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Fylgiskjal II 

Námskeiðskennarar- spurningar og svör 

1. Hvað er í meginatriðum gert á þessu námskeiði?  

Námskeiðin voru í ullarþæfingu, leirmótun, mósaik, brjóstsykurgerð, gerð 

tónlistarþáttar fyrir útvarp og kennsla á tölvur og um gerð sjónvarpsþátta. Einn 

kennarinn sá um tvö námskeið.    

2. Koma börn með fatlanir úr skólunum þar sem námskeið eru haldin? 

 Já   Nei 

Það komu börn með fatlanir á fjögur námskeiðin af sex.      

3. Eru þau ___líkamlega fötluð 

                 ___þroskahömluð  

                 ___ hvort tveggja? 

Á eitt námskeiðið komu líkamlega fatlaðir einstaklingar, á annað komu þroskahömluð 

og hjá  kennaranum sem sá um tvö námskeið komu börn á hvort tveggja en samt fá.   

4. Koma þau ein?  

 Já  Nei 

Því svöruðu allir játandi. 

 

5. Ef þau koma ein þurfa þau sérstaklega aðstoð?  

 Já   Nei 

Þessu var einnig svarað játandi af tveimur kennurum 

6. Ef þau þurfa aðstoð er þá hægt að veita hana? 

 Já  Nei 

,,Já því er reddað” sagði einn kennarinn og annar sagði að það færi eftir fjölda 

þátttakenda á námskeiðum. Sá kennari sagði einnig að sér hefði verið boðinn 

stuðningur en ekki talið sig þurfa hann vegna skilnings samnemenda. Þriðji kennarinn 

sagðist geta veitt þann stuðning sem þyrfti. 

7. Er aðgengi í lagi fyrir fólk með hreyfihamlanir þar sem námskeiðin eru haldin? 

 Já   Nei 

Fjórir af fimm kennurum sögðu aðgengi í lagi, sá fmmti svaraði ekki  

8. Ef ekki hverju þarf þá að breyta? -Svar óþarft.  

9. Þarf að gera eitthvað til að auðvelda börnum með fatlanir þátttöku í námskeiðunum? 
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Einn kennarinn sagði að það þyrfti að hvetja börnin meira til að sækja námskeiðin og 

geta þá veitt þá aðstoð sem þarf. Annar taldi að meira fjármagn þyrfti til 

tómstundastarfa og þá væri hægt  að hafa aðstoðarmenneskju ef á þyrfti að halda. 

Einnig væri mjög gott að það væri hægt að auglýsa námskeiðin þar sem fram kæmi að 

aðstoðarmanneskja væri til staðar. Sami kennari sagði  að það væri aldrei látið vita ef 

eitthvað væri að hjá börnum sem væru að koma á námskeiðin og hefði það stundum 

verð mjög óþægilegt. Tveir kennaranna töldu sig ekki sjá þörf  fyrir neinar  breytingar, 

fimmti kennarinn svaraði þessu ekki. 

 

                         


