,	t.d.	vegna	fatlaðs	barns	
(Reglur	 um	 félagslega	 heimaþjónustu	 í	 Reykjavík,	 2006).	 Stuðningurinn	 fer	 eftir	 þörfum	

hverrar	fjölskyldu	og	getur	verið	í	formi	félagslegs	stuðnings	eða	aðstoðar	við	heimilishald.	

Þegar	 þjónustuþörfin	 er	 metin	 þarf	 að	 huga	 sérstaklega	 að	 óskum	 umsækjanda	 og	
fjölskylduaðstæðna.	

	 Meginmarkmið	 með	 stoðþjónustu	 Reykjavíkurborgar	 er	 að	 bjóða	 upp	 á	 auka	

aðstoð	 við	 þá	 þjónustu	 sem	 er	 í	 boði	 fyrir	 einstaklinga	 sem	 þurfa	 á	 stuðningi	 að	 halda	

vegna	skerðinga	sinna	eða	aðstæðna	(Reykjavíkurborg,	e.d.d.).	Stuðningsþjónustan	veitir	
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einstaklingum	aðstoð	 við	daglegar	 þarfir	 og	 félagslegan	 stuðning	 til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	

fyrir	félagslega	einangrun.	Reykjavíkurborg	býður	uppá	tilsjón	þar	sem	foreldrum	barna	er	

veittur	 stuðningur	 við	 uppeldi	 og	 aðbúnað	 barna,	 liðveislu	 til	 félagslegrar	 þátttöku,	
persónulega	 ráðgjöf	 og	 stuðningsfjölskyldur.	 Til	 þess	 að	 eiga	 rétt	 á	 slíkri	 þjónustu	 þarf	

einstaklingur	 að	hafa	 lögheimili	 í	 Reykjavík,	mat	 sem	 sýnir	 að	einstaklingur	þurfi	 á	 slíkri	

þjónustu	að	halda	og	gilt	örorkumat	eða	fötlunargreiningu	ef	umsókn	hans	byggir	á	lögum	
um	málefni	 fatlaðs	fólks	nr.	59/1992	með	síðari	breytingum.	Börn	yngri	en	6	ára	fá	ekki	

veitta	stuðningsþjónustu,	stuðningsfjölskylda	er	einungis	í	boði	fram	að	þeim	aldri.	

	 Stoðþjónusta	 fyrir	 fjölskyldur	 fatlaðra	 barna	 getur	 verið	 í	 formi	

stuðningsfjölskyldna	 og	 oftast	 nýta	 foreldrar	 sér	 þá	 þjónustu	 (María	 Játvarðardóttir,	
2008).	Stuðningsfjölskylda	tekur	að	sér	barn	með	sérþarfir	í	nokkra	sólarhringa	í	mánuði,	

slík	 þjónusta	 er	 greidd	 af	 sveitarfélaginu.	 Stuðningsfjölskylda	 getur	 verið	 tengd	

nærumhverfi	 barnsins	 en	 fjölskyldur	 geta	 þó	 ekki	 alltaf	 fundið	 slíka	 aðstoð	 hjá	 sínum	
nánustu	og	þá	veitir	sveitarfélagið	aðstoð	við	 leit	að	stuðningsfjölskyldu	við	hæfi.	Megin	

tilgangur	með	stuðningsfjölskyldu	er	að	draga	úr	álagi	á	heimilinu	og	fjölskyldumeðlimum	

ásamt	 því	 að	 gefa	 barninu	 kost	 á	 að	 upplifa	 tilbreytingu	 og	 auka	 félagsleg	 tengsl	
(Sjónarhóll,	e.d.).	Óski	foreldrar	eftir	aðstoð	stuðningsfjölskyldu	þurfa	þeir	að	snúa	sér	til	

þeirra	 þjónustustöðvar	 sem	 sér	 um	 tilhögun	 dvalar	 og	 umsjár.	 Fjölskylda	 sem	 hefur	

hugsað	sér	að	gerast	stuðningsfjölskylda	þarf	að	snúa	sér	til	viðeigendi	þjónustustöðvar	og	
gera	 samning	 sem	 miðast	 við	 ákveðið	 tímabil.	 Þessar	 fjölskyldur	 eru	 bundnar	

þagnarskyldu	 varðandi	 hagi	 barnsins	 og	 fjölskyldu	 þess	 sem	 þeim	 ber	 að	 virða.	
Þjónustumiðstöðvar	meta	 hæfni	 stuðningsfjölskyldna	 og	 horfa	 á	 þá	 þætti	 sem	 snúa	 að	

heimili	þeirra	og	aðstæðna	fjölskyldunnar.	Við	val	á	stuðningsfjölskyldu	þarf	alltaf	að	virða	

óskir	fjölskyldu	barnsins.	

	 Álfaland	er	 skammtímavistun	 fyrir	 ung	börn	 í	 Reykjavík	 (Reykjavíkurborg,	 e.d.c.).	

