Þ ú ge tu r l ei t að t il
n á ms rá ðg j a fa með
p e rsónu l eg van damá l ei ns
o g:










Á hyg g ju r
E inb ei t ing u
E in el ti
E in ma na l ei ka
Fe i mn i
K víð a
Van lí ða n

Þ ú ge tu r l ei t að t il
n á ms rá ðg j a fa með má l s em
þú vi lt ræ ð a í t rún að i ei ns
o g:













Á hu ga s við
He i man ám
Mæ t in ga r
Ná ms le ið a
P ró f/ p ró fk ví ða
S a msk ip ti
S k ipul a g/ á æ tl ani r
S t a rfs va l
Val á framha ld sn ámi
Val á n áms g re inum

Sjálandsskóli , Langalína 8,
210 Garðabær s. 590-3100

Námsráðgjafi í Sjálandsskóla er Rósa
Siemsen. Netfang:
rosasi@sjalandsskoli.is.
Skrifstofa námsráðgjafa er á 1. hæð
rétt hjá bókasafninu. Viðtalstímar
fyrir nemendur og forráðamenn eru
eftir samkomulagi. Hafið samband
við ritara í síma 590-3100 eða sendið
netpóst á netfangið

NÁMSRÁÐGJÖF

Hlutverk námsráðgjafa










Hlutverk námsráðgjafa er að vinna með
nemendum, forráðamönnum, kennurum,
skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og
framtíðaráformum nemenda.

Námsráðgjafi í Sjálandsskóla er
Rósa Siemsen.
Netfang: rosasi@sjalandsskoli.is

Stendur vörð um velferð nemenda.



Leiðbeinir nemendum um vinnubrögð í námi.



Leiðbeinir nemendum í persónulegum málum
settum markmiðum.



Aðstoðar nemendur við að gera sér grein

fyrir eigin áhugasviðum og meta hæfileika sína
raunsætt miðað við nám og störf.


Sinnir fyrirbyggjandi starfi í forvörnum s.s.
gegn vímuefnum, einelti, ofbeldi o.fl. í samstarfi við aðra starfsmenn og foreldra.



Samstarf á milli nemanda og námsráðgjafa
er skilyrði þess að ráðgjöf nýtist
nemandanum.

Nemendur geta leitað til námsráðgjafa að
eigin frumkvæði eða beðið umsjónarkennara að hafa milligöngu um viðtal.



þannig að þeir eigi auðveldara með að ná

Námsráðgjafi er málsvari nemenda og
trúnaðarmaður. Hann leitast við að
aðstoða þá við lausn ýmissa mála sem
upp koma. Hann stendur vörð um velferð nemenda á sem breiðustum vettvangi og veitir þeim ráðgjöf.

Aðstoð námsráðgjafa miðar að því að
nemandinn læri að taka ákvarðanir sem
skipta hann máli.

Helstu viðfanagesefni námsráðgjafa

Undirbýr nemendur undir flutning milli skóla
eða skólastiga.

Námsráðgjafi vinnur í nánu samstarfi við foreldra.
Einnig hefur hann samstarf og samráð við ýmsa aðra

Skrifstofa námsráðgjafa er á 1.
hæð rétt hjá bókasafni. Viðtalstímar
fyrir nemendur og forráðamenn eru
eftir samkomulagi. Hafið samband við
ritara í síma 590-3100 eða sendið netpóst á netfangið
rosasi@sjalandsskoli.is

s.s. kennara, sérkennara, skólasálfræðing og
hjúkrunarfræðing og vísar málum til þeirra eftir því
sem við á.

Verið velkomin til námsráðgjafa

