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Okkar börn – okkar ábyrgð
Fræðslufundur SSH
2. mars 2018

Erasmus+ verkefnið
Markmið þessa verkefnis byggir á samstarfi sveitarfélaganna innan SSH um fjölmenningu
sem hefur þessar áherslur eða meginstef:
● Að efla hæfni grunnskólakennara á höfuðborgarsvæðinu til að sinna fjölbreyttum
nemendahópi út frá sjónarmiðum fjölmenningar, þ.e. á forsendum fjölbreytni, tví/fjöltyngi og menningarmun.
● Að leita sem víðast samráðs og afla þekkingar úr alþjóðlegu og evrópsku skólakerfi
sem geti nýst í grunnskólum höfuðborgarsvæðisins á sviði fjölmenningarlegrar kennslu.
● Að efla samstarf innan sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins við að dýpka fagvinnu á
sviði fjölmenningar sem komi grunnskólastarfi og kennurum til góða.
● Að auka sameiginlega fræðslu og leiðbeiningar til kennara um fjölmenningu í
grunnskólastarfi.
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◦ Arnbjörg Eiðsdóttir – Reykjavík
◦ Dröfn Rafnsdóttir – Reykjavík
◦ Elísabet Brekkan - Seltjarnarnes

Vinnuhópur

◦ Elsa Dýrfjörð – Kópavogur
◦ Hekla Hannibalsdóttir – Kópavogur
◦ Helga Guðrún Loftsdóttir – Reykjavík
◦ Jóhanna Rakel Sveinbjörnsdóttir – Reykjavík
◦ Kristín Sigrún Sigurleifsdóttir – Garðabær
◦ Magnea Steinunn Ingimundardóttir – Mosfellsbær
◦ Rósa Björg Þorsteinsdóttir - Hafnarfjörður
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Malmö-Svíþjóð
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Språkcentralen-Tungumálamiðstöðin í
Malmö
◦ Íbúafjöldi Malmö er um 330.000
◦ Grunnskólanemendur eru um 23.500 frá 100 löndum
◦ Tungumálamiðstöðin skipuleggur kennslu nýrra
erlendra nemenda
◦ 56% nemenda eiga rétt á móðurmálskennslu
á 45 tungumálum
◦ Miðstöðin heldur utan um starf
260 móðurmálskennara
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Tungumálamiðstöðin
•SKIPULEGGUR
MÓÐURMÁLSKENNSLU Í
SVEITARFÉLAGINU
MALMÖ

• REKUR SKÓLA
FYRIR UNGLINGA í
7.-9. BEKK SEM
ERU NÝFLUTTIR TIL
LANDSINS

MOSAIKSKÓLINN

LEIÐSÖGN
OG
STUÐNINGUR
•STYÐUR SKÓLA Í
MALMÖ
VARÐANDI
SKÓLAGÖNGU
NÝRRA NEMENDA

MÓÐURMÁLS
DEILDIN

NÁMSLElÐSÖGN
•

SKIPULEGGUR
NÁMSLEIÐSÖGN Í
MALMÖ
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Starfsemi Tungumálamiðstöðvarinnar
Språkcentralen
Móðurmálsdeildin

Leiðsögn og
stuðningur

Kynning og
Kortlagning

Móttökudeildin
Mosaik

Innritunardeildin

Móðurmálskennsla
námsleiðsögn

Stuðningur við
grunnskóla við
vinnu að
kortlagninu

Kortleggur
nýja nemendur í
1.-9. bekk
Stig 1 og 2

Rekur skóla
fyrir nemendur
í 7.-9. bekk

Skráir öll
nýflutt börn
á skólaaldri
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Skólaganga nýrra nemenda í
Malmö
NÝR
NEMANDI

Skrásetning
og innritun

Kynningarlota
fyrir nemendur
í 1.-6. bekk.
Kortlagning og
kynning, síðan
vísað í annan
skóla.

