
Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð er fjallað um tengsl og undirbúning leikskóla og grunnskóla þegar 
fatlað barn er að ljúka leikskóladvöl og hefja grunnskólagöngu. 
 Í upphafi ritgerðar er fjallað um mikilvægi undirbúnings starfsmanna og 
foreldra þegar börn fara á milli skólastiganna, þar sem fyrstu kynni barns af 
grunnskóla getur haft áhrif á skólagöngu þess til framtíðar. 
Fjallað er um lög og reglugerðir og hvað fram kemur um tengsl skólastiganna í  
Aðalnámskrá grunnskóla og Aðalnámskrá leikskóla. Dregið er fram það sem nokkrir 
fræðimenn segja um samstarf skólastiganna þegar leikskólabarnið hefur nám í 
grunnskóla. 
Sagt er frá „skóla án aðgreiningar“ þar sem fram kemur að grunnskólar þurfi að koma 
á móts við alla nemendur í grunnskóla. Grunnskólinn þarf að vera með ákveðna stefnu 
þar sem nám og kennsla barna með fötlun þarf að vera fastmótuð og lagaðar að 
þörfum þeirra. Í framhaldi af því er gerð nokkur skil á nauðsyn einstaklingsnámskráa í 
grunnskólum fyrir börn með fötlun. 
 Í seinni hluta ritgerðarinnar er sagt frá könnuninni og niðurstöðum hennar en 
tekið var viðtal við skólastjóra leikskóla og skólastjóra grunnskóla í Sandgerði. Sagt 
er frá samstarfinu sem er á milli skólastiganna og hvernig staðið er að 
undirbúningnum fyrir börn með fötlun á milli skólastiganna. Rætt er um mikilvægi 
þess að börn með fötlun séu sem minnst í sérkennslustofu heldur í almennum bekk 
með jafnöldum sínum þannig að þau einangrist ekki félagslega. 
Fjallað er um sérfræði- og stoðþjónustu skólanna. 
 
 
Abstract 
 
This paper deals with the relationship and preparation done by playschool and 
primary school when a disabled child is transferring from one to the other. 

First, the preparation of the staff and parents is considered because the 
student’s first encounter with the primary school will have a lasting influence. 

Laws and regulations regarding the relationship between the two school levels 
as well as the demands of the main curriculum are discussed. A number of scholars 
dealing with this transition are referred to. inclusive schooling, which calls for schools 
meeting the needs of all their students, is examined. Each primary school needs to 
have a definite, clear policy regarding the instruction and learning of the disabled, 
adapted to their individual needs. Furthermore, the need for individual study plans are 
stressed. 
 In the second part of the paper the survey and its results are discussed. The 
survey is based on interviews with the principal and the assistant principal of the 
Sandgerdi Primary School. The cooperation and the preparation of the two schools in 
Sandgerdi, where the disabled are concerned, is looked at. The need for these students 
to be mainstreamed is stressed as well as the importance of their not being seperated 
from their classmates in special education classrooms so as not to isolate them from 
their peers. The support system and services of specialists for the schools are 
discussed. 
 


