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Starfsþróunarverkefnið
„Af litlum neista“

Tilgangurinn að
styðja við okkar
starfsþróun með
nýju verklagi

• styðja hvert annað

Leiðir

• greina eigin starfshætti
• bæta og innleiða nýja
• meiri starfsánægja

Lærdómssamfélag

Framkvæmdaáætlun

1. Finna neistann
með ígrundun

• Fræðsla
• Ígrundun

ágúst

16.nóv
• Námskeið

2. Þróunarstarf
hafði mótandi
áhrif á skólabrag

• Námskeið

3.jan

feb
• Ígrundun
teyma

4. Starfsþróun í
lærdómssamfélagi

3. Miðla verklagi

• Samráð í
Vallaskóla

Mars

apríl
• Vinna í
teymum

• Vinna í
teymum

maí

Júní
•Uppskeruhátíð

1. hluti: Starfsþróunarverkefni

Neistinn (hvatinn)

Sprotaverkefnið
Verklag sem styður
við lærdómsferli
nemenda með sérþarfir
Setrið Sunnulækjarskóla
Sérdeild Suðurlands

Skólabragur
Sunnulækjarskóla

Umbótastarf
UTÁ og Hugarfar grósku og festu

• Breytingarstarf hefur áhrif á hegðun,
viðhorf og hugsun okkar.
• Hættan er að festast í viðbrögðum sem
uppfylla ekki þarfir okkar.

• Það er hægt að læra af mistökum

• Það er í lagi að vita ekki allt
• Verra er að reyna ekki
• Mistök eru sönnun þess að þú ert að reyna

Bjargir
1. Finna neistann
með ígrundun
Ígrundunarverkfæri

Verklag á deildarfundi
Ígrundun 1

Rannsóknir sýna að við lærum ekki af
reynslunni nema staldra við og
ígrunda með formlegum hætti
eigin vegferð.

Ígrundun 2

Algengt er að ígrundun sé yfirborðskennd
og snúi helst að aðstæðum, umhverfi
og hegðun annarra.

Verklag á fundum umsjónarteyma
Ígrundun 3

. Forsenda faglegrar visku er að leita inn á
við í slíkri ígrundun og skoða eigin
hugsanir, tilfinningar og langanir.

Ígrundun 4

Markviss ígrundun á dýptina hefur
jákvæð áhrif á skólamenninguna þar
sem heildræn nálgun verður leiðarljós.

„Að læra verklag á hlaupum“
Ígrundun 6
Ígrundun 5

Það var vel tekið á móti mér.
Fékk góðan stuðning frá samstarfsfólki.
Mætti jafnvel vera með smá
námskeið um verklag.

Viðhorfavinna og pælingar um
starfskenninguna hefur nýst vel.

Áhersluþættir í Setri
Sameiginleg stef

Fagmennskan birtist í því að starfsmaður
lærir af reynslunni á meðvitaðan og
skipulagðan hátt.

Niðurstaða

Jákvætt hugarfar gagnvart sóknarfærum
eflir fagmennsku í skólastarfinu.

Styrkleikagreining
BELBIN 1

Hvernig er teymið samsett?
Eru umfram styrkleikar?
Er vöntun á styrkleikum?

BELBIN 2

Í hvaða hlutverki
fá þínir hæfileikar að njóta sín?

Verklag á kennara- og deildarfundi
Ígrundun 7

Ígrundun 8

Ígrundun um næstu skref hjá árgangateymum.
Hvaða þætti skólastarfsins hefur teymið þörf
fyrir að ígrunda og þróa?

Bjargir
2. Þróunarstarf
hefur mótandi
áhrif á skólabrag

TEACCH vegferðin

2. hluti: Skólabragur

TEACCH hugmyndafræðin
Menning sem hefur
samstöðu, samvinnu
og vináttu á
jafningjagrunni að

leiðarljósi.

Skipulögð kennsla

Skipulögð kennsla þarf
að vera í öllum aðstæðum
því hún styður við sjálfstæði
og virkni nemandans.
Í öllum kennslustundum, frímínútum,
rútuferðum, vettvangsferðum, frístund,
tómstundastarfi og á heimili.