Nemandi í
7.-8. bekk

Nemandi í
9. bekk

STUNDAR NÁM Í
MÓTTÖKUDEILD Í 9
VIKUR, FER SÍÐAN Í
ANNAN SKÓLA

KORTLAGNING
OG KENNSLA
Nem. með:

•
•

KORTLAGNINGAR- OG KYNNGARTÍMABILIÐ ER HÁMARK 2 VIKUR

LÝKUR
GRUNNSKÓLANÁMI Í MÓTTÖKUDEILDINNI

Takmarkað læsi
Takmarkaðan
talnaskilning

ALFAHÓPAR
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Kortlagning-stig 1
◦Hvaða tungumál talar nemandinn?
◦Móðurmál, skólamál?
◦Skólaganga fram að þessu?
◦Reynsla, þekking, áhugamál?
◦Væntingar til nýrra aðstæðna?
9

Kortlagning-stig 2
70 mínútna viðtöl með túlki

Læsi

Talnaskilningur

◦ Tungumál í víðu samhengi
◦ Lestur og ritun
◦ Virkni í töluðu máli

◦ Beitir stærðfræðilegri hugsun við
lausn verkefna

Þrep 1
Nemendur sem eru að læra að lesa og
skrifa

◦ Færir rök fyrir lausnum

og getur útskýrt aðferðir sínar

Þrep 2
Nemendur sem kunna að lesa og skrifa
10
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Talnaskilningur
Grunnur í stærðfræði:
• rýmisskynjun og rúmfræði
• almennt mat á skynsemi
og hæfileikum til að
greina
• tölur og talnaskilningur

• flokkun og
hlutfallareikningur
11

Niðurstöður kortlagningar
eru nýttar við gerð einstaklingsáætlunar og til

ráðgjafar varðandi kennslu út frá styrkleikum,
forsendum og þörfum nemanda.
◦ Í Malmö er litið á samstarf við foreldra sem lykilinn að aðlögun.
◦ Haldnir eru fræðslufundir með samstarfi heimila, skóla, lögreglu,
björgunarsveita og félagsþjónustu.
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Studiehandledning - Námsleiðsögn í
Mosaikskólanum
Námsleiðsögn fyrir
kennslustund

Námsleiðsögn í
kennslustund
Námsleiðsögn að
kennslustund
lokinni
Rafræn
námsleiðsögn

Bætir skilning
nemandans.
Algengasta formið
af námsleiðsögn.
Hefur tilhneigingu til
að verða fremur
aðstoð við
heimanám.
Virkar ekki
nægjanlega vel,
tæknin virkar ekki
sem skyldi.
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Mikilvægir þættir í faglegu starfi
◦ Námsleiðsögn sem virkar
◦ Kortlagning styrkleika nemandans
◦ Færir starfsmenn
◦ Skólaganga án aðgreiningar

14
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Danmörk
København
Nørre Fælled Skole
Bavnehøj Skole

Hörsholm
Usserød Skole

Rungsted Skole

Roskilde

Østervangsskolen
Sct. Jørgens skole
Hedegårdenes skole
15

Fjölmenning í Kaupmannahöfn
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Kaupmannahöfn
Nýbúið að endurskoða móttöku erlendra nemenda – Ny i København

Eitt símanúmer - eitt netfang!
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Hørsholm
•Sveitarfélag með um 25.000 íbúa
•Tóku á móti 150 flóttabörnum árið 2015
•Börnin voru áður sett í sérstaka móttökubekki, aðgreind frá dönsku
börnunum
•Skólastjórnendur og kennarar fóru í námsferð til EAL-academy í
London
https://www.theealacademy.co.uk/
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Lærdómur frá EAL í London










Kennarar verða að mæta börnunum með því að vera góðir
fagmenn
Það virkar ekki að setja upp sérstakt kerfi fyrir börnin
Ekki taka þau út og búast við að einhver annar taki þau og geri
þau skólafær
Þau læra ekki tungumálið og aðlagast ekki dönsku krökkunum
og samfélaginu ef þau eru aðskilin frá þeim
Þau læra daglegt mál með því að vera með öðrum börnum
Það verður að aðlaga allan skólann, allir starfsmenn þurfa að
vera meðvitaðir og taka þátt
19

Ný stefna varð til

Fælles børn, fælles ansvar
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Hróarskelda
•Sveitarfélag með um 50.000 íbúa í bænum en 80.000 alls
•2016 var sett fram nýtt skipulag við móttöku flóttabarna:
◦
◦
◦
◦
◦

