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Nr. Verkefnastofu

Áb. á bún

Vinnuaðstæður

Áb. á fjárm.

Áb. á stjórnun

Áb. á fólki

Hugrænar kröfur

Tilfinningalegt álag

Stig

Líkamlegt álag

Lfl.

Frumkvæði

Starfsheiti og röðun til
Starfsheiti og röðun
Lfl.
31. maí 2018
frá 1. júní 2018

Líkamleg færni

Lfl.

Samskipta og t

Starfsheiti og röðun
til 31. mars 2016

Hugræn færni

Fél.

Þekking

Nr.

Skilgreiningar frá Verkefnastofu (Tillögur)

Vinnur að mati, greiningu og ráðgjöf til nemenda, foreldra, starfsmanna skóla eða stofnana. Gerir áætlanir
um íhlutun, sinnir eftirfylgd í samvinnu við aðrar stofnanir eða faghópa. Starfar á tveimur starfssviðum eða
fleirum t.d. félagsþjónustu eða sambærilega afmörkuðu starfssviði, leikskóla og grunnskóla. Þar að auki: (1)
Ber ábyrgð á og skipuleggur sálfræðiþjónustu við ákveðinn einn eða fleiri málaflokka eða einstaklinga með
A_NÚMER?
sérþarfir t.d. hegðunar- og geðraskanir, fatlanir eða námserfiðleika eða (2) stýrir einu eða fleiri úrræðum á
vegum stofnunar eða sveitarfélags eða veitir handleiðslu. Starfi fleiri en einn sálfræðingur á hverju fagsviði
skal ávallt einn sálfræðingur vera yfirmaður sálfræðistarfsins án þess þó að hann sé nauðsynlega yfirmaður
annarra sálfræðinga.

167

662

192

Gerð er krafa um meistaragráðu á háskólastigi auk verulega umfangsmikillar reynslu af stjórnun og rekstri.
Starfsmaður hefur yfirumsjón með sínu sviði sem felur í sér yfirgripsmikla ábyrgð á fjármunum, mikil
838 163 78 78 39 104 10 50 20 78 78 78 52 10 BHM 1
mannaforráð og yfirábyrgð á skipulagningu og stefnumótun umfangsmikilla þjónustu í velferðar og/eða
menntamálum sveitarfélagsins.

187

Kröfur í starfið eru meistaragráða á háskólastigi auk verulega umfangsmikillar stjórnunarreynslu og/eða
viðbótarnáms í stjórnun og rekstri. Starfsmaður er í forsvari fyrir deild sem felur í sér ábyrgð á
803 163 78 78 39 91 10 50 40 78 52 65 39 20BHM 10
umfangsmikilli þjónustu sem hefur áhrif á velferð einstaklinga og/eða hópa, auk mannaforráða og
ábyrgðar á fjármunum. Starfsmaður hefur aðkomu að stefnumótun sem snýr að velferðarmálum.

187

Kröfur í starfið eru meistaragráða á háskólastigi auk verulega umfangsmikillar stjórnunarreynslu og/eða
viðbótarnáms í stjórnun og rekstri. Starfsmaður er í forsvari fyrir deild sem felur í sér ábyrgð á
803 163 78 78 39 91 10 50 40 78 52 65 39 20BHM 10
umfangsmikilli þjónustu sem hefur áhrif á velferð einstaklinga og/eða hópa, auk mannaforráða og
ábyrgðar á fjármunum. Starfsmaður hefur aðkomu að stefnumótun sem snýr að velferðarmálum.

177

Starfið gerir kröfu um að starfsmaður hafi réttindi til að starfa sem sálfræðingur, hafi viðamikla þekkingu
og reynslu á sviði klínískrar sálfræði auk viðamikillar stjórnunarreynslu. Starfsmaður hefur umsjón með og
728 163 65 78 39 91 10 50 40 78 39 26 39 10BHM 17ber ábyrgð á verkefnum í sálfræðiþjónustu. Starfið felur í sér beina ábyrgð á vellíðan og velferð
einstaklinga og/eða hópa, mannaforráð og einhverja ábyrgð á fjármunum. Starfsmaður hefur aðkomu að
stefnumótun í velferðarmálum.

175

Starfið gerir kröfu um háskólamenntun á sviði heilbrigðis- og/eða félagsvísinda auk framhaldsmenntunar á
háskólastigi eða víðtækrar stjórnunarreynslu. Starfsmaður veitir forstöðu í starfseiningu sem er búsetu717 142 65 78 39 78 10 50 40 65 39 52 39 20BHM 21
eða dagþjónusta. Starfinu fylgir ábyrgð á velferð fólks, ábyrgð á fjármunum og mannaforráð. Starfsmaður
kemur að stefnumótun sem varðar velferðarúrræði sveitarfélagsins.