1.Skipulag í kennslurými
TEACCH

2.Stundatöflur
3.Vinnukerfin
4.Ferlin og venjur
5.Verkefnin

Bjargir
3. Miðla verklagi

Leiðsögn

Lærlingurinn verður meistari

Þrep
1. þrep

Staða
Áherslur í
starfsmanns
leiðsögn
• Fylgjast
• Styðja við virkni
með og
og ábyrgð
læra
verklag

Leiðsögn á
vettvangi

Leiðir





Verkáætlun

Verkferlar
Samvinnunám
Jafningjaleiðsögn
Teymisvinna






Samráðsfundur
Sýnikennsla
Heimsóknir
Fræðsla og samtal

Festa fundartíma
fyrir samráð og
teymisvinnu

Lærlingurinn verður meistari

Staða
Áherslur í
starfsmanns
leiðsögn
• Vera góð

2. þrep • Tengja
saman
fyrirmynd og

fræði og
veita hvatningu
aðstæður

Þrep

Hvetja til
tilrauna

Leiðir
Styrkleikar í teymi
Samræða
um verklag
Ígrundun

Verkáætlun






Lausnaleit
Ígrundun teyma
Verklag mótað
Teymisfundur
Samvinnuverkefni

Þverfagleg
nálgun

Lærlingurinn verður meistari

Staða
Áherslur í
starfsmanns
leiðsögn
• Sýna áhuga og
3. þrep • Fullgildur
þátttakandi
ræða hvernig
gildin móta
fagmennsku

Þrep

Leiðir





Skapa umræðu um
gildin sem móta
starfskenningu

Ígrundun á
dýptina
Styðja við
frumkvæði og
miðlun fróðleiks
Tryggja ábyrgð og
eignarhald teymis

Verkáætlun




Varða næstu skref
Þróun á verkfærum
og leiðum
Dýpri ígrundun um
gildin sem móta
verklagið

Sameiginleg
ábyrgð
teymis

Bjargir
4. Starfsþróun í
lærdómssamfélagi

Sameiginleg sýn

Þróun fagvitundar og mótun starfskenningar
Á hvaða vegferð er ég?
Hvernig kemst ég þangað?
Fer það saman við verklag teymis?

Siðfræðileg rök um gildi og viðhorf

Verklag á þrepi

Gildin

Hvers vegna er þetta þér mikilvægt?

3

Hvaða lausnir sérð þú?
Hvaða leiðir?

Ný fagleg sýn í takt við
gildin okkar á verklag sem
styður við lærdómsferli
nemenda með sérþarfir,
sannfærir okkur á nauðsyn
þess að miðla áfram.
Við sjáum ljósið 

Teymin móta nýtt verklag
út frá fyrri reynslu og
hugmyndafræði TEACCH

Huglæg úrvinnsla á

þekkingu og reynslu

Ígrundun

Ígrundun
teymis

2
Athafnamiðuð úrvinnsla

Kynnast nýju verklagi
með stuðningi á vettvangi,
samtölum og fræðslu

á kennsluháttum
Viltu segja mér og útskýra meira…
Handal, Lauvås

Búa til
áætlun

1

3. hluti: Lærdómssamfélag

Ígrundun
og
samræður

Umvefjandi skólasamfélag
Sameiginleg sýn sem mótar heildræna nálgun

Við skynjum veruleikann með margvíslegum hætti.
• Ytri veruleikinn snýr að skynjun okkar á
hlutbundnum aðstæðum.
• Innri veruleikinn snýr að skynjun okkar á eigin sjálfi.
• Sameiginleg sýn byggist á því að tengja saman ytri
og innri veruleika.
• Ný sýn mótast út frá ólíkum sjónarhornum í
skólasamfélaginu.
• Styður við heildræna og umvefjandi lausnamiðaða
hugsun.
• Stuðlar að innra jafnvægi og vellíðan allra í
skólasamfélaginu.

