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Börn í vanda – börnin okkar snillingar

´ Hvað getum við gert



Börnin okkar - snillingar

´ Börn í Brúarskóla eru mörg hver með þungan greiningarpakka á bakinu – en 
þau eru sömu börnin þrátt fyrir allar greiningarnar – breytingin – þjónusta –
skilningur

´ VIÐHORF



´ Þú uppskerð eins og þú sáir.
´ Ef uppeldi snýst um völd og ofríki þá getur það komið fram í 

hegðun barnanna
´ Barn sem sýnir erfiða hegðun skortir ef til vill færni til að tjá sig á 

annan hátt - leggjum okkar af mörkum til að breyta lífi barnanna 
það er á okkar ábyrgð

´ Við þurfum að vera meðvituð um að oftast er undirliggjandi vandi 
hjá börnum sem hafa litla eða takmarkaða stjórn á hegðun sinni –
þau verða oft sökudólgar alls staðar jafnvel þó þau séu ekki á 
staðnum – horfum á sterku hliðarnar hjá öllum börnum og styrkjum 
þær

´ Ef við vinnum með börnum, tölum við þau, hlustum, tökum tillit til 
þarfa þeirra væntinga og áhuga þá fáum við betri einstaklinga

´ Horfum á færni barnsins – styrkjum jákvæða þætti
´ Unnið upp úr fræðum Ross Green

Börnin okkar - snillingar



Börnin okkar - snillingar
´Í Brúarskóla er

´Hegðun forgagnsverkefni
´Einstaklingsmiðuð kennsla
´Mikill rammi í daglegu starfi
´Myndrænt skipulag
´Hvatningakerfi - umbun
´Mikið hrós
´Góð mönnun 60/40  karlar/konur
´Starfsmenn með sinn hóp allan skólatímann
´Engin löng hlé morgun/hádegismatur með starfsmönnum 

og útivist á eftir með starfsmönnum
´Gott samstarf við foreldra og aðra

Málþing Sjónarhóls 29. mars 2012



´Erum einlæg 
´Erum heiðarleg
´Erum alltaf tilbúin að tala og hlusta
´Reglur skólans gilda um okkur og nemendur
´Okkur á öllum að líða vel
´Allir hafa möguleika á að gera betur
´Erum jákvæð og hress 
´Virðum persónuleg mörk
´Styrkjum góðar hliðar
´Ræktum hvert barn 

Börnin okkar - snillingar



Börnin okkar – snillingar segja frá

´ Nemandi A 9. bekkur:
´ Alm.skóli, sérskóli, 2x almennur skóli, sérskóli og að lokum almennur skóli.
´ Ég vil að mér sé sýnd kurteisi og virðing. Ég fái einfaldar og góðar 

upplýsingar því ég er með ADHD, ekki öskra á mig, ég þarf stundum 
“break” úr kennslu, mér líður vel í Brúarskóla en er glaður og pínu kvíðinn að 
fara til baka. Í Brúarskóla er virðing borin fyrir mér – það er tekið tillit til mín, 
alltaf einhver sem er tilbúinn að tala við mig, sko fullorðinn sem mér finnst 
gott. Ég fæ pásur í Brúarskóla sem er gott – ég er búinn að læra mikið um 
sjálfan mig og hvað ég get gert til að stjórna hegðun minni – ég gat það 
ekki fyrir nokkrum árum – Dale hjálpaði mikið – gaman að prófa alls konar 
íþróttir – og frábært að vera kominn í vinnu



Börnin okkar – snillingar segja frá
´ Nemandi B 9. bekkur:
´ Alm.skóli – 5. bekk í Brúarskóla
´ Mér finnst gott að ég sé boðinn velkominn á morgnana. Ég vil að hver og einn 

fái að vera eins og hann er. Ég vil að mér sé sýnd virðing. 
´ Ég var alltaf gagnrýndur í skólanum, var tekinn úr íþróttum ,sem ég hef mestan 

áhuga á og frímínútum af því að ég missti mig –en það hjálpaði mér enginn eða 
kenndi mér hvað ég ætti að gera til að missa ekki stjórn. 

