
Nemendur með annað móðurmál en íslensku 

Þegar nemendur erlendis frá hefja nám við skólann fer fram móttökuviðtal. Móttökuviðtalið 

sitja foreldrar, nemandi, túlkur, skólastjórnandi, fulltrúi frá þjónustumiðstöð, fulltrúi frá 

frístundamiðstöð og aðrir þeir sem nauðsyn er talin á að sitji viðtalið. Afar mikilvægt er að 

foreldrar sitji viðtalið en ekki skyldmenni eða vinir og að fenginn sé túlkur í öll viðtöl. 

Útskýrt er í viðtalinu hvernig fyrirkomulag þjónustunnar við nemandann er fyrstu vikurnar í 

skólanum. Þá er starf félagsmiðstöðvarinnar kynnt auk þess sem fulltrúi 

þjónustumiðstöðvarinnar kynnir þjónustuna þar og þá þjónustu sem boðið er upp á í hverfinu. 

Hér má sjá stefnu Reykjavíkurborgar um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf:  

Heimurinn er hér 

Móttökuáætlun 

Hér er endurskoðuð áætlun um móttöku barna með annað móðurmál en íslensku í 

grunnskóla og frístundastarf á vegum Reykjavíkurborgar. Áætlunin er sett fram í stiklutexta 

sem merkir að nánari skýringar er að finna þegar smellt er á feitletruðu orðin í textanum.  

https://reykjavik.is/mottokuaaetlun-vegna-barna-med-islensku-sem-annad-tungumal 

Íslenska sem annað mál 

Íslenska sem annað tungumál er námsgrein fyrir nemendur sem hafa ekki nægilegt vald á 

íslensku til að geta stundað nám í íslenskum skólum til jafns við aðra nemendur. Þetta á jafnt 

við nemendur af íslenskum sem erlendum uppruna. Námsgreinin íslenska sem annað mál 

nær til allra námsgreina. Nemendurnir geta hafið nám í íslenskum skólum á hvaða námsstigi 

sem er og með mismunandi íslenskukunnáttu og menntunarbakgrunn. Í kennslunni er lögð 

áhersla á talmál, skilning, hlustun, lestur, ritun, menningarfærni, skólamál og námsfærni. 

Notaðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir og tekið er mið af aldri og stöðu nemendanna hverju 

sinni. 

Markmið kennslunnar er að nemandi:  

• verði fær um að nota íslenskt mál og menningarfærni sér til framdráttar í samskiptum 

og sem grunn undir frekara nám og: 

• noti íslensku til að tjá hug sinn og þarfir í töluðu og rituðu máli og skilji aðra 

• noti íslensku til að taka þátt í samræðum og leikjum og taka tillit til viðmælenda 

• hafi þroskað með sér menningarfærni sem auðveldar samskipti við önnur börn og 

fullorðna 

• geti leikið sér með málið og prófað tilgátur um mál og málnotkun 

• geti lesið einfalda texta sér til gagns og ánægju og tjáð sig um þá í töluðu og rituðu 

máli í samræmi við íslenskar málvenjur, aldur og þroska 

 

https://reykjavik.is/sites/default/files/fjolmenningarstefna_uppsett_0.pdf
https://reykjavik.is/mottokuaaetlun-vegna-barna-med-islensku-sem-annad-tungumal
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