Umvefjandi skólasamfélag
Sameiginleg sýn sem mótar heildræna nálgun

Nemendur
•Fjölskyldan

Kennarar
• Umsjónarteymi
• Faggreinateymi

Stoðþjónusta
•Sérkennarar
•Þroskaþjálfar
•Námsráðgjafi
•Stuðningsfulltrúar
•SETRIÐ

Stjórnendur
• deildarstjórar stiga
• deildarstjóri stoðþjónustu
• deildarstjóri Setrið
• aðstoðarskólastjóri
• skólastjóri

Skólaþjónusta
• Kennsluráðgjöf
• Sálfræðileg ráðgjöf

Þverfagleg
teymisvinna

Niðurstaða
Ígrundunarverkfæri

Vörðuð þátttaka með
ígrundunarverkfærum
reyndust hvetjandi
fyrir starfsþróun

TEACCH

Leiðsögn varðandi verklag
þarf að beinast að hverju
teymi sem mótar lausnir og
nálgun í þverfaglegri
teymisvinnu

Leiðsögn

Sameiginleg sýn

Samræður og ígrundun efla
færni teyma í lausnahugsun
og að móta sameiginlega sýn

https://www.edutopia.org/
https://www.belbin.com/
https://www.mindsetworks.com/
https://autismnavigator.com/
https://teacch.com/

Ígrundun nýliða í Setrinu

Nafn:
•

Hvernig var tekið á móti þér á nýjum vinnustað? Hvers
konar stuðning og leiðsögn fékkstu? Hvað kom að gagni?
Hvað mætti betur fara?

•

Með hvaða hætti er að staðbundinni þekkingu og verklagi
miðlað? Hvað hefur nýst? Hvað mætti betur fara?

•

Hefur hagnýt færni þín úr námi og fyrri störfum nýst í nýju
starfi? Hvaða færni? Finnur þú þörf til að efla færni og
hæfni þína á einhverjum sviðum?

•

•

Hvernig hefur þín fræðilega þekking nýst í nýju starfi?
Hefur þín faglega sýn breyst? Hvernig?

•

Hvar ertu staddur/stödd (aðstæður hér og nú)?

•

Hvernig kemstu þangað (athafnir)?

•

Hvert viltu fara (áætlanir, óskir)?

Hvernig metur þú áhrif þáttttöku í teymisvinnu á aðlögun á nýjum vinnustað?

Starfsþróun - Af litlum neista
Ígrundun 1 - hópavinna
Nöfn:

1. Fræðslufundir: Hvaða skilaboð voru í ykkar huga mikilvægust?
2. Sýn teymis: Nefnið þau atriði sem ykkur finnst mikilvægast að hlú að.
3. Leiðir: Hvaða leiðir viljið þið fara við innleiðingu?
4. Verkfæri: Hverskonar verkfæri er þörf á að nota eða hafa aðgang að?

Hugstormun

Foreldrasamstarf

T

Teymiskennsla

Bekkjarbragur

Leiðir/Verkfæri

Teymi:

Í bókinni Skapandi skóli eftir Ken Robinson
er umhverfi og aðstæðum lýst sem styðja eiga við lærdómsferli.
Lesið yfir þessa þætti og metið hvar teymið ykkar er statt
á vegferð í átt að skapandi skóla.

Framúrskarandi

Hæfni góð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð

Menning

Námskráin

Kennslufræði

Námsmat

Samfélag
Meðlimir upplifa sig hluta af heiltæku
skólasamfélagi sem styður við
einstaklingsmiðaðar þarfir og væntingar
með sameiginlegri sýn og
samvinnu.

Fjölbreytileiki
Námskráin tekur tillit til fjölbreytileika
nemenda.
Veitir nemendum viðeigandi tækifæri
sem einstaklingum til að uppgötva
styrkleika og
áhugamál sín.

Uppljómun
Kennarar kveikja áhuga nemenda með
eigin uppljómun á viðfangsefninu.

Hvatning
Skilvirkt námsmat (leiðsagnarmat)
hvetur nemendur til að gera vel.
Uppbyggjandi endurgjöf hjálpar þeim
að skilja hvar þau standa í náminu og
hvetur þau til að bæta sig.

Einstaklingsmiðun
Meðlimir eru virtir sem einstaklingar,
hver með sína hæfileika, áhugamál og
þarfir. Hvattir sem einstaklingar til að
þróa með sér dýpri skilning á sjálfum sér,
gildum sínum, ótta og áhyggjum

Dýpt
Námskráin gefur nemendum kost á að
velja sér viðfangsefni út frá áhugasviði
sínu og geti með slíkri samþættingu
dýpkað þekkingu sína.

