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SKANDINAVÍUFERÐ

KAUPMANNAHÖFN OG ÓSLÓ

4.-15. FEBRÚAR  2019

Kristín Sigrún Sigurleifsdóttir

kennari í Garðaskóla 

BAVNEHØJ SKOLE

Í

KAUPMANNAHÖFN 

• Heildstæður grunnskóli í Sydhavn

• Nemendafjöldi 390

• Læring i bevægelse

– kundskaber, 

krop og kreativitet
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M3
MÓTTÖKUDEILD 

Á UNGLINGASTIGI

• 33 nemendur á unglingastigi.

• Skipt í þrjá bekki eftir því hvar 

nemendur eru staddir í 

dönskukunnáttu og aðlögun,       

þ.e. óháð aldri.

• Nemendur færast yfir í almennar 

bekkjardeildir þegar þeir hafa náð

tilskildum árangri. 

• Þeir 8 nemendur sem styst eru á 

veg komnir eru  í M3-C bekknum. 

KATJANNA DIXØ

• Dönskukennari og guðfræðingur að mennt 
og býr yfir ríkulegri tungumála- og 
samskiptahæfni.

• Kennir dönskuna samhliða ensku. 

• Bendir á að enskan er skyldufag og nýtist 
vel sem millimál í samskiptum og 
tengslamyndun. 

• Nýtir sameiginlega reynslu nemenda  
móttökubekkjarins M3-C til kennslu. 

• Fer frá því almenna yfir í það sérhæfða.

• Vinnur alltaf með heilar setningar.

• Lætur jafnan reyna á alla meginþætti 
tungumálsins; hlustun, tal, ritun og lestur.

• Nýtir mikið myndrænt efni og myndskeið.
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FART PÅ DANSK 

• Katjanna er frábær kennari og fylgist 
vel með þróun í kennslu annars máls.

• Kynnti nýútgefið námsefni sem hún vill 
taka í notkun.

• Sérsniðið að þörfum nemenda í 
móttökudeild.

• Gagnvirk verkefni á netinu.

• Í verkefnum er m.a. gert ráð fyrir að 
nemendur glósi fyrst á eigið mál og 
síðan á ensku. 

• Nýta þýðingaforrit í fartölvum sem 
skólinn leggur þeim til meðan þeir eru 
þar við nám. 

• Mikið vildi ég óska þess að MMS tæki 
þetta námsefni til skoðunar með 
þýðingu, staðfærslu og útgáfu í huga:

• https://www.alinea.dk/fart-paa-dansk-lyt-
tal-laes-og-skriv

DÆMI ÚR DAGSKRÁ 
MÓTTÖKUBEKKJARINS

M3-C

• Dagarnir hefjast á korters 

yndislestri, nemendum gefið val 

um að lesa bækur eða á netinu.

• Meira úrval af hentugu raflænu 

lesefni, t.d. 

https://www.superbog.dk/

• Dagskrá dagsins kynnt á töflu.

• Spjall um það sem er eða hefur 

nýlega verið á dagskrá.

• Hlustun, tal, lestur og ritun eru á 

dagskrá daglega. 

https://www.alinea.dk/fart-paa-dansk-lyt-tal-laes-og-skriv
https://www.superbog.dk/
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NÁM Á HREYFINGU
VIRKIR MÁLNOTENDUR 

FRÁ UPPHAFI

• Skólastarfið er brotið upp 
reglulega:  þemavikur, 
vettvangsferðir, heimsóknir 
o.s.frv.

• Sameiginleg reynsla nemenda 
nýtt til uppbyggingar orðaforða
og virkrar málnotkunar.

• Unnið með heilar setningar, 
samsetning orða og 
setningafræði lögð inn jafnóðum. 

• Nemendum bent á hve einfalt 
er að mynda setningar með 
frumlagi og umsögn, t.d. 

Yasmine bakar. 

Hún bakaði kókosköku. 

MYND- OG LEIKRÆNT 
NÁMSUMHVERFI

• Á göngunum og í kennslu-
stofunum er mikið af gagnlegu 
og upplýsiandi myndefni.

• Myndaspjöld nýtt sem kveikja að 
ritunarverkefnum.

• Leikræn kynning á  Aikido-
námskeiði í íþróttatímum eftir 
vetrarfrí.

• Undir vikulokin var farið á 
söngleik sem nemendur í     
Sant Annes gymnasium sýna     
um þessar mundir.
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FART PÅ DANSK
10 GÓÐ RÁÐ HANDA ÞÉR 

SEM KENNIR 
FJÖLTYNGDUM NEMENDUM

1. Skapaðu ró, ramma og skipulag.

2. Settu skýr markmið.

3. Kenndu út frá heildinni til þess sértæka.

4. Gerðu nemendur strax að virkum 

málnotendum.

5. Veittu nemendum af auðlind tungumálsins.

6. Láttu nemendur vinna með heilar 

setningar.

7. Styddu nemendur í því færa sig frá daglegu 

máli yfir í fagorðaforða. 

8. Nýttu móðurmál nemenda sem auðlind.

9. Gerðu kröfur.

10. Líttu á foreldrana sem foreldra, þannig 

sérðu menninguna.

SINSEN SKOLE

Í

ÓSLÓ

• Grunnskóli  fyrir 1.-7. bekk í Grünerløkka

• Nemendafjöldi um 600

• Um 60-70% nemendanna af erlendum uppruna

• Áætlað að 1/6 hluti nemenda skólans búi við 
aðstæður sem teljast undir fátækramörkum

• Nám og öryggi:

– eins margir og mögulegt er 

læri eins mikið og mögulegt er. 
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HANNE ANDERSEN

• Tilheyrir síðasta árgangi norskra kennara 
sem útskrifaðist sem almennur kennari.

