
1.1. 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 þar með talið  starf félagsmiðstöðvarinnar.  

 

1.1.1. 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. 
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17.1. Nemendur með annað móðurmál en íslensku 

Hagaskóli starfar eftir móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna þar sem áhersla er lögð á 

gagnkvæma félagslega aðlögun og kennslu í íslensku sem öðru máli. Áhersla er lögð á að nemendur 

viðhaldi móðurmáli sínu og fái tækifæri til að nota það við nám sitt. Þá stendur nemendum af 

erlendum uppruna til boða að fá aðstoð við heimanám  í hinum ýmsu greinum. Í Hagaskóla er lögð 

áhersla á að taka vel á móti nýjum nemendum. Mikilvægt er að nemandinn og foreldrar hans fái strax 

í upphafi jákvæða mynd af skólanum og að foreldrum og nemendum finnist þeir velkomnir í skólann.  

1.2. Móttökuáætlun  
1. Innritunarblað afhent sem foreldrar fylla út í skólanum eða heima. Tími ákveðinn fyrir 

móttökuviðtal þar sem foreldrar og nemendur mæta ásamt túlki ef þörf krefur. Skólinn sér 

um að panta túlk. Reiknað er með að viðtalið standi í eina til tvær klst. Foreldrar eru beðnir 

um að hafa meðferðis heilsufarsupplýsingar og einkunnir frá fyrri skóla í viðtalið. 

2. Deildarstjóri nemendaþjónustu velur bekk fyrir nemandann. Umsjónarkennara tilkynnt um 

væntanlegan nemanda, hvaðan hann er og hvenær móttökuviðtal fer fram. Öðrum 

kennurum sem kenna bekknum tilkynnt um væntanlegan nemanda. Umsjónarkennari 

undirbýr bekkinn fyrir komu nýs nemanda. 

3. Gögn sem gott er að hafa með í viðtalið eru t.d. skóladagatal, upplýsingar um mötuneyti, 

ásamt upplýsingum um félagsstarf í skólanum og í hverfinu. 

4. Í móttökuviðtali sitja foreldrar, nemandi, túlkur (ef þörf krefur), deildarstjóri stoðþjónustu, 

sérkennari, kennari í íslensku sem öðru máli ásamt umsjónarkennara.  

Í viðtalinu: 

• eru fengnar bakgrunnsupplýsingar um nemandann s.s. fjölskylduhagi, tungumál talað/töluð 

heima, fyrri skólagöngu, helstu styrkleika/veikleika nemandans og helstu áhugamál. 

• er stundaskrá nemandans útskýrð. 

• eru reglur um íþróttir og sund útskýrðar. 

• er farið yfir þau skólagögn sem nemandinn fær. 

• er farið yfir skóladagatal. 

• eru símanúmer skólans, vefur og skráningarkerfi Mentor kynnt. 

• er farið yfir skólareglur og mætingaskyldu. 

• er farið yfir fyrirkomulag mötuneytis og fyrirkomulag greiðslu fyrir þjónustu þess. 

• er farið í kynningarferð um skólann þar sem helstu svæði eru sýnd. 

• er bekkur nemandans heimsóttur og hann kynntur fyrir bekknum. 
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5. Kennari í tungumálaveri útbýr einstaklingsstundaskrá í samvinnu við umsjónarkennara þar 

sem ákveðið er hvenær nemandinn er með bekknum og hvenær hann er í tungumálaveri. 

6. Áhersla er lögð á gagnkvæma félagslega aðlögun og kennslu í íslensku sem öðru máli. 

Mikilvægt er að nemendur viðhaldi móðurmáli sínu og fái tækifæri til að nota það við nám 

sitt.  

7. Reiknað er með að eftir eina önn sé nemandinn sem mest með bekknum sínum. Hann mun 

þó stunda nám í íslensku sem öðru máli í stað íslensku sem móðurmáls og að auki mun 

honum standa til boða sú aðstoð sem hann þarfnast.  

 

1.2.1. 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.  

Nemendum með annað móðurál en íslensku stendur til boða nám í íslensku sem öðru máli. Þrír  

kennarar eru í fullu starfi við þessa kennslu og skipuleggja nám þessara nemenda í samræmi við þarfir 

og getu hvers og eins. 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 
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