175

Starfið gerir kröfu um háskólamenntun á sviði heilbrigðis- og/eða félagsvísinda auk framhaldsmenntunar á
háskólastigi eða víðtækrar stjórnunarreynslu. Starfsmaður veitir forstöðu í starfseiningu sem er búsetu717 142 65 78 39 78 10 50 40 65 39 52 39 20BHM 21
eða dagþjónusta. Starfinu fylgir ábyrgð á velferð fólks, ábyrgð á fjármunum og mannaforráð. Starfsmaður
kemur að stefnumótun sem varðar velferðarúrræði sveitarfélagsins.

175

Starfið gerir kröfu um háskólamenntun á sviði heilbrigðis- og/eða félagsvísinda auk framhaldsmenntunar á
háskólastigi eða víðtækrar stjórnunarreynslu. Starfsmaður veitir forstöðu í starfseiningu sem er búsetu717 142 65 78 39 78 10 50 40 65 39 52 39 20BHM 21
eða dagþjónusta. Starfinu fylgir ábyrgð á velferð fólks, ábyrgð á fjármunum og mannaforráð. Starfsmaður
kemur að stefnumótun sem varðar velferðarúrræði sveitarfélagsins.
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181

Starfið gerir kröfu um háskólamenntun á sviði heilbrigðis- og/eða félagsvísinda auk framhaldsmenntunar á
756 142 65 78 39 78 10 50 40 65 65 65 39 20BHM 22háskólastigi eða víðtækrar stjórnunarreynslu. Starfinu fylgir ábyrgð á velferð einstaklinga, á fjármunum og
mikil mannaforráð. Starfsmaður kemur að stefnumótun sem varðar velferðarúrræði sveitarfélagsins.

172

Starfið gerir kröfu um framhaldsmenntun í sálfræði og réttindi til að starfa sem sálfræðingur auk víðtækrar
stjórnunarreynslu. Starfsmaður ber ábyrgð verkefnum sem tengjast sálfræðilegri ráðgjöf, flóknum
696 163 65 78 39 65 10 50 50 65 39 13 39 20BHM 24greiningum og handleiðslu til barna í skólum og/eða leikskólum og forráðamanna þeirra. Starfsmaður ber
ábyrgð á að greina og meta þjónustuþörf og veita ráðgjöf um viðeigandi þjónustu. Einnig hefur
starfsmaður aðkomu að stefnumótun innan málaflokksins.

172

Starfið gerir kröfu um framhaldsmenntun í sálfræði og réttindi til að starfa sem sálfræðingur auk víðtækrar
stjórnunarreynslu. Starfsmaður ber ábyrgð verkefnum sem tengjast sálfræðilegri ráðgjöf/meðferð,
696 163 65 78 39 65 10 50 50 65 39 13 39 20BHM 24flóknum greiningum og handleiðslu til fagiðala í skólum og/eða leikskólum. Starfsmaður ber ábyrgð á að
greina og meta þjónustuþörf og veita ráðgjöf um viðeigandi þjónustu. Einnig hefur starfsmaður aðkomu að
stefnumótun innan málaflokksins.

170

Starfið gerir kröfu um að starfsmaður hafi lokið framhaldsmenntun í sálfræði og hafi starfsréttindi til að
starfa sem slíkur. Starfsmaður ber ábyrgð á verkefnum sem tengjast sálfræðilegri ráðgjöf/meðferð,
685 142 65 78 39 78 10 50 50 65 26 13 39 30BHM 25flóknum greiningum og handleiðslu til fósturforeldra í barnaverndarmálum. Starfsmaður ber ábyrgð á að
greina og meta þjónustuþörf og veita ráðgjöf um viðeigandi þjónustu. Einnig hefur starfsmaður aðkomu að
stefnumótun innan málaflokksins.

165

Gerð er krafa um að starfsmaður hafi lokið háskólamenntun í sálfræði og hafi réttindi til að starfa sem
sálfræðingur. Starfsmaður vinnur með börnum/nemendum með margþætt vandamál og vinnur að
649 142 52 78 39 65 10 50 50 65 26 13 39 20BHM 60
lausnum vegna flókinna mála og aðstæðna sem nemendur búa við. Starfinu fylgir mikil ábyrgð á velferð
fólks og ábyrgð á upplýsingum, mælitækjum og prófum sem notuð eru í starfi.

165

Gerð er krafa um að starfsmaður hafi lokið háskólamenntun í sálfræði og hafi réttindi til að starfa sem
sálfræðingur. Starfsmaður vinnur með börnum/nemendum með margþætt vandamál og vinnur að
649 142 52 78 39 65 10 50 50 65 26 13 39 20BHM 60
lausnum vegna flókinna mála og aðstæðna sem nemendur búa við. Starfinu fylgir mikil ábyrgð á velferð
fólks og ábyrgð á upplýsingum, mælitækjum og prófum sem notuð eru í starfi.