Sjálfstraust
Kennarar hjálpa nemendum að öðlast
færni og þekkingu sem þeir þurfa til að
verða sjálfsöruggir og sjálfstæðir
nemendur sem geta haldið áfram að
þroska skilning sinn og
sérfræðikunnáttu.

Frammistaða
Leiðsagnarmat gefur upplýsingar um
það sem nemandinn hefur afrekað og
náð. Hægt að meta stöðu sína út frá
eigin námsferli og í samanburði við
árangur annarra nemenda.

Möguleikar
Skólamenningin veitir öllum tækifæri til
náms og er meðvituð um fjölbreytta
hæfileika hvers og eins. Hún styður við
leiðir til að uppfylla vonir og væntingar.
Tryggir aðgengi að almennri þekkingu
sem allir þurfa að kunna auk þess að
styðja við nemendamiðaða áætlun.

Virkni
Námskráin hvetur til samvinnu og
samskipta milli nemenda á ólíkum aldri
og kennara með ólík sérsvið.
Námskráin er´í góðri tengingu við
raunveruleg verkefni í samfélaginu.

Sköpun
Kennarar virkja nemendur til að
rannsaka, spyrja spurninga og þróa
með sér gagnrýna og skapandi hugsun.

Viðmið
Skilvirkt námsmat (leiðsagnarmat)
setur skýr og viðeigandi viðmið sem
hvetur nemendur til dáða.

Ígrundun um næstu skref:

Teymi:
•

Hugsið um þátt í starfi haustannar sem þið voruð ánægð
með.

•

Áhersluatriði í teymi á vorönn? Hvaða þætti skólastarfsins
hefur teymið þörf fyrir að ígrunda og þróa?

•

Hverskonar leiðsögn hefur teymið þörf fyrir?

•

Hvernig kemst teymið þangað?

•

Er verklag og verkaskipting skýr í teymi?

•

Hvaða hagnýta færni gæti teymið tekið að sér að miðla til
annarra teyma skólans? Með hvaða hætti?










Hugmyndir
 Ígrundun
 Hópavinna
 Fræðsla
 Samræða
 Sýnishorn
 Heimsóknir
 Leshringur
 Rafrænt nám
 Sköpun og leikur

Hugmyndir
Uppeldi til ábyrgðar
Belbin
Grósku- festuhugarfar
Skipulag á rými
Verkaskipting í teymi
Kennsluáætlanir
Námsefnisgerð
Annað

Er þörf á að:
• Endurskoða áætlanir?
• Sækja sér nýja
þekkingu?
• Nýta betur styrk
teymis?
• Efla teymisvinnu?
• Kortleggja
verkaskiptingu?

• Vera óhrædd að prófa nýjar leiðir með
hugarfari vaxtar og grósku.
• Skoða á meðvitaðan hátt hvaða áhrif nýjar
leiðir hafa á:
• Lærdómsmenningu
• Starfsþróun og þroska

5.
Velja og prófa
nýjar leiðir.
Nýr hringur fer af
stað.

4.
Móta nýja valkosti
til að prófa.

1.
Athafnir/atvik
sem þörf er á að
skoða.

ALACT – Líkanið

•
•
•
•
•
•

Ígrundun

• Í hverju felst lærdómstækifærið?
• Liggur vandinn í mínu skipulagi
og leiðum?
• Liggur vandinn í þörfum
nemenda sem eru ekki
uppfylltar?
• Liggur vandinn í skorti á
samstarfi við foreldra,
samstarfsfólk, teymi?

3.
Afmarka vandann
á meðvitaðan hátt
út frá mikilvægi.

Samskipti og hegðun
Virkni og þátttaka
Kennsluáætlun
Námsgögn
Skipulag á rými
Verkaskipting í teymi

2.
Skoða atvikið
hlutlaust með
víðsýni og opnum
spurningum.

ALACT – líkanið þróað af Korthagen og Vasalos.
Korthagen, F. A. J. (2014). Promoting core reflection in teacher education:
Deepening professional growth.
Í C. J. Craig og L. Orland-Barak (ritstjórar), International Teacher Education
Ragnhildur Bjarnadóttir (2015). bls. 136 – 138
Leiðsögn: Lykill að starfsmenntun og skólaþróun. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvað vildir þú gera?
Hvað gerðir þú?
Hvað varstu að hugsa?
Hvernig leið þér?
Hvað vildu nemendur gera?
Hvað gerðu nemendur?
Hvað voru nemendur að hugsa?
Hvernig leið nemendum?