Skammtímavistunin	er	ætluð	til	þess	að	foreldrar	og	fjölskyldur	fatlaðra	barna	geti	fengið	
frí	 og	 til	 þess	 að	 létta	 á	 álaginu	heima	 fyrir	 sem	 fylgir	 því	 að	 eiga	 barn	 sem	er	 fatlað.	 Í	

Álfalandi	 geta	 fötluð	 börn	 fundið	 eitthvað	 við	 sitt	 hæfi	 og	 fengið	 tilbreytingu	 á	 sínu	

lífsmunstri.	 Það	er	þó	 farið	 eftir	 dagsskipulagi	 sem	heldur	 rútínu	barnanna	gangandi	 og	
um	helgar	er	slegið	í	létta	strengi	og	reynt	að	breyta	til,	þar	fer	hins	vegar	eftir	aðstæðum	

hverju	sinni	því	öll	börnin	eru	misjöfn	og	glíma	við	mismunandi	fatlanir.	

	 Reykjavíkurborg	 leggur	áherslu	á	að	notendastýrð	persónuleg	aðstoð	(NPA)	verði	

mikilvægur	hluti	af	þjónustunni	við	fatlað	fólk	(Reykjavíkurborg,	2012b).	Foreldrar	fatlaðra	
barna	geta	sótt	um	NPA	fyrir	hönd	barna	sinna	en	því	miður	hefur	innleiðing	þjónustunnar	

ekki	gengið	sem	skildi,	það	eru	fáir	sem	njóta	NPA	og	af	þeim	eru	örfá	börn.	NPA	er	byggð	
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á	 hugmyndafræðinni	 um	 sjálfstætt	 líf	 og	 	veitir	 fötluðu	 fólki	 þann	möguleika	 á	 að	 ráða	

hvar	og	með	hverjum	það	býr	(NPA-miðstöðin,	e.d.).	Jafnframt	hefur	einstaklingur	stjórn	á	

þeirri	 þjónustu	 sem	 hann	 fær.	 NPA	 leggur	 áherslu	 á	 að	 fötluðu	 fólki	 sé	 mætt	 á	
jafningjagrundvelli	og	að	það	hafi	vald	til	þess	að	móta	sitt	eigið	líf.	Einstaklingurinn	semur	

við	 sveitarfélagið	 sem	 hann	 býr	 í	 og	 þar	 er	 gerður	 NPA	 samningur	 með	 væntingar	

einstaklingsins	til	 lífsins	að	leiðarljósi.	Sjálfsmat	er	áherslu	atriði	 í	hugmyndafræðinni	um	
sjálfstætt	líf	og	er	það	mat	haft	til	hliðsjónar	þegar	þjónustuþörf	einstaklingsins	er	metin.	

Þegar	 þjónustuþörf	 einstaklingsins	 hefur	 verið	 metin	 þá	 er	 sett	 fram	 mánaðarlegt	

fjárframlag	 sem	 sveitarfélagið	 leggur	 til,	 svo	 einstaklingurinn	 geti	 séð	 um	 að	 aðlaga	

þjónustuna	eftir	sínum	þörfum.		

4.1.2 Félagsleg	þjónusta	í	Kaupmannahöfn		

Samkvæmt	 dönsku	 félagsþjónustulögunum	 skulu	 sveitarfélög	 bjóða	 uppá	 frístund,	

skammtímavistun	 og	 sambýli	 fyrir	 börn	 og	 	ungt	 fólk	 með	 líkamlegar	 eða	 andlegar	

skerðingar	 (bekendtgørelse	 af	 lov	 om	 social	 service	 nr.	 1284/2015).		
Þjónustumiðstöð	 fatlaðs	 fólks	 í	 Kaupmannahöfn	 (Borgercenter	Handicap)	 sinnir	 svipuðu	

hlutverki	 og	 Tryggingamiðstöð	 ríkisins	 gerir	 á	 Íslandi	 (Borgercenter	 Handicap,	 e.d.b).	

Þangað	 er	 hægt	 að	 sækja	 um	 bætur,	 hjálpartæki,	 fræðslu	 og	 ýmsa	 aðra	 þjónustu.	

Barnastofan	 (Børnekliniken,	 e.d.)	 sérhæfir	 sig	 í	 þjónustu	 við	 ung	 börn	með	 sérþarfir	 og	
fjölskyldur	 þeirra.	 Þangað	 geta	 foreldrar	 sótt	 ráðgjöf,	 greiningu	 og	 námskeið.	

Notendastýrð	þjónusta	í	Danmörku	kallast	BPA	(borgerstyret	personlig	assistance)	en	hún	

er	ekki	ætluð	börnum,	einungis	einstaklingum	frá	18.ára	aldri	(Borgerservice,	e.d).	