Fasi 1 – 12 vikur í móttökubekk
Fasi 2-A – Bein aðlögun í almennan bekk
Fasi 2-B – Móttökubekkur og aðlögun að almennum bekk smám saman
Fasi 2-C – Venjulegur móttökubekkur
Fasi 2-D – Nemendur eldri en 14 ára og nemendur með sérþarfir

21

Noregur
Heimsóttir voru eftirfarandi skólar
Hamar
◦

Prestrud skola

◦

Ridabu skola

◦

Börstad skola

Bærum
◦

Evje skola

◦

Hauge skola

Oslo
◦

Tungumálamiðstöðin (Språksenteret), móttökustöð með kennslu í norsku og
námsgreinum
22
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Lög um grunn- og framhaldsskóla (Opplæringslova 1998)
§2-8 Sérstök tungumálakennsla fyrir nemendur minnihlutahópa

Nemendur í grunnskólum sem hafa annað móðurmál en norsku og samísku hafa rétt á sérstakri
norskukennslu þar til þeir hafa náð fullnægjandi færni í norsku til að fylgja venjulegri kennslu í
skólanum.
Ef nauðsyn þykir hafa slíkir nemendur einnig rétt á móðurmálskennslu, tvítyngdri faggreinakennslu eða
hvoru tveggja.
Móðurmálskennslan má vera við annan skóla en þann sem nemandi er í. Ef ekki er hægt að veita
móðurmálskennslu og tvítyngda faggreinakennslu af starfsfólki skólans verður sveitarfélagið að gera
það mögulegt eins langt og það nær að veita aðra kennslu sem hæfir nemendum.
Sveitarfélagið verður að meta hæfni nemenda í norsku áður en ákvörðun er tekin um sérstaka
norskukennslu. Þannig mat verður einnig að eiga sér stað meðan á námi í norsku stendur fyrir þá
nemendur sem fá sérstaka norskukennslu til að geta metið hvenær þeir hafa náð þeirri færni að geta
fylgst með í venjulegri kennslustund inni í bekk.
Sveitarfélagið skipuleggur sérstaka kennslu í norsku fyrir nýkomna nemendur annaðhvort í eigin
hópum, bekkjum eða skólum. Ef öll kennsla eða hluti kennslunnar fer fram í slíkum hópum, bekkjum eða
skólum verður að fastsetja ákvörðun um sérstaka tungumálakennslu. Slíka ákvörðun má aðeins taka ef
hún er talin það besta fyrir nemandann. Sérstaka norskukennslu í hópum eða bekkjum má aðeins
bjóða til tveggja ára og er ákvörðun tekin til eins árs í einu. Hægt er að gera undantekningar frá
aðalnámsskránni ef nauðsynlegt þykir, til að mæta þörfum nemandans. Slíkar undantekningar verða
að hljóta samþykki nemanda og foreldra.
23
(Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa,opplæringslova, LOV-1998-07-17-61)

Málsmeðferð nemenda með
annað móðurmál en norsku
◦ Nemandinn er skráður í skóla.
◦ Bakgrunnur hans er skoðaður
◦ Á nemandinn rétt á sérstakri norskukennslu?
◦ Stöðumat – könnun á námslegri stöðu nemenda á móðurmáli, kunnáttu í norsku, og

félagslegri stöðu.
◦ Tekin er ákvörðun um hvar og hvernig kennslu verður háttað.*
◦ Nemandinn fær kennslu í norsku sem öðru máli og norskri menningu.

* Nemandanum er boðið skólapláss annað hvort í sínum heimaskóla eða í móttökuúrræði við

annan skóla. Miðað er við að ferlið taki ekki lengri tíma en eina viku.
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Samræmd vinnubrögð
•

