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Dagskrá: 

1. Málþroskaskimun í leikskóla. Guðrún Lára Magnúsdóttir leikskólastjóri kynnir 

skimun málþroska í leikskólum kl.16 

2. Önnur mál. 

 

 

 

Afgreiðslur. 

 

1. Fræðsluráð býður nýráðinn fræðslu- og félagsmálastjóra, Esther Hermannsdóttur 

velkomna til starfa. 

2. Skólastjóri leikskólans Guðrún Lára Magnúsdóttir kynnti málþroskaskimun, nú var 

verið að hefja TRAS skráning á málþroska fra 2,2 ára aldri,  tveir starfsmenn 

leikskólans fóru á námskeið. Skráning með TRAS greinast undir þrjú færnissvið: 

1. Samleikur/félagsfærni. Tjáskipti/samskipti og Athygli/einbeiting 

2. Málskilningur og málvitund 

3. Framburður, orðaforði og setningamyndun. 

Hægt að kynna sér á www.tras.org. Kerfið ætlað til stuðning fagfólki í leikskóla. 

Leikskólastjóri kynnti skráningarblað og kynningarbækling, ef um veruleg frávik er að 

ræða í málþroska er notað EFI-2 og gerð ítarlegri könnun á málþroska. Leikskólastjóri 

og Sigurbjörg Friðriksdóttir eru með réttindi fyrir EFI-2.  

Góður málþroski eykur líkur á farsælu lestrarnámi. Í leikskólanum er unnið með 

málörvunarstundir á hverjum degi og börnin flokkuð eftir aldri og hvar þau eru stödd í 

málþroska. EFI-2 var það próf sem var notað á heilsugæslu þegar skoðun 2,5 ára og 4 

ára barna var.  

Frá þriggja ára aldri getur verið leitað til talmeinasérfræðings en það fer eftir hvað 

hljóð vantar hjá barninu. Vafaatriði eru metin af talmeinafræðingi. 

Leikskólastjóri telur aðspurð að það sé tenging milli málþroska, hljóðkerfisvitundar og 

þess hvernig lestrarnám gengur. 

Börnum er skipt í hópa í málörvunarstundum og reynt að finna út hvar þarf helst að 

styrkja hvern og einn.  

Þegar börnin flytjast úr leikskóla í grunnskóla flytjast gögnin úr Hljóm  yfir með leyfi 

foreldra. TRAS athuganir hefjast með leyfi foreldra. Byrjað á yngstu börnunum og 

þetta gert á hálfs árs fresti. Leikskólakennarar fá gögn frá talmeinafræðingi og 

leiðbeiningar. Leikskólastjóri segir að unnið sé með stafi, hljóð og orð. Það er ekki 

eiginlegt lestrarnám í leikskóla en margvísleg örvun sem miðar að því að þau læri 

lestur. Lögð er áhersla á lestarvænt umhverfi. Stefnt er að því að allir kennarar skólans 

fái málsimunarréttindi. Formaður þakkaði leikskólastjóra og fulltrúm fyrir komuna á 

fundinn. 

http://www.tras.org/


 

 

3. Önnur mál. 

Leikskólastjóri kynnti ársskýrslu leikskólans. Lokið er kynningu á þróunarverkefninu 

„Leikur er barna yndi“ og nýlega birtist grein í Skólavörðunni og stutt grein í Feyki. 

140 manns komu á kynningu verkefnisins á haustþingi á  Akureyri. 

Leikskólastjóri kom inn á nýja gjaldskrá sveitarfélagsins.  

 

 

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs ritaði fundargerð. 

 

 

Fundargerð upplesin og samþykkt.                              Fundi slitið kl: 17:00 

 

Rakel Runólfsdóttir (sign.),    Borghildur Haraldsdóttir (sign.) 

Gísli G.Magnússon(sign.),   

Ólöf Þorsteinsdóttir(sign.),    Esther Hermannsdóttir (sign.). 

 