4.1.3 Samanburður	á	félagslegri	þjónustu	í	borgunum	tveimur	

Skoðun	okkar	bendir	til	þess	að	ýmis	stoðþjónusta	sé	í	boði	fyrir	fötluð	börn	og	fjölskyldur	

þeirra,	 borgirnar	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 bjóða	 uppá	 dagvistun,	 skammtímavistun	 og	

stuðningsfjölskyldur.	 Við	 völdum	 að	 fjalla	 um	 skammtímavistunina	 Álfaland	 því	 það	 er	

eina	skammtímavistunin	sem	við	þekkjum	til	í	Reykjavík,	í	samanburði	við	fjölda	úrræða	í	

Kaupmannahöfn	 sem	 ekki	 verður	 hægt	 að	 telja	 upp	 í	 þetta	 sinn.	 Í	 Kaupmannahöfn	 er	
einnig	 boðið	 uppá	 frístund	 og	 sambýli	 fyrir	 börn.	 Lagt	 var	 upp	 með	 að	 NPA	 yrði	

hefðbundin	 þjónusta	 við	 fatlað	 fólk	 og	 þar	 á	 meðal	 börn,	 en	 sú	 innleiðing	 hefur	 ekki	

gengið	sem	skildi.	Þó	eru	örfá	börn	sem	njóta	þeirrar	þjónustu	á	 Íslandi,	en	sambærileg	
þjónusta	 í	 Kaupmannahöfn	 BPA	 er	 einungis	 ætluð	 fullorðnu	 fólki.	 Við	 teljum	 að	

notendastýrð	 persónuleg	 aðstoð	 eigi	 að	 vera	 þjónusta	 sem	 allir	 hafa	 val	 um,	 en	 ekki	

forréttindi	nokkurra.	Athugun	okkar	ýtir	undir	mikilvægi	þess	fyrir	foreldra	fatlaðra	barna	
að	fái	ráðgjöf	um	þá	þjónustu	sem	þær	eiga	rétt	á	og	er	í	boði	hverju	sinni.	Okkar	mat	er	
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að	það	vanti	meira	gagnsæi	og	samræmi	í	upplýsingagjöf	um	þjónustu	fyrir	fötluð	börn,	en	

það	myndi	auka	sjálfstæði	foreldra	og	fagaðila	í	upplýsingaleit.	

4.2 Fjárhagslegur	stuðningur		

Þegar	 foreldrar	 eignast	 barn	 með	 skerðingar	 þá	 þurfa	 þeir	 að	 aðlagast	 breyttum	

aðstæðum	 samhliða	 fjölskyldulífi	 og	 vinnu	 (María	 Játvarðardóttir,	 2008).	 Erfiðara	 getur	

reynst	 að	afla	 tekna	og	hætt	 við	að	 fjárhagserfiðleikar	 geri	 vart	 við	 sig	ef	útgjöld	 vegna	
barnsins	 eru	 há.	 Það	 getur	 verið	 kostnaðarsamt	 fyrir	 foreldra	 mikið	 fatlaðra	 barna	 að	

endurskipuleggja	húsnæði	sitt	svo	barnið	geti	notið	sín	sem	best	heima	við.		

	 Tryggingastofnun	ríkisins	á	Íslandi	heyrir	undir	velferðarráðuneyti	og	er	ein	stærsta	
þjónustustofnun	 landsins	 (Tryggingastofnun	 ríkisins,	 e.d.).	 Hlutverk	 hennar	 er	 að	

framfylgja	 lögum	 um	 almannatryggingar,	 lögum	 um	 félagslega	 aðstoð	 og	 lögum	 um	

málefni	langveikra	barna	auk	þess	að	sinna	öðrum	tilfallandi	verkefnum.	Stofnunin	greiðir	
út	umönnunar-	og	örorkubætur	ásamt	styrkjum	fyrir	hjálpartækjum	en	setur	hvorki	lög	né	

reglugerðir	 og	 ákvarðar	 ekki	 fjárhæðir	 bóta.	 Foreldrar	 fatlaðra	og	 langveikra	barna	 eiga	
rétt	 á	 fjárhagsaðstoð	 í	 formi	 umönnunarbóta	 (Reglugerð	 um	 fjárhagslega	 aðstoð	 við	
framfærendur	fatlaðra	og	langveikra	barna,	nr.	54/1997).		Það	fer	eftir	hvers	lags	veikindi	

börnin	 glíma	 við	 hvernig	 þjónustu	 þeim	er	 veitt	 og	miðar	 aðallega	 út	 frá	 heilsufarslegri	
umönnun	þeirra.	Umönnunargreiðslum	er	skipt	í	fimm	flokka,	þar	sem	fyrsti	flokkurinn	er	
metinn	 þyngstur	 og	 greiðslurnar	 eru	 metnar	 út	 frá	 umönnunarþyngd	 barnsins.	

Umönnunarþörfin	 er	metin	 út	 frá	 sjúkdómsgreiningu	 barnsins	 en	 ekki	 raunverulegri	 og	
einstaklingsbundinni	þörf	þess.		

	 Kaupmannahöfn	veitir	 fjölskyldum	aðstoð	hvort	sem	barnið	er	vistað	 	í	sérhæfðri	

eða	 almennri	 dagvistun	 eða	 nýtur	 umönnunar	 heima	 hjá	 sér,	 samkvæmt	

félagsþjónustulögum	 (bekendtgørelse	 af	 lov	 om	 social	 service	 nr.	 1284/2015).	 Aðstoðin	

getur	 verið	 í	 formi	 námskeiða,	 aðstoðarfólks	 eða	 þjálfunarefnis,	 en	 einnig	 sem	

fjárhagsaðstoð	 vegna	 tekjutaps	 foreldra	 ef	 þeir	 þjálfa	 barnið	 og	 annast	 það	 heima	 við.	