RADICAL CANDOR
Hreinskilin leiðsögn
Hvers konar leiðsögn er veitt?

Hindranir

Mat á umbótastarfi
Verkefni: Starfsþróunarverkefnið „Af litlum neista“
Nafn:
Mat

Teymi:
Sýn

Færni

hvatning

Bjargir

Tillitssemi

Jafnræði

Samskipti

Framkvæmdaáætlun

= Framfarir
Er ég með sýn á mitt
hlutverk?
Hef ég færnina í
verkefnið?
Upplifi ég innri hvata,
ytri hvatningu?

= Öngþveiti

Skortur á

= Kvíði

Skortur á

= Mótspyrna

Skortur á

Get ég nálgast bjargir?
Er tekið tillit
til mín í verkefninu?
Finn ég fyrir jafnræði í
verkefninu?
Upplifi ég styðjandi
samskipti?
Sé ég tilgang með
verkefninu?
Til staðar

= Hefting

Skortur á

= Reiði

Skortur á

= Ofríki

Skortur á

= Tengslaleysi

Skortur á
Skortur á

= Tilgangsleysi
Forgangsatriði:

Að hluta
Skortir

Tilgangur óljós – kortleggja betur

Byggt á Townsend, 2001

Nafn:

Teymi:

 3
 2
 1

 3
 2
 1

Mín hlutverk í starfi
Skráðu þau hlutverk sem taka
stærsta hluta vinnudagsins.
Á hvaða þrepi eru þau?
Hvernig getur þú stuðlað að starfsþróun þinni?
Hvaða þættir eru gefandi? Hvaða þættir eru orkufrekir?

 3
 2
 1

 3
 2
 1

 3
 2
 1

 3
 2
 1

Hlutverk, tengsl og ábyrgð

 3
 2
 1
 3
 2
 1

Aðalnámskrá
Lykillinn að árangursríku námi

Að geta gert allt sjálfur?
eða

Að fá viðeigandi aðstoð?
án þess að tapa sjálfstæði sínu
virkni á eigin forsendum

Hugarfar grósku og festu
Gróska

Festa

Tekst á við áskoranir.
Sigrast á hindrunum.
Gagnrýni eitthvað til að læra af.

Forðast áskorarnir.
Gefst auðveldlega upp.
Forðast gagnrýni.

Draga lærdóm og upplifa
hvatningu af velgengni annarra.
Stöðugt að læra eitthvað nýtt.

Velgengni annarra er ógnandi.
Forðast ný verkefni.

Þarfahringur – uppbyggilegt hugarfar
Grunnþörf allra er
að upplifa öryggi.
Höfum einnig þörf fyrir
að upplifa umhyggju,
að hafa áhrif,
að finna fyrir gleði og
að hafa val um leiðir.

Mætum þörfum með hegðun.
Því er ástæða fyrir allri hegðun.
Getum valið hvernig við
uppfyllum þarfir okkar.
Á uppbyggilegan hátt fyrir
okkur og aðra.

Getum leitað í hegðun, viðhorf og
hugsun sem draga okkur niður í
stað þess að byggja upp.
Hættan er að festast í viðbrögðum
sem uppfylla ekki þarfir okkar.

Ég hugsa

Festa
Ég geri
mistök

Gróska

Ég hætti

Ég reyni

• Það er hægt að læra af mistökum.
• Það er í lagi að vita ekki allt.
• Verra er að reyna ekki.

• Mistök eru sönnun þess að þú ert að reyna.
https://www.youtube.com/watch?v=0Q6a_rD85X0

Ég vex

Síst valið
hlutverk
0

10

20

Viðráðanlegt
hlutverk
30

40

50

Forgangsröðun

Valið hlutverk
60

70

80

90

100

Forgangsraðaðu
Í hvaða hlutverki
fá þínir hæfileikar að njóta sín?

Styrkleikar

Viðunandi veikleiki

1

Ræktandi
Skapandi, ímyndunarafl, óháð hugsun.
Mótar hugmyndir og leysir flókin
úrlausnarefni.

Hunsar ákveðna hluti.
Of upptekinn til að eiga
áhrifarík samskipti.

