
 

Einstaklingsnámskrá  

Almenn bekkjarnámskrá nær til allra nemenda í námshópi eða í bekk. Í einstaka  tilvikum getur þó 

verið nauðsynlegt að bregða frá almennri námskrá og skal það  þá gert með einstaklingsnámskrá. 

Einstaklingsnámskrá er mikilvæg til að mæta  menntunarlegum þörfum einstakra nemenda með það 

markmið að tryggja  réttindi, virka þátttöku og hámarksárangur þess nemanda sem hún er gerð fyrir,  

í samfélagi með öðrum nemendum í skóla. Líkt og skóla- og bekkjarnámskrár eru  

einstaklingsnámskrár ávallt innan ramma almennrar námskrár og hafa skýra  tengingu við 

bekkjarnámskrá viðkomandi námshóps eða bekkjar.  

Deildarstjóri sérkennslu ber ábyrgð á að gerð sé einstaklingsnámskrá fyrir  nemanda sem þarf á 

sérstökum stuðningi að halda og er hún unnin í samvinnu  umsjónarkennara, stuðningskennara og 

annarra fagaðila eftir atvikum. Námskráin er ætíð unnin í samstarfi við foreldra og í samráði við 

nemandann  eins og kostur er og endurskoðuð reglulega, samkvæmt 11. gr. reglugerðar nr.  

585/2010. Taka skal tillit til ákvarðana þeirra teyma sem stofnuð hafa verið um  nemandann.  

Einstaklingsnámskrá tekur til námslegra og/eða félagslegra þátta, til hluta eða  allra þátta skólaveru 

nemandans. Námsáherslur, námsefni og kennsluaðferðir  eru aðlagaðar þörfum nemandans og í 

tengslum við líf hans. Námsmarkmið eru  skýr og skilgreind. Í námskránni kemur fram hvernig 

nemandanum er mætt í  skóla án aðgreiningar og þar skulu koma fram þær upplýsingar sem 

gagnlegar  eru varðandi nám, skólagöngu og virka þátttöku hans. Í einstaka námsgreinum  getur 

áherslan verið á félagslega færni en í öðrum geta markmið nemandans haft  beina skörun við 

markmið bekkjar- og/eða skólanámskrár.  

Eftirfarandi þættir eru hafðir í huga við einstaklingsnámskrárgerð:  

• Heildaraðstæður nemandans.  

• Mat á styrkleikum nemandans og mikilvægustu áskorunum.  

• Teymi og/eða samstarf um nemandann við aðila innan og utan skólans, hverjir,  hvernig.  

• Nám og námsaðstæður:  

• Hindranir í námsumhverfi, hvernig draga má úr áhrifum þeirra eða ryðja þeim úr vegi. 

• Tenging við bekkjar- og aðalnámskrá.  

• Námsmarkmið og leiðir.  

• Námslegur stuðningur, í hverju felst hann.  

• Námsgögn og námsumhverfi.  

• Námsmat og mat á framvindu.  

• Félagsstaða og félagslegt umhverfi:  

• Hindranir í félagslegu umhverfi, hvernig draga má úr áhrifum þeirra eða ryðja  þeim úr vegi. 

• Félagsleg markmið og leiðir.  

• Námsgögn  

• Félagslegur stuðningur, í hverju felst hann. ∙ 

• Mat á framvindu.  

• Endurmat og ábyrgðaraðilar. 