Fjárhagsaðstoð	 vegna	 tekjutaps	 er	 þó	 háð	 því	 að	 annað	 foreldrið	 sé	 heima	 og	 sjái	 um	

barnið.	Ef	einstaklingur	sækir	fría	sérfræðiþjónustu	utan	síns	nærumhverfis	sem	er	honum	

nauðsynleg,	 þá	 greiðir	 sveitarfélagið	 niður	 ferðakostnaðinn.	 Sveitarfélagið	 veitir	 ráðgjöf	

um	 val	 á	 hjálpartækjum	 og	 búnaði	 ásamt	 kennslu	 í	 notkun	 þeirra,	 auk	 þess	 er	

fjárhagslegur	 stuðningur	 veittur	 vegna	 hjálpartækja	 sem	 geta	 dregið	 úr	 fötlun	 og	

auðveldað	 líf	 fólks	 með	 líkamlegar	 eða	 andlegar	 skerðingar.	 Ennfremur	 getur	

sveitarfélagið	veitt	aðstoð	við	kaup	á	bíl	og	breytingu	á	húsnæði	fjölskyldu	ef	þess	er	þörf	

vegna	 þarfa	 mikið	 fatlaðs	 barns.	 Þá	 segir	 í	 dönsku	 daggæslulögunum	 (nr.	 30/2015)	 að	

börn	með	sérþarfir	eigi	rétt	á	auka	niðurgreiðslu	á	daggæslukostnaði.	
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	 Við	 teljum	að	 foreldrar	 fatlaðra	 barna	ættu	 að	 fá	 fjárhagsaðstoð	 sem	miðast	 að	

þörfum	 þeirra	 barns	 en	 ekki	 greiningu	 þess,	 en	 á	 Íslandi	 er	 fjárhagslegur	 stuðningur	

metinn	eftir	því.	Við	gerum	okkur	þó	grein	fyrir	því	að	sumar	fatlanir	eru	meiri	en	aðra	og	
að	auki	 fylgir	meiri	kostnaður,	en	okkar	mat	er	að	það	á	að	meta	eftir	þörfum	hvers	og	

eins	 en	 ekki	 sjúkdómsgreiningu.	 Í	 Kaupmannahöfn	 er	 fjárhagsaðstoð	 háð	 því	 að	 annað	

foreldrið	 sé	 heimavinnandi	 og	 hugsi	 um	 barnið	 og	 þjálfun	 þess.	 Að	 okkar	 mati	 ætti	
fjárhagsaðstoðin	að	ýta	undir	það	að	barni	geti	sótt	leikskóla	og	þá	þjónustu	sem	það	þarf	

og	 að	 foreldrarnir	 unnið	 og	 verið	 virkir	 þátttakendur	 í	 samfélaginu	 án	 þess	 að	 hafa	

áhyggjur	af	því	að	fjárhagsaðstoðin	skerðist.	

4.3 Samantekt	

Í	þessum	loka	kafla	ritgerðarinnar	höfum	við	skoðað	hvaða	félagslega	þjónusta	er	 í	boði	

fyrir	fötluð	börn	og	fjölskyldur	þeirra	en	þjónustan	er	miðuð	útfrá	hverjum	einstakling	og	
fjölskyldu	hans	og	því	er	breytilegt	hvernig	 slíkri	þjónustu	er	háttað.	Við	 skoðuðum	þau	

þjónustuúrræði	sem	fötluðum	börnum	og	fjölskyldum	þeirra	stendur	til	boða	og	leiddi	sú	
skoðun	í	ljós	að	borgirnar	eiga	það	sameiginlegt	að	veita	stoðþjónustu	í	formi	dagvistunar,	
skammtímavistunar	 og	 stuðningsfjölskyldna.	 Kaupmannahöfn	 býður	 enn	 fremur	 uppá	

frístund	og	sambýli	fyrir	fötluð	börn,	sem	er	ólíkt	því	sem	við	þekkjum	og	að	okkar	mati	er	
sambýli	fyrir	börn	ekki	þróun	í	rétta	átt.	 Í	 lokin	fjölluðum	við	um	fjárhagslegan	stuðning,	
sem	leiddi	 í	 ljós	mikilvægi	þess	að	foreldrar	séu	kunnugir	um	þá	þjónustu	sem	er	 í	boði,	

meðal	annars	vegna	mikils	kostnaðar	sem	getur	 fylgt	umönnun	barnsins.	Þar	sem	mikið	
álag	getur	fylgt	umönnun	fatlaðs	barns		þá	teljum	við	mikilvægt	að	fjölskyldan	fái	stuðning	

við	hæfi	sem	miðast	við	þarfir	fjölskyldunnar	sem	heildar	en	ekki	greiningar	barnsins,	og	

skiptir	þá	ekki	máli	um	hvort	er	að	ræða	stuðning	 í	 formi	fjárhagsaðstoðar	eða	vistunar.	
Við	teljum	að	barn	eigi	að	geta	sótt	leikskóla	ásamt	því	að	fá	þá	þjónustu	og	stuðning	sem	

