
Höfuðborgarsvæðinu, 6. nóvember 2014. 

 

 

 

 

 

Til þátttakenda í vinnustofu SSH um málefni bráðgerra nemenda.  

 

 

Um leið og við minnum á vinnustofur um málefni bráðgerra nemenda í Sjálandsskóla í Garðabæ þann 
28. nóvember 2014 kl. 14.15-16:00, viljum við koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri. 
Eins og áður hefur komið fram er markmiðið með  vinnustofunum að kalla saman fulltrúa ýmissa 

hagsmunaaðila sem tengjast grunnskólastarfi til að ræða málefni bráðgerra nemenda. Meðal þeirra 

spurninga sem ræddar verða og leitað verður svara við eru: 

 Hverjir eru bráðgerir nemendur og hvaða þarfir hafa þeir?  

 Hvað þarf að gera til að mæta þörfum bráðgerra nemenda í skólastarfinu varðandi nám og 

vellíðan og hverjir hafa þar verkefni? 

 Hverjar eru skyldur og ábyrgð sveitarfélaganna gagnvart  þessum nemendum? 

 

Til undirbúnings fyrir þátttakendur viljum við benda á eftirfarandi vefslóðir, þar sem finna má 

margskonar upplýsingar sem varpa ljósi á viðfangsefnið. Til þess að stuðla að markvissum umræðum 

hvetjum við  þátttakendur til að gefa sér tíma til að skoða sitthvað af því sem hér er að finna. 

 

Greinar / viðtöl 

 Hvað gera bráðger börn öðru vísi en önnur börn? (Viðtal við Kristen Baltzer, danska) 

 Da Vinci línan – fyrir nemendur sem vilja læra (Krítin, Nanna K. Cristiansen) 

Vefir: 

 Gifted and talented (Breks viðmið) 

 Talent í skolen (danskur fræðsluvefur) 

 Supporting emotional need of the gifted (Fræðsluvefur SENG samtaka) 

Kannanir / Rannsóknir: 

 Berigede programmer for velbegavede og talentfulde elever i folkeskolen (Dönsk skýrsla) 

Skýrslur: 

 Bráðger börn í grunnskóla (Skýrsla starfshóps Reykjavíkurborgar). 

 Effective provision for gifted and talented children in primary education (Bresk handbók). 

 Identifying gifted and talented learners – getting started (Bresk handbók). 

 Key messages for teaching able, gifted and talented pupils (Skýrsla). 

 

 
 
Virðingarfyllst,  
 
Samráðshópur um símenntun  grunnskólakennara á höfuðborgarsvæðinu, 
 
Baldur Pálsson, Seltjarnarnes 
Flosi Kristjánsson, Reykjavík 
Katrín Friðriksdóttir, Garðabær 
Magnea Steinunn Ingimundardóttir, Mosfellsbær 
Ragnheiður Hermannsdóttir, Kópavogur 
Vigfús Hallgrímsson, Hafnarfjörður 
í samstarfi við Eddu Kjartansdóttur, Menntavísindasviði HÍ. 
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