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Skólaheimsókn til Kaupmannahafnar

Lára Guðrún Agnarsdóttir

Umsjónarkennari í Austurbæjarskóla
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Idræt, bevægelse, sundhed og
faglighed

• Í skólanum eru 460 nemendur
og ansi hátt hlutfall nemenda
eru börn innflytjenda. 

• Skólinn leggur áherslu á íþróttir
og hreyfingu.

• Skólinn leggur einnig áherslu á 
að vera madskole þ.e.a.s. Þeir
eru með kokk og leggja áherslu á 
hollann og góðan mat, t.d. baka
þeir allt brauð sjálfir 3

• Ny i København
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ADD A FOOTER 7

Skólar geta keypt sig inn í 
miðlægan gagnagrunn þar
sem nánast öll fög eru inni
og ótal verkefni sem hægt er
að nota og er merkt viku fyrir
viku. 

https://ny-dansk.alinea.dk 

Fyrri vikan

8

Í fyrri vikunni sat ég inni í 
10. bekk (9. klasse).

Unglingarnir voru ekki 
mjög frábrugðnir okkar 
unglingum, vilja helst 
allir sitja í úlpum inni.
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1. bekkur (0. klasse)
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Seinni vikuna fylgdist ég 
með 1. bekk. 

Þar töluðu allir líka 
dönsku. Tveir nýir 
Kaupmannahafnarbúar 
byrjuðu í þessum bekk í 
haust. 
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Mikill leikur og hreyfing
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•Kennslan í fyrsta 
bekk einkennist af 
miklum leik og 
hreyfingu
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Ny i København

Öll börn verða að vera skráð í skóla
10 dögum eftir að þau flytjast til
Kaupmannahafnar. 

Tungumálakunnáttan er metin og
þau börn sem ekki eru að fara í 1. 
bekk (0.klasse) fara í móttökubekki
sem eru á vegum sveitarfélagsins.  
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Indskolingshold Mellemtrinshold Udskolingshold 
Et bydækkende tilbud med 
mulighed for afgangsprøver

Almenklasse med
sprogstøtte

• 20% integreres
direkte i almenklasser
med sprogstøtte

Modtagelseshold 
med løbende 
udslusning i 
almenklasse

Specialtilbud med 
sprogstøtte (etableres på 
nuværende specialskoler)

• Der etableres 
tættere brobygning 
til almenmiljøet

• På sigt udsluses 
eleverne 20 % 
hurtigere fra 
modtagelseshold

Faglig afdækning af elevens sproglige 
og faglige erfaringer og resurser
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Takk kærlega fyrir að hafa fengið 
þetta frábæra tækifæri til að fara 

í þessa ferð. Þessi upplifun var 
mjög góð í sarpinn og kemur án 

efa til með að nýtast mér í 
framtíðinni 