það	 þarfnast	 ásamt	 því	 að	 foreldrarnir	 geti	 unnið	 og	 verið	 virkir	 þátttakendur	 í	

samfélaginu	 án	 þess	 að	 hafa	 áhyggjur	 af	 því	 að	 réttindi	 þeirra	 skerðist.	 Því	 ætti	 ekki	
aðstoðin	að	miðast	útfrá	greiningu	barnsins	heldur	þörfum	þess	og	fjölskyldunnar.	
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5 Niðurlag	

Í	þessari	ritgerð	höfum	við	fjallað	um	þjónustu	við	ung	fötluð	börn	og	fjölskyldur	þeirra	í	
Kaupmannahöfn	og	Reykjavík,	útfrá	gildandi	 lögum	og	alþjóðasáttmálum	með	áherslu	á	

fjölskyldumiðaða	 þjónustu	 og	 snemmtæka	 íhlutun.	 Athugun	 okkar	 á	 megineinkennum	

fjölskyldumiðaðrar	snemmtækrar	 íhlutunar	og	rannsóknum	á	henni	 leiðir	 í	 ljós	mikilvægi	

þess	að	hefja	íhlutun	við	barn	eins	fljótt	og	hægt	er	vegna	þess	að	sýnt	hefur	verið	fram	á	
að	 íhlutun	geti	bætt	hegðun	og	 félagsþroska	ásamt	því	að	hafa	 jákvæð	áhrif	 á	þátttöku	

barnsins	 í	skólaumhverfinu.	Skoðun	okkar	 leiðir	 í	 ljós	að	mestum	ávinningi	megi	ná	með	

stuðningi	við	foreldra	og	aðra	í	nærumhverfi	barnsins	ásamt	þátttöku	þeirra	í	íhlutun	við	
barnið,	 þar	 sem	 börn	 eru	 móttækilegust	 fyrstu	 árin	 og	 mótast	 af	 umhverfinu	 sínu.	

Fjölskyldan	er	mikilvægasti	hlekkurinn	 í	 lífi	 barns	að	okkar	mati	og	því	 teljum	við	 skipta	
miklu	máli	að	þjónustan	beinist	að	þörfum	allrar	 fjölskyldunnar	en	ekki	einungis	þörfum	

barnsins,	ásamt	því	að	tillit	sé	tekið	til	væntinga	og	óska	fjölskyldunnar.	Fjölskyldumiðuð	

snemmtæk	 íhlutun	er	því	mikilvægur	grunnur	að	þjónustu	við	 fötluð	börn	og	 fjölskyldur	

þeirra,	 því	 hún	 sýnir	 fram	 á	 ávinning	 fyrir	 barnið,	 fjölskylduna	 og	 samfélagið	 í	 heild.	
Þjónustuna	skal	veita	í	samræmi	við	gildandi	lög	og	reglugerðir	á	hverjum	tíma	og	eru	þau	

hugsuð	 til	 þess	 að	 tryggja	mannréttindi	 og	 velferð	 einstaklinga	 ásamt	 því	 að	 stuðla	 að	

jafnrétti	 og	 þátttöku	 með	 aukin	 lífsgæði	 í	 huga.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 lögin	 fylgi	 þróun	
mannréttinda	eftir.		

	 Skilgreining	Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar	á	fötlun	er	læknisfræðileg	þó	hún	sé	

með	 félagslegra	 ívafi	 en	 áður.	 Lögin	miðast	 almennt	 útfrá	 læknisfræðilegum	 skilningi	 á	

meðan	alþjóðasáttmálar	miðast	að	mestu	útfrá	félagslegum	skilningi	á	fötlun.	Skilgreining	
Samnings	 Sameinuðu	 Þjóðanna	 á	 fötlun	 er	 byggð	 á	 svo	 kölluðum	 tengslaskilningi	 sem	

gerir	 ráð	 fyrir	 samspili	 einstaklings	 og	 umhverfis.	 Opinber	 stefnumótun	 í	 þjónustu	 við	

fötluð	 börn	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 á	 Íslandi	 og	 í	 Danmörku,	 byggist	 á	 alþjóðlegum	
samningum	 sem	 stjórnvöld	 hafa	 samþykkt	 aðild	 að,	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	

réttindi	 barnsins	 og	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks.	 Þessir	

samningar	eru	byggðir	á	mannréttindasýn	og	eru	hafðir	til	hliðsjónar	við	lagasetningu	og	
almenna	 stefnumótun.	 Eftir	 skoðun	 okkar	 á	 mannréttinda	 hugtakinu	 þá	 teljum	 við	

mannréttindi	 barna	 vera	 varin	 með	 lögum	 og	 ákvæðum	 í	 alþjóðasáttmálum	 í	 báðum	

löndunum,	 sem	 er	 mikilvægt	 til	 þess	 að	 þau	 geti	 búið	 við	 öryggi,	 þroskast	 og	 verið	
þátttakendur	í	samfélaginu.		



