
 

Umsókn til lausnateymis 

Nafn nemanda: 
 
 

Bekkur: 

Kennitala nemanda: 
 
 

Beiðni kemur frá: 
 

 

Ósk um aðkomu lausnateymis vegna - Fyrri úrræði 
o Almennir námserfiðleikar 
o Hegðunarerfiðleikar 
o Lestrar- og ritunarerfiðleikar 
o Málþroski og talerfiðleikar 
o Stærðfræðierfiðleikar 
o Slök hreyfifærni 
o Nemendur með annað mál en íslensku 
o Félags- og tilfinningalegir erfiðleikar 
o Líðan nemanda 
o Endurmat 

o Námskeið í list- og verkgr. 4.–8.bekkur 
o Námskeið í mál- og hreyfiþj. 1. – 3. bekkur 
o Sérkennsla    
o ART 
o Stoðkennsla   
o Aðstoð/fylgd inni í bekk    
o Tímar hjá þroskaþjálfa 
o Námsráðgjöf 
o Hópráðgjöf 

Hvaða greiningar eru til?  

o Íslenski þroskalistinn 
o WPPSI-R   
o WISC IV   
o ASEBA 
o SDQ 
o ADHD 
o ODD 
o RADS 
o CDI 

o MASC 
o ASSQ (+/eða ADOS,SCQ,CARS) 
o SFA 
o Aston Index 
o TOLD 
o LOGOS 
o SM og HÞ 
o Talnalykill 
o ART 

Lýsið vanda í stuttu máli 
 

 

Afgreiðsla lausnateymis Hver sér um málið 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dags:____________________  Undirskrift: _______________________________________ 



Helstu greiningar sem hafðar eru til hliðsjónar við mat á vanda 

grunnskólabarna 

 

Íslenski Þroskalistinn  

   Skimun. Spurningar um tvo þroskaþætti, hreyfiþroska og     

     málþroska barna á aldrinum 3ja til 6 ára 

WPPSI-R  (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised) 

Greindarpróf fyrir 2 ½ árs til 7 ára 

WISC-IV  (Wechsler Intelligence Scale for Children—forth Edition) 

  Einstaklingsmiðað klínískt próf til að meta vitsmunaþroska barna á     

  aldrinum 6 ára og 0 mánaða til 16 ára og 11 mánaða 

ASEBA   (Achenbach System of Empirically Based Assessment)   

Mæling á vanda, tengslum milli vanda og til að bera kennsl á   

einkennamynstur vanda sem koma fram saman t.d. varðandi  

félagstengsl 

SDQ  (Strengths & Difficulties Questionnaires)  

Styrkur og vandi 

ADHD   (Attention Deficit Hyperactivitiy Disorder)    

Athyglisbrestur með ofvirkni 

ODD    (Oppositional Defiant Disorder Test )   

Mótþrói 

RADS   (Reynolds Adolecent Depression Scale-II)  

Skimun á þunglyndi    

CDI    (Children's Depression Inventory)    

Depurð 

MASC    (Multidimensional Anxiety Scale for Children )   

Fælni og kvíði 

ASSQ   (Autism Spectrum Screening Questionnaire)   

Einhverfa 

SFA   (School Function Assessment)  

Skólafærniathugun fyrir nemendur í 5.-7. bekk grunnskóla 

Aston Index Lestrargreiningarpróf.  Prófið er ætlað nemendum á aldrinum 6-12 ára 

 

TOLD   (Test of Language Development)  

Málþroskapróf 

LOGOS   Tölvuforrit til að greina dyslexiu og aðra lestrarerfiðleika 

SM og HÞ  Könnun á framburði (Forpróf) 

Talnalykill  Staðal- og markbundið kunnáttupróf í stærðfræði fyrir nemendur í 1.-7. bekk 

grunnskóla 


