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• Adolf Hólm Petersen, 
adolf@hringsja.is

• Utbildning:
Lärardiplom
1985 fil kand massmediekunskap 

• Göteborgs Universitet.

• Ämnen: Samhällsämnen

• Började arbeta hos Hringsjá 2006. 
Undervisar också på gymnasiet och 
har även lång erfarenhet av 
undervisning för vuxna

• Ragnheiður Linda Skúladóttir, 
föreståndare rlinda@hringsja.is

• Utbildning:
2006 Diploma i administration

i offentlig förvaltning, HA 
1998 Diploma QMRP, USA 
1996 MA Human Dev. Counseling, 

University of Illinois, USA 
1993 BA Psych. Health & Healing, 

University of Illinois, USA 

• Ämnen: livskunskap, psykologisk 
dynamik, psykologi

• Började arbeta hos Hringsjá 2007. 
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Diskussionsämnen

• Berätta lite om Hringsjá

– Vad är det, för vilka och varför?

– Verksamhetens syfte och mål

– Hur uppnår man det resultatet?

– Vilka resultat har man uppnått?

– Funderingar om nyckelfaktorer

– Frågor och diskussion
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Vad är Hringsjá?
(Hringsjá betyder Panorama)

• Studie- och 

yrkesrehabilitering

• Grundades 1987 av Islands 

Handikapporganisation i 

samarbete med 

socialdepartementet

• Islands Handikapporganisation 

utser Hringsjárs styrelse

• Självständig stiftelse

• Arbetar enligt lagar om allmän 

försäkring, arbetsmarknadsåtgärder 

och handikappfrågor

• Driftsbudget genom serviceavtal med 

social- och försäkringsdepartementet, 

utbildningsdepartementet och 

hälsodepartementet

• Även frivilliga insatser genom åren från 

diverse organisationer och företag  
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För vilka och varför?

• Syftar till dem som är 18 år och äldre 

med olika bakgrund och sjukdomar

• T ex olyckor, sjukdomar, handikapp

• Både män (40%) och kvinnor (60%)  

• Elevernas genomsnittsålder ca 38 år

• Antal elever ca 60

• Många är ensamstående föräldrar

• Flesta får rehabiliteringspension från 

Statens Försäkringskassa (eller 

invalidetspension, arbetslösersättning 

eller övriga sociala bidrag) 

Vanliga negativa faktorer:

• kort grundutbildning

• negativa minnen från grundskolan 

(t ex mobbning) 

• diagnos saknas, t ex dyslexi, 

påtagliga studiesvårigheter och 

ADHD

• mentala sjukdomar

• missbruk (1/3)

• sociala svårigheter

• flesta har en rad negativa faktorer
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Vad är kännetecknande för våra 
elever?
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Mål och åtgärder

• att förbättra personlig 
förmåga

• att förbättra social 
förmåga

• att öka social akitivitet 

• att öka livskvaliteten hos 
individerna och deras 
familjer   

• att eleverna skall kunna 
studera vidare vid en 
offentlig skola

• att eleverna skall kunna 
arbeta i enlighet med 
deras förmåga på den 
allmänna 
arbetsmarknaden
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Riktlinjer
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Banbrytare

• Ledande verksamhet när det gäller att stödja individen i hans 

strävan efter självständighet, aktivitet och delaktighet i 

samhället

• Utmärkt service med utbildning på individuell nivå

• Vi lägger stor vikt på att bygga upp eleverna med hänsyn till 

deras behov och situation

• Tillämpa tvärfackliga åtgärder 

• Arbeta utifrån styrkor och möjligheter

• Grunden är positiv och mysig atmosfär

• Den lilla omfattningen spelar en stor roll!



Att bygga upp människor

• Något brutet och gått sönder -

• Eller något som inte hade 
byggts upp tidigare

• Viktigt att finna ut felen

• Riktig diagnos måste föreligga 
så man kan “fixa”, ändra eller 
förbättra

• Finna ut lösningar och 
åtgärder så att var och en kan 
blomstra 

• Självbilden...
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Rehabilitering

• Korta delkurser

• Rådgivning, stöd, diagnos

• Heltidsstudier på tre 
terminer

• Samarbete med ALLA andra 
parter (terapi om det 
behövs)

• Terapi om det behövs

• Uppföljande kontakter efter 
avslutad utbildning
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Organisation