2

Rannsakandi
Félagslyndi, brennandi eldmóður og
samskiptahæfni. Opin fyrir tækifærum og
kemur á tengslum.

Ofur bjartsýni. Missir
áhuga um leið og
eldmóðurinn dvínar.

3

Samræmingarstjóri (formaður )
Þroski, sjálfsöryggi, greinir hæfileika.
Útskýrir markmið skilmerkilega. Deilir
verkefnum á áhrifaríkan hátt.

Getur virkað sem
sjálfselsk. Eignar sér of
stóran hluta af vinnu.

4

Mótandi:
Stöðug áskorun, þrífst á pressu. Hefur
kraftinn og kjarkinn til að komast yfir
hindranir.

Tilhneiging að ögra.
Misbjóða tilfinningum
fólks.

5

Matsmaður
Stefnumótandi og krefjandi. Tekur eftir
valkostum og metur af nákvæmni.

Skortir kraft og hæfileika
til að hvetja aðra. Getur
verið full gagnrýninn.

6

Liðsmaður (teymi)
Samstarfsfús, skynsamur og lýðræðislegur.
Hlustar og eyðir núningi.

Hikandi í ákvarðanatöku.
Forðast ágreining.

7

Framkvæmdastjóri
Praktískur, áreiðanlegur, skilvirkur. Breytir
hugmyndum í framkvæmd og skipuleggur
verkefni sem þarf að gera.

Nokkuð ósveigjanlegur.
Bregst hægt við nýjum
möguleikum.

8

Lokahönd:
Vandvirkni, samviskusemi, áhyggjur. Leitar
eftir villum. Slípar til og fullkomnar.

Tilhneiging til að hafa of
miklar áhyggjur. Á erfitt
með að deila verkefnum.

9

Sérfræðingur
Festir hugann við eitt atriði, sjálfstjórn og
hollusta. Miðlar sérhæfðri þekkingu.

Gefur af sér á þröngu
sviði.
Festist í tækniatriðum.

Stigatafla

Skráið stigin frá 20 – 100 fyrir hvert hlutverk hjá öllum í teyminu.
Skoðið mynstrið! Er jafnvægi?
Æskilegt er að teymi hafi að minnsta kosti einn með 80 - 100 stig í hlutverki
Hins vegar er ekki æskilegt að of margir séu með há stig í sama hlutverki í teyminu.
Þá verða til umfram styrkleikar sem nýtast ekki teyminu. Einnig þarf að forðast vöntun á styrkleikum (of mikið af lágum stigum)

Hlutverk í teymi
Ræktandi
(Plant)

Hugsun
(thinking)

Matsmaður
(Monitor Evaluator)
Sérfræðingur
(Specialist)
Mótandi
(Shaper)

Virkni
(Action)

Framkvæmdastjóri
(Implementer)
Lokahönd
(Completer Finisher)

Samræmari
(co- ordinator)

Fólk
(People)

Liðsmaður
(Teamworker)
Rannsakandi
(Resourrce Investigator)

Samantekt

Nafn

Nafn

Nafn

Nafn

Styrkleikatafla

Verkefni

Þarfir:
Mæta ólíkum þörfum fyrir
aðlögun

Hugmyndir:
Skapa og búa til námsefni og
stýringar

Áætlun:
Setja niður teymisáætlun,
kennsluáætlun,
einstaklingsnámskrá, fylgja eftir

Tengiliðir:
Koma á tengslum við foreldra,
starfsfólk í heimaskóla og
fagteymi

Skipulag:
Setja niður kennsluskipulag,
umferðarstjórnun í
kennslustundum

Fylgja eftir:
Samþykktum verkefnum,
málefnum nemenda,
kennsluhugmyndum

Raðið saman meðlimum í í teyminu eftir styrkleikum í hverju hlutverki/verkefni.
Æskilegt er að teymi hafi að minnsta kosti einn með 80 - 100 stig í hlutverki.
Ef of margir eru með há stig í sama hlutverki í teyminu, verða til umfram styrkleikar sem nýtast ekki teyminu.
Einnig þarf að forðast vöntun á styrkleikum (of mikið af lágum stigum)

Þessi hlutverk eru nauðsynleg:

Hver hefur þessa styrkleika?
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