36	

	 Lög	 beggja	 landanna	 miðast	 að	 því	 að	 vernda	 mannréttindi,	 auka	 jafnrétti	 og	

stuðla	að	því	að	fatlað	fólk	geti	 lifað	sem	eðlilegustu	lífi	(lög	um	málefni	fatlaðs	fólks	nr.	

59/1992;	bekendtgørelse	af	lov	om	social	service	nr.	1284/2015).	Foreldrar	fatlaðra	barna	
eiga	 að	 njóta	 greiðs	 aðgangs	 að	 ráðgjöf,	 greiningu	 og	 annarri	 þjónustu	 fyrir	 börn	 sín,	

ásamt	því	eiga	börnin	að	njóta	sama	réttar	til	náms	og	önnur	börn	sem	er	í	samræmi	við	

þá	alþjóðasáttmála	 sem	við	höfum	 fjallað	um.	Þá	 sýnist	okkur	 lög	beggja	 landanna	 taka	
mið	af	félagslegu	sjónarhorni	á	fötlun	í	samræmi	við	alþjóðasáttmála,	en	engu	að	síður	er	

læknisfræðilega	sjónarhornið	enn	til	staðar	með	áherslu	á	greiningar	og	þjálfun.	Þá	sýnist	

okkur	dönsku	lögin	miða	að	því	að	gera	þjónustuna	við	barnið	og	fjölskylduna	aðgengilega	

og	gagnsæja,	bæði	hvað	varðar	stuðning	og	kostnað.	Svo	virðist	sem	reynt	sé	að	ýta	undir	

að	fjölskyldurnar	eigi	auðvelt	með	að	finna	út	úr	því	sjálfar	hvert	þær	sækja	þá	þjónustu	

sem	þær	þurfa.	Íslensku	lögin	virðast	ekki	eins	gagnsæ,	og	samræma	mætti	þjónustuna	til	

þess	 að	 auðvelda	 fyrir	 foreldrunum.	 Þá	 tókum	 við	 eftir	 sér	 ákvæði	 um	 bráða	 úrræði	 í	
dönsku	 lögunum	sem	 leyfa	 inngrip	án	samþykkis	 foreldra	og	teljum	við	það	auka	 líkur	á	
brottnámi	barna	af	heimilum	sínum	yfir	á	stofnanir.	

	 Við	 teljum	 mikilvægt	 að	 aðildarríki	 að	 alþjóðasáttmálum	 virði	 samningana	 og	
mannréttindi	þegna	sinna.	Þá	teljum	við	mikilvægt	að	þau	aðildarríki	sem	hafa	undirritað	

þessa	samninga	ljúki	ferlinu	og	lögfesti	þá,	og	noti	sem	grunn	að	lögum.	Öll	börn	eiga	að	

haga	jafnan	rétt	til	náms	og	að	okkar	mati	eiga	foreldrar	ekki	að	þurfa	að	berjast	fyrir	því	
að	börn	þeirra	fái	þá	þjónustu	sem	þau	eiga	rétt	á.	Almennt	virðist	vera	samræmi	á	milli	

laganna,	alþjóðasáttmála	og	þeirrar	þjónustu	sem	á	að	veita,	en	þá	teljum	við	að	það		fari	
eftir	því	hvernig	lögin	eru	túlkuð	hvort	þeim	sé	fylgt	eftir	en	þannig	á	það	auðvitað	ekki	að	

vera.	 Þá	þykir	okkur	skrítið	að	samningur	sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	

hafi	 ekki	 enn	 verið	 lögfestur	 hér	 á	 landi	 og	 að	 fólk	með	 fötlun	 þurfi	 enn	 árið	 2016	 að	

mótmæla	 og	 berjast	 fyrir	 grunnmannréttindum	 eins	 og	 mannréttindi	 séu	 forréttindi	

sumra	en	allra.	 	

	 Athugun	okkar	á	dagvistun	í	borgunum	bendir	til	þess	að	unnið	sé	að	mestu	eftir	

hugmyndafræði	fjölskyldumiðaðrar	snemmtækrar	íhlutunar.	Við	teljum	að	taka	þurfi	mið	

af	 hverju	 barni	 fyrir	 sig	 og	 það	 er	 gott	 fyrir	 foreldra	 að	 hafa	 val	 um	 hvernig	 dagvistun	
barnið	 þeirra	 sækir.	 Leikskólar	 Reykjavíkur	 starfa	 eftir	 hugmyndafræði	 leikskóla	 án	

aðgreiningar,	 með	 sérhæfða	 ráðgjafarleikskóla	 en	 lítið	 um	 sérhæfða	 vistun	 fyrir	 fötluð	

börn.	 Hinsvegar	 er	 boðið	 uppá	 fjölbreytt	 dagvistunarform	 fyrir	 fötluð	 börn	 í	
Kaupmannahöfn,	þar	á	meðal	fjölskyldupláss	sem	er	eitthvað	sem	við	þekkjum	ekki	til	hér	

á	 landi.	Hinsvegar	þá	 teljum	við	að	 fjölbreytt	og	ólík	dagvistunarform	geti	mögulega	ýtt	

undir	frekari	aðgreiningu.	 	