´ Ég þoli ekki þegar það er hrópað á mig “Róaðu þig” þegar ég missi stjórn því ég 
bara get það ekki – ég þarf frið og svo vill ég tala við einhvern fullorðinn 

´ Mér líður vel í Brúarskóla, ég veit að ég missi mig en finnst gott að geta beðist 
afsökunar t.d hringt í þig seinni partinn eða talað við starfsfólk daginn eftir, 

´ Ég er að vinna einn dag í viku á leikskóla og finnst það æðislegt, ég er í 
Brúarbakka x2 í viku, í alls konar jaðaríþróttum og að hjóla og Brúarskóla x2 í viku 
og þá er Dale, Mjölnir, íþróttir og verklegar greinar  

´ Mér finnst að það ætti að vera til íþróttaskóli fyrir krakka eins og mig – mikil 
hreyfing er svo góð, Ég er í handbolta og æfi alla daga  er í marki því það 
heldur svo vel utan um mig – þar er verkefnið að verja boltann. Það mætti vera 
smá bóklegt nám ísenska, enska og stærðfræði. 





Börnin okkar – leiðin til baka



Börnin okkar – snillingar segja frá

´ Nemandi í 4. bekk á 1. ári í Brúarskóla
´ það er gaman að vera í skólanum
´ ég á vin hér – átti ekki vin 
´ en ég myndi vilja vera í heimaskólanum mínum
´ það er gott að vinna þegar það er rólegt
´ gaman að vera í útivist í leikjum
´ má ég aðstoða manninn með pappírinn?
´ má ég koma aftur til þín og tala við þig 
´ ég er stundum pínu erfiður heima en hef ekki verið erfiður hér – alltaf verið 

nemandi vikunnar



Sögur snillinga – sem koma í heimsókn
„Ef ég hefði ekki komið í Brúarskóla – þá væri ég í einhverju bulli í dag  - þið gáfuð 
mér kjark og stuðning til að gera það sem ég var sterkur í og er að gera í dag – þið 
misstuð aldrei þolinmæðina – ég er svo þakklátur – gleymi ykkur ekki“

„Ég man þegar þú tókst af mér hnífinn en ég ætlaði að skera þig vá hvað ég var 
steiktur í hausnum, þrátt fyrir þetta gastu sest með mér og talað við mig um hvað 
ég var í raun að gera sjálfum mér, en ég ætlaði að meiða þig“
„Það er ykkur að þakka að ég er í HR í dag hver hefði trúað því í 6. 7. bekk að það 
ætti eftir að gerast“ 
„Það var svo gott að vera hjá ykkur, alltaf eitthvað skemmtilegt og þá lærði ég“

„Þú varst alltaf tilþúin að hlusta og tala við mig þó svo að ég væri freðinn, ég gat 
alltaf komið og rætt við þig“

„Þið eruð ótrúleg – vá ég man hvað ég var órtúlega erfiður við ykkur“
„Fyrirgefðu að ég braust inn og stal þegar ég var í vímu – ég vil segja nemendum 
og starfsmönnum sögu mína og borga þannig fyrir mig – takk fyrir að hafa trú á mér 
sama hvað“
„Er laust starf hjá þér mig langar svo að vinna hér – held ég geti haft áhrif – eins og 
þið höfðuð á mig“



Whose hand is this that takes my own,
and clasps it from the hand I’ve known?
And will this voice that sounds so grand, speak gently 
or with harsh command?
Will I survive these giant places, these strange and 
unfamiliar faces.
What is it they expect of me perhaps that one and 
two are three.
Will I cope with what is planned, perhaps I’ll find that 
guiding hand.
The hand that moulds and helps me see, the person I 
was meant to be.
Will I when learning years are through say teacher I 
remember you.

Eileen Morris 96 years old



“The kids we lose” Green, Ross
Caption