Heimaskóli

•

Móttökuúrræði
•

móttökudeild

•

móttökubekkur

•

tvítyngis-faggreinakennarar

•

aðlögun í heimabekk

•

Tungumálamiðstöð i Oslo, fagmiðstöð

•

Bekkur sem er millistig á milli grunnskóla og framhaldsskóla fyrir unglinga sem koma til
Noregs í 9. eða 10. bekk
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Aðlögun í heimaskóla
Markmiðið er að nemendur verði sem fyrst hluti af skólasamfélagi
Byggir á
◦

nýja tungumálinu og móðurmáli

◦

almennu námi

◦

menningu

◦

bakgrunni

◦

samvinnu skóla og heimilis

◦

heimsókn í heimaskóla og samvinna

Språksenter skrifar skilaskýrslu og sendir heimaskóla
27

Tvítyngdir fagkennarar
◦

Fyrir nemendur með litla sem enga getu í norsku

◦

Þurfa að hafa mikla getu í móðurmáli sínu

◦

Stuðningur á báðum tungumálum

◦

Menntaðir kennarar með annað móðurmál

◦

Val nemenda og óskað er eftir leyfi frá foreldrum

◦

60 mínútur á viku í 2 ár
◦

mat á getu í móðurmáli

◦

aðstoð og undirbúningur með námsefni bekkjar

◦

aðstoð við heimanámið

◦

samstarf við foreldra
28
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Hvað situr eftir?
◦

Jákvæð afstaða til málaflokksins

◦

Skýrt skipulag og samræmt verklag

◦

Afar góð mönnun

◦

Gott aðgengi að námsefni sem hentar

◦

Móttökudeildirnar

◦

Tvítyngdir fagkennarar
29

Særskilt norsk – sérstök norska
norska sem annað tungumál
Bare Egil segir okkur hér frá því hvernig kennslu í norsku sem öðru máli er háttað.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/
Myndbandið var unnið fyrir norska menntamálaráðuneytið (utdanningsdirekoratet) og
lýsir eftirfarandi málsmeðferð sem unnið er eftir í móttökuferli barna sem eru með annað
móðurmál en norsku:

30
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Fjöldi nemenda á Íslandi 2006-2014
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Grunnskólanemendur með erlent
móðurmál 2006 - 2016
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Upplýsingar um leikskólabörn
◦

◦

◦

Börn með erlent móðurmál voru 2.410 í desember 2016 og fækkaði
um 25 frá fyrra ári, um 1,0%.
Í desember 2016 voru 1.206 börn í leikskólum landsins með erlent
ríkisfang, 6,3% leikskólabarna.
Börnum með erlent ríkisfang fjölgaði um 41 (3,5%) frá fyrra ári og
hefur fjölgað ár frá ári frá 2001, þegar þessum upplýsingum var fyrst
safnað, að undanskildum árunum 2014–2015 þegar þeim fækkaði
um 69.

33

Lögum samkvæmt eiga allir
jafnan rétt til náms
• Lög um grunnskóla
• Jafnrétti – grunnþáttur menntunar
• Aðalnámskrá grunnskóla - Íslenska sem annað mál með
áherslu á virkt tvítyngi (bls. 106 - 108).
• Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna.
• Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2013
• OECD - Menntun fyrir alla á Íslandi
34

17

6.3.2018

Lög um grunnskóla nr.91/2008
16. gr. Móttökuáætlun og nemendur með annað móðurmál en íslensku.
Kennsla í grunnskólum skal fara fram á íslensku. Heimilt er að nám fari fram á öðrum
tungumálum en íslensku þegar það leiðir af eðli máls eða aðalnámskrá.
Grunnskólar taka á móti nemendum sem eru að hefja skólagöngu, eru að skipta um skóla eða
hefja nám sitt hér á landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags. Foreldrum skulu á
þeim tímamótum veittar upplýsingar um skólagöngu barnsins og skólastarfið almennt og
foreldrum með annað móðurmál en íslensku og heyrnarlausum foreldrum greint frá rétti þeirra
til túlkaþjónustu.
Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af
bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja skal að þessir
nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf.
Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru
tungumáli. Með kennslunni er stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda og að þeir geti
stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í íslensku samfélagi. Grunnskólum er heimilt
að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með annað móðurmál en íslensku sem hluta af
skyldunámi er komi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli.
35

Aðalnámskrá grunnskóla
1999
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneytimedia/media/ritogskyrslur/AGislenska.pdf

bls.83 - 108

2013
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneytimedia/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf

bls. 106 - 108
36

18

6.3.2018

Barnasáttmáli Sameinuðu
Þjóðanna
2. grein Jafnræði - bann við mismunun
Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til
kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar,
stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu
eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða athafna
foreldra þeirra.