37	

	 Skoðun	 okkar	 á	 þeirri	 þverfaglegu	 þjónustu	 sem	 boðin	 er	 fötluðum	 börnum	 og	

fjölskyldum	þeirra	í	Reykjavík	og	í	Kaupmannahöfn,	bendir	til	þess	að	markvisst	sé	unnið	

að	 því	 að	 efla	 lífsgæði	 barnsins	 og	 fjölskyldunnar.	 Í	 Reykjavík	 völdum	 við	 að	 skoða	
Greiningar-	 og	 ráðgjafarstöð	 ríkisins	 og	Æfingastöðina	 því	 við	 vissum	að	þar	 væri	 unnið	

eftir	 hugmyndafræði	 fjölskyldumiðaðrar	 snemmtækrar	 íhlutunar.	 Í	 Kaupmannahöfn	

völdum	 við	 að	 skoða	 Barnamiðstöðina	 og	 þverfaglega	 ráðgjöf	 PPR	 Pædagogisk	
(Psykologisk	rådgivning),	sem	vinna	saman	að	málefnum	fatlaðra	barna,	greiningu,	þjálfun	

og	 fræðslu.	 Starf	 Greiningarstöðvarinnar	 á	 Íslandi	 og	 Barnamiðstöðvarinnar	 í	

Kaupmannahöfn	virðist	vera	nokkuð	svipað	og	ljóst	er	að	borgirnar	eigi	það	sameiginlegt	

að	 veita	 fötluðum	 börnum	 og	 fjölskyldum	 þeirra	 þverfaglega	 þjónustu.	 Þjónustan	 felst	

m.a.	 í	 ráðgjöf	 til	 foreldra	 og	 leikskóla	 barnsins,	 greiningu	 og	 námskeiði	 miðuðu	 útfrá	

barninu	 sjálfu.	 Stöðvarnar	 sinna	 báðar	 fræðslustarfi	 í	 formi	 ráðgjafar,	 námskeiða	 og	

útgáfu	fræðsluefnis	til	fjölskyldna	og	fagfólks	sem	starfar	með	fötluðum	börnum.		

	 Að	 okkar	 mati	 er	 mikilvægt	 að	 barn	 fái	 þjónustu	 í	 takt	 við	 þarfir	 sínar	 og	

fjölskyldunnar.	Til	þess	að	fá	þá	þjónustu	þá	er	nauðsynlegt	að	fá	viðeigandi	greiningu	til	

þess	 að	 geta	 fengið	 þá	 íhlutun	 og	 stuðning	 sem	 barnið	 þarf.	 Þessa	 þjónustu	 veitir	
stöðvarnar,	en	því	miður	er	biðin	oft	 löng.	Athugun	okkar	ýtir	undir	mikilvægi	þess	 fyrir	

foreldra	 fatlaðra	 barna	 að	 fá	 ráðgjöf	 um	 þá	 þjónustu	 sem	 þær	 eiga	 rétt	 á	 og	 er	 í	 boði	

hverju	sinni.	Okkar	mat	er	að	það	vanti	meira	gagnsæi	og	samræmi	 í	upplýsingagjöf	um	
þjónustu	 fyrir	 fötluð	 börn,	 en	 það	 myndi	 auka	 sjálfstæði	 foreldra	 og	 fagaðila	 í	

upplýsingaleit.		Skoðun	 okkar	 leiðir	 í	 ljós	 samræmi	 í	 stoðþjónustu	 borganna	 sem	 báðar	
bjóða	 uppá	 dagvistun,	 skammtímavistun	 og	 stuðningsfjölskyldur.	 Í	 Kaupmannahöfn	 er	

einnig	boðið	uppá	frístund	og	sambýli	fyrir	börn	sem	við	teljum	þróun	í	öfuga	átt.	Lagt	var	

upp	með	að	NPA	yrði	hefðbundin	þjónusta	við	fatlað	fólk	á	Íslandi	og	þar	á	meðal	börn,	en	

sú	innleiðing	hefur	ekki	gengið	sem	skildi.	Þó	eru	örfá	börn	sem	njóta	þeirrar	þjónustu,	en	

sambærileg	þjónusta	í	Kaupmannahöfn	BPA	er	einungis	ætluð	fullorðnu	fólki.	Við	teljum	
að	notendastýrð	persónuleg	aðstoð	eigi	að	vera	þjónusta	sem	allir	hafa	val	um,	en	ekki	

forréttindi	nokkurra.	Þar	sem	mikið	álag	getur	fylgt	umönnun	fatlaðs	barns,	þá	teljum	við	

