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2011 
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 Útseld vinna & framtíðin 

 

 

 

Specialisterne á Íslandi  



 Lítið eða ekkert um atvinnuúrræði fyrir einstaklinga með greiningu á 
einhverfurófinu (2007) 

 

 Litið til vesturs og litið til austurs  

 

 Sólskinsdrengurinn (2008) 

 

 Specialisterne í Danmörku Torkil Sonne 

 

 Þörfin fyrir Specialisterne á Íslandi könnuð frekar (2009 - 2010) 

 

 Sérfræðingarnir ses stofnað (feb 2010) 

 

 

 

 

Upphafið 



 Sótt um styrk til Evrópusambandsins – Leonardo styrkur 

 

 196.000 Evrur á tveimur árum 

 

 Samstarfsverkefni með Specialisterne DK, Specialisterne Skotlandi og 
Specialisterne Þýskalandi 

 

 Rætt um frekari styrkveitingar til verkefnisins frá Evrópusambandinu 

Leonardo styrkur 



 Stjórn Specialisterne skipa sjö einstaklingar sem allir eru aðstandendur 
einstaklinga með greiningu á einhverfurófinu 

 

 Auglýst í desember 2010 eftir framkvæmdastjóra & einhverfuráðgjafa í 
apríl 2011 

 

 Framkvæmdastjóri ráðinn frá 11. janúar í fullt starf 

 

 Einhverfuráðgjafi ráðinn frá 1. júní í fullt starf 

 

 Námskeið/þekkingarflutningur í Danmörku í febrúar og júní 

 

 

 

Stjórn og starfsfólk Specialisterne á Íslandi 

https://sites.google.com/site/specialisterneiceland/home/eygloingolfsdottirradhineinhverfuradhgjafihjaspecialisterne/eygl%C3%B3.jpg?attredirects=0


 Húsnæði tryggt til loka árs 2012 – opnað  

 formlega 2. apríl  

 

 Tölvur, húsgögn og annað sem þarf til að  

 opna skrifstofu fékkst gefins 

 

 Líkamansrækt og aðgengi að mötuneyti 

 

 Styrkur frá Leonardo og Virk tryggja rekstur fram á næsta haust 

 

 Ekkert hefur enn komið frá hinu opinbera – viðræður enn í gangi við ráðuneyti 
Menntamála um mögulega aðkomu þeirra 

 

 Almennt mikil velvild fyrirtækja til okkar verkefnis 

 

 

 

 

Fjármál, húsnæði & fl. 



 4. ágúst byrjaði fyrsti hópurinn hjá okkur, sex einstaklingar 

 

 Í dag 10. nóvember eru 12 einstaklingar hjá okkur 

 

 Mats- og þjálfunarferlið 

 

 Fimm eru í starfsþjálfun 

 

 Þrír vinna að verkefnum í okkar húsakynnum 

 

 Þrír eru aðeins hjá okkur 2 – 3 daga í viku 

 

 

 

 

Fyrsti hópur í mats- og þjálfunarferli 



 Framundan eru tækifæri í vefsíðugerð hjá góðu fyrirtæki í ferðaiðnaðnum 

 

 Prófanir hjá m.a. Menntamálaráðuneytinu 

 

 Aðstoð við uppsetningu og viðhaldsvinnu á tölvum hjá Reykjavíkurborg 

 

 Verkefni við skönnun og skjölun 

 

 Opið hús í Síðumúla 32 þriðjudaginn 29. nóvember frá 19:30 

 

 

 

 

 

 

Útseld vinna - framtíðin 



Alcan á Íslandi   

Arion banki   

Blómaval   

Borgarfjarðarhreppur 

DK hugbúnaður   

Efla verkfræðistofa   

Ferðaþing   

Fjölsmiðjan  

Garðheimar   

Hreyfing heilsurækt 

Innnes   

Intellecta   

Íslandsbanki 

Landsbankinn   

Litaland  

Marel   

Menntamálaráðuneytið 

Nói Síríus 

Penninn  

Reitir fasteignafélag  

Reykjavíkurborg  

Seltjarnarneskaupstaður  

Síminn & Skipti  

Sveitarfélagið Garður 

Tölvulistinn 

Umsjónarfélag einhverfa  

Ölgerðin  

Fyrirtæki og stofnanir sem hafa styrkt okkur 



 