• Arbetar enligt Reykjaviks 
grundskolors skolkalender

• Undervisning från kl 8:45-14:00 alla 
vardagar, men till kl 12:10 på 
fredagar

• Pausövningar mitt på dagen

• Diverse “hjälp”medel, vilorum mm 
vid behov 

• Vi skaffar alla läromedel (samtliga 
böcker och utrustning)

• Minst 70% närvaro fordras

• Undervisning i mindre grupper

• Specialundervisning och stöd vid 
behov
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Organisering av undervisningen
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Periodsystem
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Utbildningen

• Uppdelas i tre kategorier:

• Almänna teoretiska 
ämnen (isländska, 
engelska, 
samhällskunskap, 
matematik)

• Arbetsorienterade ämnen 
(datakunskap, bokföring, 
ekonomiska frågor)

• Social- och 
personorienterade ämnen 
(studieteknik, livskunskap, 
hälsolära, psykologi, 
yrkesorientering, konst, 
drama, muntlig 
framställning

14



9/29/2009 15



Särställning

• Hringsjá är en skola

• Utbildning är makt - maktdynamik

• Elever är elever (inte patienter eller i 
terapi!)

• Alla ämnen kan poängvärderas om man 
vill utbilda sig vidare

• Utbildningen är på individuell nivå och 
planeras utifrån vars och ens behov

• Blandade grupper...

• Åtgärder och översyn över elevens 
problem,  bl a med varierad 
rehabiliteringsplan

• Alltid sträva efter seger
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Resultat

• Resultatmätningar har gjorts regelbundet

• Undersökningar har från början visat att 
75%-80% av de elever som avlagt 
utbildning från Hringsjá förvärvsarbetar

• Resultatmätning som gjordes 2009 visar att 
efter studierna hos Hringsjá menar:

– 98% att sin livskvalitet har förbättrats

– 95% att sin koncentration har förbättrats

– 91% att minnet har förbättrats

– 98% att organiseringsförmågan har 
förbättrats

– 96% att självförtroendet har förbättrats

– 85% att sin situation har förbättrats
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En av grundpelarna

• Rektor

• Lärare

• Speciallärare

• Studie- och 
yrkesvägledare

• Davis dyslexikonsult

• Psykolog

• Arbetsterapeut

• ADHD-terapeut

• Övriga vid behov
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skolor, arbetslivet, konst och diverse organisationer



Nyckelfaktorer

• Bra belägenhet – stor vikt på bekväm miljö

• Varje individ spelar en roll

• Allt uppe på bordet – mångsidiga åtgärder

• Säkerhet

• Finner ut hur man löser alla problem

• Tempo och metoder som passar var och en

• Självdynamik

• Arbetsglädje och allas trivsel i skolan

• Att vara mycket optimistiska om att var och 
en har möjlighet att segra

• Här är undervisningen som folk borde fått –
eller behövde fått tidigare
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Funderingar

• Hur uppnås bästa resultat när 
det gäller studie- och 
yrkesrehabilitering?

• Hur uppnås framtida resultat?

• Är ett tidigt ingripande 
nödvändigt?

• Spelar det roll vad och hur 
undvisas?

• Är det viktigt med plats och 
tidspunkt?
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Hemligheten bakom Hringsjá...

… är kanske den att folk skall hitta sin egen 
talang – tro på den och låta den lysa 
vidare. 
Låt din förmåga stå i låga!
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Frågor och diskussioner!

• ?????
• Några frågor eller påpekanden?

• Tack för oss!
• adolf@hringsja.is
• rlinda@hringsja.is
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Kostnader?
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Arðsemi Hringsjár

Nemendur sem fara á vinnumarkað fremur en örorku 1 á önn

Meðalaldur nemanda: 38,3 m.v. nemendur 2007v-2008v

Eftirlaunaaldur: 67

Möguleg ár á örorku / vinnumarkaði: 29

Örorkubætur á mánuði: 110.000 m.v. einstakling án fjölskyldu

Örorkubætur á ári: 1.320.000

Örorkubætur til eftirlaunaaldurs pr. nem: 37.884.000

Örorkubætur til eftirlaunaaldurs alls: 37.884.000

Upphæð sem velferðarkerfið sparar 37.884.000

Áætlaðar mánaðartekjur nemanda sem fer að vinna: 175.000 m.v. meðaltekjur á Íslandi

Áætluð mánaðarleg skattgreiðsla af tekjum: 36.750

Árleg skattgreiðsla 441.000

Skattgreiðsla til eftirlaunaaldurs alls: 12.656.700

Sparnaður + skattgreiðslur m.v. ofangreindar forsendur 50.540.700 fyrir hverja önn Hringsjár


