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Skólaheimsókn haust 2018.

Danmörk

Ingibjörg Hjaltadóttir, Hörðuvallaskóli

Rungsted skole

 500 nemendur eru í skólanum,

 25 nemendur af erlendum uppruna.

 Skólahverfið er af svipuðum toga og okkar hverfi, frekar 

vel stæðir foreldrar og fá félagsleg vandamál.

 Nýkomnir nemendur sem eiga erlenda foreldra fá allt 

upp í 10 tíma á viku í námsverinu.

 Nemendur fá heimavinnu í hverri viku.
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Einkunnarorð skólans

 Faglighed

 Anerkendelse

Gensidig respect

 Engagement

 Nysgerrighed

 Sem í afar lauslegri þýðingu gæti útlagst:

 Fagmennska, Viðurkenning, Gagnkvæm virðing, 
Skuldbinding/staðfest og forvitni

Skólinn starfar eftir stefnunni: 

Fælles börn, fælles ansvar.

„Okkar börn, okkar ábyrgð“
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Stöðumat við komu

Formlegt stöðumat er ekki til, hver kennari 

metur sína nemendur.

Gerð er móttökuáætlun. 

Nemendur fá skerta stundatöflu í upphafi 
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Námsverið, danska sem annað mál 

„dansk basis“ hefur:

alveg sérnámsefni

allir nemendur eru að læra sama 

námsefni í námsverinu.

Nemendur passa sjálfir að mæta í tímana

Hvaða tímum er „fórnað“ í kennslu 

dansk basis. (íslensku sem annað mál)

 Eldri nemendur eru teknir út úr tímum í þriðja máli og 

dönsku. 

 Yngstu börnin eru höfð mest inn í bekkjum. 
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Allt snýst um orðaforða

 Fara frá einföldum orðaforða í fagorðaforða.
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Mikilvægi þess að kenna allskonar 

orðaforða.

Para saman mynd 

og orð.
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Unnið með málfræði - sagnorð

Sagnorðaspil. Para 

saman mynd og 

athöfn.

Nafnháttur, nútíð 

og þátíð.
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Mikil áhersla er á að þjálfa tal, málhljóð 

og áherslur. 

Nemendur lesa upphátt fyrir alla í stofunni. Þess 
er krafist að lesið sé hátt og skýrt. Málhljóð eru 
leiðrétt jafnóðum. 
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Heimanám og i-pad/tölvur

Allir nemendur unnu heimanám 

lestur og verkefni.

Kennararnir fóru yfir heimanámið í opnum 

tímum.

i-pad var lítið notaður og þá aðeins við 

Google translate eða æfa fyrir samræmd 

próf. 
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Allir nemendur fara í samræmd próf

Danir eru með samræmd próf fyrir nemendur með 

dönsku sem annað mál.

Þegar samræmd próf fyrir nemendur með dönsku 

sem annað mál eru ekki á döfinni, þá taka 

nemendur hefðbundin samræmd próf.

Allir frá 4. bekk (5. bekkur hér) fara í samræmd próf 

þegar þau eru haldin, örfáar undantekningar eru á 

því en það eru þá nýkomnir nemendur. 

Það sem mér finnst okkur vanta eða 

getum skerpt á 

Matstæki 

 Samræmd próf

 Kannanir sem gerðar eru með 

þennan hóp í huga (samræmdar)

Námsefni

 Lesbækur

 Vinnubækur

 Efni á vef t.d. stuttmyndir og 

skilningsverkefni með.

 Meta jafnóðum
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Þangað til við höfum komið 

okkur upp matsverkfærum.

Eigum við að mæla nemendurna með 

þeim matstækjum sem við höfum. 

Við höfum:

Lesfimi, orðarún og samræmd próf.

Verðum að geta fylgst með stöðu og 

framförum. 

Verðum að horfa fram á veginn

Við verðum að gera nemendur okkar 

færa til að fara í framhaldsnám að eigin 

vali.

Þessi hópur er útsettur fyrir að lenda í 

brottfalli og að verða ólæs.
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Takk fyrir okkur