Mats- og þjálfunarferlið 

Kynning 

4 dagar 
Viðtöl og eftirfylgni í 12-20 vikur 

LEGO 

Mindstorm 

1 vika 

Þjálfun 

faglegrar 

hæfni 

4-5 vikur 

Félagshæfni og 

starfs- 

þjálfun,1-2 vikur 

Starfsnám – 4-

12 vikur 

Sérfræði- 

starfsmat 

1 vika 

Lok og 

eftir- 

fylgni 



Mats- og þjálfunarferlið 

Kynning 4 dagar 

 
• Sameiginlegur morgunmatur 

• Kynningarmappa 

• Undirskrift trúnaðaryfirlýsingar  

 og þekkingarsamnings 

• Kynning á húsnæði Specialisterne  

 og öðrum starfsmönnum 

• Spurningalisti um vinnustað 

 

• Lego Mindstorm 1 vika 



Formlegt viðtal – samfellt – 12-20 vikur 
 

• Uppbyggilegt samtal aðra hvora viku eða þegar þörf er á meðan á 
matsferlinu stendur 

 

• Styrkleikar - áhugasvið 

 

• Markmið 

 

• Væntingar 

 

• Grunnlínuskýrsla 

 

 

Mats- og þjálfunarferlið 



Mats- og þjálfunarferlið 
Þjálfun faglegrar hæfni 4 – 5 vikur 
 

 
• Kennsluvefur  

 
• Félagsfærni 

 
• Sjálfsuppbygging 

 
• Innsæi varðandi greiningu 

 
• Starfshæfni – mætingar 
 
• Að takast á við breytingar  
 og streituvaldandi aðstæður 

 

          
 

 
 
 



Mats- og þjálfunarferlið 

Félagshæfni og starfsþjálfun 1 – 2 vikur 

• Hreyfing – líkamsrækt 

• Hádegismatur – mötuneyti Símans 

• Starfsmannafundir  

• Annað...........  

 

Starfsnám 4 – 12 vikur 

• Innanhússtarfsnám 

• Utanhússtarfsnám 



Mats- og þjálfunarferlið 

Sérfræðistarfsmat 1 vika 

 

• Starfsmat – einstaklingsmiðuð uppbyggingaráætlun 

 

Lok og eftirfylgni 

 

• Þegar mats- og þjálfunarferli lýkur er markmiðið að viðkomandi 
einstaklingur hafi fengið starf við hæfi þar sem hans áhugi og styrkleikar 
fá að njóta sín. 

• Matsaðili Specialisterne verður alltaf í sambandi við vinnuveitendur á 
meðan viðkomandi einstaklingur er í starfi á vegum Specialisterne 
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Blómaval   

Borgarfjarðarhreppur 
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Efla verkfræðistofa   
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Fjölsmiðjan  
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Hreyfing heilsurækt 
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Nói Síríus 
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Reitir fasteignafélag  

Reykjavíkurborg  

Seltjarnarneskaupstaður  

Síminn & Skipti  

Sveitarfélagið Garður 

Tölvulistinn 

Umsjónarfélag einhverfa  

Ölgerðin  

Fyrirtæki og stofnanir sem hafa styrkt okkur 



 Stofnaði Specialisterne í Danmörku í september 2003 

 

 Sagði upp vinnunni sinni, veðsetti húsið sitt og fór af stað  

 

 Markmið Torkil er að skapa eina milljón starfa fyrir fólk með greiningu á 
einhverfurófinu 

 

 Fyrirtækið hefur hlotið mikla og jákvæða umfjöllun og nýjum fyrirtækum 
byggð á hugmyndafræði Torkil fjölgar, t.d á Íslandi, Skotlandi og 
Þýskalandi 

 

Torkil Sonne 