37

Ályktun um stöðu íslenskrar tungu
2016
http://islenskan.is/images/Alyktanir-pdf/alyktun-IM-2016.pdf

Íslensk málnefnd vill einnig beina sjónum að netheimum í heild sinni.
Þannig er afar mikilvægt að aðgengi að íslenskum orðabókum sé ekki
síðra en að erlendum orðabókum. Í ljósi þess mikla stuðnings sem íslenska
þarf umfram tungur milljónaþjóða skýtur skökku við að hægt sé að
nálgast ókeypis aðgengilegar orðabækur t.d. á dönsku, ensku, þýsku og
frönsku á netinu en ekki á íslensku... Íslensk málnefnd mun reyna að vekja
athygli stjórnvalda á mikilvægi þess fyrir vöxt og viðgang tungumálsins að
almenningur hafi greiðan aðgang að uppflettiritum sér að
kostnaðarlausu...Stuðla þarf að því að vandaðir íslenskir textar verði
aðgengilegir á netinu í mun ríkara mæli en nú er, til dæmis úrvalstextar
fremstu höfunda og skálda.
38
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MMS - Staða grunnskólanemenda með
íslensku sem annað mál - 1.2. 2018
“ Lítið er til af upplýsingum og námsefni fyrir þennan hóp en að mati kennara
þarf að mæta honum með sértækum aðgerðum og stuðningi. Fram kemur að
kennarar upplifa vanmátt þegar kemur að því að koma til móts við ólíkar þarfir
nemenda ...“
https://www.mms.is/sites/mms.is/files/isat-nemendur-greining_feb_2018__15.02.2018.pdf
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MMS - mögulegar úrbætur
Námsskrá endurskoðuð
Móttökuúrræði
Sérstakt námsefni
Matstæki og samræmdar mælingar
Móðurmál
Kennsluráðgjöf
Kennaranám og starfsþróun
Rannsóknir
40
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Hvað er verið að gera?
• Miðja máls og læsis
• Facebook síða – kennarar nemenda með íslensku sem annað
•
•
•
•
•
•
•

tungumál.
Facebook síða – Fjölmenning og íslenska sem annað mál í
Kópavogi
Workplace Mosfellsbær – Kennsla nýbúa og snúbúa
erlendir.akmennt.is
Reykjavíkurborg – fjölmenning
Kópavogur – námsgagnabanki á miðlægu neti
Tungumálatorg
Samfok – kynningar um skólasamfélagið fyrir erlenda foreldra

41

Hvað vantar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samræmda heildarstefnu frá stjórnvöldum (ríki og sveitarfélög) um hvernig
við ætlum að vinna að þessum málaflokki til að ná árangri
Aðalnámskrá endurskoðuð og gerð raunhæf og gagnleg - talað mál og
hlustun
Samræmdar móttökur nemenda með íslensku sem annað mál
Námsefni sem nýtist öllum kennurum (gagnabanki)
Menntun allra kennara í grunnnámi
Menntun kennara í kennslu íslensku sem annars tungumáls
Endurmenntun starfandi kennara
Samvinna samfélagsins (líkt og Rauði krossinn með heimavinnu), bókasöfn,
félagsmiðstöðvar, íþróttafélög…
Stuðning við kennara
Kenna á íslensku sem annað mál í öllum greinum - aðlaga námsefni í öllum
námsgreinum
Áhersla þarf að vera á heildræna nálgun í skólastarfi
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Áskoranir - úrbætur
SSH - beiti sér fyrir því að:

•

MMS taki saman það námsefni sem til er hér á landi og geri aðgengilegt fyrir
alla kennara á Íslandi

•
•
•

MMS standi fyrir samningu og útgáfu á aðlöguðu námsefni

•

Menntamálaráðuneyti endurskoði kafla um íslensku sem annað tungumál í
aðalnámskrá.

•

Menntamálaráðuneyti sjái til þess að kennaranemar hafi aðgengi að
sérhæfðu námi í kennslu íslensku sem annars tungumáls

MMS aðlagi það námsefni sem til er og útbúi orðalista
MMS kaupi til landsins og staðfæri matstæki sem metur stöðu barna á
móðurmáli þeirra við komuna til landsins
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Okkar börn – okkar ábyrgð
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