mikilvægt	 að	 fjölskyldan	 fái	 stuðning	 við	 hæfi	 sem	miðast	 við	 þarfir	 fjölskyldunnar	 sem	
heildar	en	ekki	greiningar	barnsins.	Við	teljum	að	barn	eigi	að	geta	sótt	leikskóla	ásamt	því	

að	fá	þá	þjónustu	og	stuðning	sem	það	þarfnast	ásamt	því	að	foreldrarnir	geti	unnið	og	

verið	virkir	þátttakendur	 í	samfélaginu	án	þess	að	hafa	áhyggjur	af	því	að	réttindi	þeirra	

skerðist.	Því	ætti	ekki	aðstoðin	að	miðast	útfrá	greiningu	barnsins	heldur	þörfum	þess	og	
fjölskyldunnar.	
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Lagt	var	upp	með	spurningarnar:		

• Hvaða	þjónusta	er	 í	boði	fyrir	ung	fötluð	börn	og	fjölskyldur	þeirra	miðað	við	
gildandi	lög,	reglugerðir	og	alþjóðasáttmála?		

• Er	þjónustan	sem	borgirnar	veita	fjölskyldumiðuð?		

	

Samkvæmt	þeim	opinberu	upplýsingum	sem	við	höfðum	aðgang	að	leiddi	athugun	okkar	í	

ljós	að	þjónustan	virðist	að	mestu	fjölskyldumiðuð	í	báðum	borgunum.	Veitt	þjónusta	er	

m.a.	í	formi	stoðþjónustu	eins	og	dagvistunar,	skammtímavistunar	og	stuðningsfjölskyldu.	

Ýmis	 fjárhagsleg	 stuðningsúrræði	 eru	 í	 boði	 eins	 og	 fjárhagsaðstoð	 vegna	 tekjutaps,	

bifreiðakaupa,	 aksturs	 og	 breytinga	 á	 húsnæði.	 Mesti	 munurinn	 sem	 við	 sáum	 á	
þjónustunni	var	á	dagvistunarformum	fyrir	ung	fötluð	börn.	Í	Reykjavík	ganga	flest	börn	í	

almenna	 leikskóla	án	aðgreiningar	en	 í	Kaupmannahöfn	eru	 fjölbreytt	dagvistunarform	 í	
boði	sem	geta	ýmist	ýtt	undir	aðgreiningu	eða	undirbúið	börnin	betur	og	aukið	sjálfstæði	
þeirra.	 Takmarkanir	 verkefnisins	 eru	 þær	 að	 við	 skoðuðum	 þjónustuna	 einungis	 útfrá	

opinberum	gögnum	og	í	framhaldinu	væri	áhugavert	að	kanna	mun	á	þjónustunni	sem	er	
boðin	og	upplifun	foreldra	á	þeirri	þjónustu	sem	þeim	er	veitt.		
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6 Lokaorð	

Vinnan	 við	 þetta	 verkefni	 hefur	 verið	 lærdómsrík	 fyrir	 okkur	 báðar.	 Þá	 kom	 það	
höfundinum	 sem	 býr	 í	 Kaupmannahöfn	 töluvert	 á	 óvart	 hversu	 mörg	 sérhæfð	

dagvistunarform	eru	í	boði	fyrir	fötluð	börn	í	Kaupmannahöfn.	Okkur	þótti	áhugavert	að	

sjá	 muninn	 á	 dagvistunarformunum	 á	 milli	 borganna,	 en	 hann	 lá	 einna	 helst	 í	 því	 að	

leikskólar	Reykjavíkur	starfa	eftir	hugmyndafræði	leikskóla	án	aðgreiningar	og	lítið	er	um	
sérúrræði	 fyrir	 fötluð	 börn.	 Hinsvegar	 er	 boðið	 uppá	 fjölbreytt	 dagvistunarform	 fyrir	

fötluð	 börn	 í	 Kaupmannahöfn	 og	 teljum	 við	 að	 það	 geti	 mögulega	 leitt	 til	 frekari	

aðgreiningar.	 Annar	 höfundurinn	 er	 búsettur	 Íslandi,	 á	 landsbyggðinni	 og	 þar	 er	 engin	
aðgreining	svo	þetta	kom	henni	á	óvart.	Þó	þykir	okkur	fjölskylduplássin	í	Kaupmannahöfn	

áhugaverð	fyrir	fjölskyldur	með	mikið	fötluð	eða	langveik	börn.	Þá	þykir	okkur	mikilvægt	
að	öllum	börnum	sé	mætt	á	jafningjagrundvelli	og	að	þau	séu	hluti	af	hópnum.	Við	erum	

báðar	mæður	 ungra	 barna	 og	 viljum	 að	 börnin	 okkar	 njóti	mannlega	margbreytileikans	

sem	samfélagið	hefur	uppá	að	bjóða	en	þá	þarf	að	vinna	á	móti	aðgreiningu	svo	allir	geti	

fengið	tækifæri	til	þess	að	vera	þátttakendur	í	samfélaginu.	Að	lokum	viljum	við	minna	á	
að	enginn	getur	allt	en	allir	geta	eitthvað.	
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