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• Barnið er mjög ánægðt með fullorðna fólkið í skólanum, kennara og starfsfólk. Kennararnir og skólastjóri virðast 
vera vakandi yfir því að láta öllum líða vel, eru hvetjandi og koma fram við nemendur af virðingu.   Barnið er með 
mikinn verkkvíðið og þyrfti aðstoð við heimanám í skólanum (hindrun í námi)  Samnemendur mættu tileikna sér 
meiri kurteisi, virðingu og umburðarlyndi gagnvart örðum.   Barnið upplifir einelti og neikvæðni af hálfu nemenda 
og þorir ekki að skila verkefnum sem á að flytja fyrir framan bekkjarfélaga af hræðslu við að verða dæmt (hindrun í 
námi)

• Ég ofsalega ánægð með námið og skólagöngu í 3. Bekk Suðurhliðarskola. Það hentar barninu mínu afskaplega vel.
• Foreldri upplifir mikinn metnað, jákvæðni og áhuga frá skóla til að gera vel gagnvart nemendum
• Nei
• Sonur minn var áður í Breiðagerðisskóla þar sem honum leið illa og ég mjög óánægð með stjórnendur. Það er 

himinn og haf á milli þessara skóla. Get ekki dásamað Suðurhlíðarskóla nóg

• Hann bara höndlar illa breytingar og erfitt að fara úr leikskólunum þar sem hann var að leika meirihlutann af 
deginum og þurfa síðan að sita og læra í skólanum. En það er allt gert til að hjálpa honum að aðlagast og líða vel

• Eftir að barnið byrjaði í Suðurhlíðaskóla eignaðist ég nýtt barn. Barnið mitt var áður í Fossvogsskóla og síðar 
Breiðagerðisskóla og fá þeir skólar og skólastjórnendur algera falleinkun frá okkur foreldrum sem og skóa - og 
frístundasvið Reykjavíkurborgar.

• Fórum í viðtal við iðjuþjálfa skólans og hún og umsjónarkennari hans eru að hjálpa honum að líða sem best í 
skólanum. Honum fannst stærðfræðin erfið og var kvíðin yfir henni, þannig hans stærðfræði er oft meira verkleg 
heldur en bókleg

• Sveigjanleiki og umburðarlyndi var frábært í Suðurhliðarskola og mikinn áhugi fyrir því að leysa málið vel.

Svör við spurningunni: Viltu koma einhverju öðru á framfæri um skólastarfið?

Svör þeirra sem vildu útskýra frekar af hverju breytingin/skiptin gengu ill

Annað er varðar sérrúræði og aðstoð sem foreldrar vilja koma á framfæri
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