
Vandráður



Það er úr vöndu að ráða
Hvernig stuðlum við að meiri sátt um fjármögnun
grunnskóla?



Hver er Vandráður?



Vandráður

Sá sem ræður fram úr einhverju, greiðir
úr vandræðum.



Aðstoðar við áætlun
mönnunar og
launakostnaðar

Ólíkar stefnur og markmið í 
skólastarfi á milli sveitarfélaga

Ekki víst að ein stöðluð lausn henti öllum



Samþætting við lausnir sem nú 
þegar eru í notkun í skólum fremur 
en að fjölga skrefum og auka 
flækjustig



Framundan eru breyttar 
áherslur og auknar kröfur 
til skólastarfs

Farsældarfrumvarpið

Ráðstöfun fjármuna til grunnskóla fyrir alla



Sveitarfélög og skólar þurfa að meta eigin 
markmið og stefnu í skólastarfi 
og aðlaga að nýjum áskorunum og kröfum



Farsælt skólastarf til framtíðar ræðst af sátt 
og skilningi um stefnu og fjármögnun í
grunnskólum



Markmið Vandráðar



Skólastjórnendur, fræðsluyfirvöld 
og sveitarstjórn skilgreini eigin 
markmið í skólastefnu og forsendur
fjármögnunar



Forsendur líkansins stilltar
til að ná þeim markmiðum

Vandráður veitir stjórnendum 
betri yfirsýn yfir rekstur og 
auðveldar fjárhagsáætlanagerð

Hjálpar við að skapa sátt og skilning 
úthlutun fjármuna og í rekstri grunnskóla

Gagnvirkt mælaborð sýnir upplýsingar um 
sérþarfir nemenda og starfsmannahópinn



Samanburður við þróun í
rekstri síðustu ára



Uppbygging Vandráðar



Sérhæfðari stuðningur

Þjónustuáætlun til staðar

Mið tekið af þjónustuþörf

Til einstakra nemenda sem 
þarfnast viðbótarstuðnings

Markvissari stuðningur

Almennt stuðull 0,17-0,25 af nemendafjölda

Möguleikar á þörf á viðbótarstuðningi

Almennt úthlutun

Almennt reiknað frá viðmiðunarstundarskrá

Til að veita öllum nemendum menntun

Sérhæfðari
stuðningur/ 

ílagsúthlutun

Markvissari
stuðningur/

viðbótarúthlutun

Almenn
úthlutun



Úthlutun fjármuna taki 
mið af nemendafjölda

Áhersla á íhlutun og forvarnir og dregið 
úr kröfum formlegra greininga sem 
forsenda stuðnings

Regnboginn veiti yfirsýn um þróun 
þjónustuþarfar

Sérhæfður stuðningur taki mið af 
þjónustuþörf

Aðstoðar við að stýra stuðningi 
þar sem þörf er á

Líkanið veitir yfirsýn eftir
þjónustuþörf og bekkjum



Regnboginn
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Verklag Vandráðs



Nemendaskýrsla sótt í Mentor Sérþarfir og þjónustuáætlanir 
skráðar í Vandráð

Vandráður umreiknar nemenda-
fjölda og sérþarfir í KEST

Starfsmannaskýrslur undirbúnar 
miðað við úthlutun

Starfsmannaskýrslur sóttar í 
Mentor og keyrðar í Vandráð

Áætlun starfsmanna borin 
saman við nemendaúthlutun

Starfsmannaskýrslur undirbúnar 
miðað við úthlutun

Starfsmannaskýrslur sóttar í 
Mentor og keyrðar í Vandráð

Áætlun starfsmanna borin 
saman við nemendaúthlutun



RR ráðgjöf sameinast KPMG sem skapar tækifæri til að tengja Vandráð við

áætlanalíkan KPMG