• Tók norsku, stærðfræði, samfélagsfræði og 
kristin fræði sem valgreinar, 60 einingar í 
hverri grein. 

• Teymisstjóri í 4. og 5. bekk.

• Umsjónarkennari sem í vetur kennir 
bekknum sínum allar námsgreinar nema 
myndmennt, smíði og textíl. 

• Kvaddi umsjónarbekk til fimm ára í fyrravor. 

• Tók við umsjón í 4. D bekk sl. haust,      
þ.e. 10 ára bekk. 

ÖFLUGT SAMSTARF
Á HERS LA  LÖ GÐ  Á  

TRAUS T  Í  S A MS K I P TUM

• Í stundaskrám starfsmanna er gert 
ráð fyrir kennarafundi, teymisfundi og 
árgangafundi í hverri viku. 

• Hanne stýrir teymisfundum í 4. og 5. 
bekk.

• Vinnur náið með umsjónarkennurum 
hinna bekkjanna, þ.e. 4. A, 4.B og 4. C.

• Hver árgangur hefur sitt 
vinnuherbergi.

• Á vikulegum árgangafundum skipta 
kennararnir með sér verkum við að 
setja upp áætlun fyrir hverja faggrein 
um sig og færa síðan inn í rafrænt 
skjal sem þeir hafa allir greiðan 
aðgang að. 

• https://sinsen.osloskolen.no/for-
elever-og-foresatte/ukeplaner/4.-trinn/

https://sinsen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/ukeplaner/4.-trinn/
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UMSJÓNARBEKKURINN 

4. D

• Í bekknum eru 20 nemendur. 

• Sumir eiga annað foreldri af norskum ættum,  

hluti hefur alist upp í Noregi frá fæðingu 

meðan aðrir hafa flutt þangað á barnsaldri.

• Nemendur byrja ýmist í skólanum kl. 8.00 eða 

9.00 og kennslu lýkur almennt kl. 14.10.     

Eftir það er boðið upp á lengda viðveru.

• Þeir sem eru með einstaklingsáætlun í 

tilteknum fögum og njóta sérkennslu tveggja 

sérhæfðra kennara.

ALLIR LÆRI EINS MIKIÐ

OG MÖGULEGT ER

• Inntak kennslunnar er í samræmi 
við norsk grunnskólalög og 
aðalnámskrá.  

• Samræmd próf verða lögð fyrir 
4. bekk næsta haust, vinna við 
upprifjun og undirbúning er þegar 
hafin.

• Sömu kröfur eru gerðar til 
nemenda Sinsen skole og allra 
annarra grunnskólanemenda hvað 
námsefni, yfirferð og námsárangur 
varðar. 

• Stjórnendur stefna að því að 
námsárangur nemenda fari yfir 
meðaltalsárangur skólanna í Ósló.
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LESTUR OG 
LESSKILNINGUR

Á DAGSKRÁ DAGLEGA

• Dagarnir byrja yndislestri.

• Dagskrá dagsins í heild skrifuð og kynnt á 
töflu. 

• Námsmarkmið útskýrð í hverri 
kennslustund og gerð sýnileg á spjaldi á 
töflunni, 

• Innlögn/upprifjun, síðan sýnikennsla. 

• Sessunautar vinna tveir og tveir saman að 
verkefnunum og strika undir þau orð sem 
þeir eru ekki vissir um hvað merkja.

• Öll þau orð sem fram koma eru útskýrð. 

• Kennari les textann/verkefnin upphátt og 
útskýrir inntak. 

• Nemendur vinna verkefnin og fá aðstoð 
eftir þörfum. 

• Farið sameiginlega yfir og niðurstöður 
verkefnanna ræddar. 

GREIÐUR AÐGANGUR AÐ 

NÁMSGÖGNUM

• Á sama svæði og vinnuherbergin   

er greiður aðgangur að námsefni og 

öðru því sem tengist kennslunni. 

• Mikið úrval af flokkuðu 

yndislestrarefni og leiðbeiningar um 

val á texta sem samsvarar 

lestrarhæfni nemandans.  

• Yndislestrarbækurnar liggja alltaf á 

borðum nemenda.

• Þeir sem vinna hratt grípa í lestur 

meðan aðrir ljúka við verkefnin.
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STÆRÐFRÆÐIKENNSLA

• Gott úrval er af námsgögnum til 

hlutbundinnar stærðfræðikennslu.

• Hanne notar Smart-töfluna mjög mikið, sækir 

námsefni og kennslugögn á netinu, s.s.: 

http://podium.gyldendal.no/multi-

nettoppgaver

• Nemendur voru að læra á hefðbundna klukku 

og bera hana saman við rafræna klukku.       

Þá kom sér mjög vel að geta nýtt sér 

klukkuforrit á Smart-töflunni. 

• Hanna nýtir þau tækifæri sem gefast til 

samþættingar námsgreina, t.d. fór hún í 

stærðfræðitímanum yfir lítrakerfið daginn sem 

nemendur þurftu að nota þá þekkingu í 

heimilisfræði. 

FJÖLHÆFUR 
OG 

FAGLEGUR KENNARI

• Dagarnir líða í öruggri umsjón Hanne:

• Nesti að heiman er borðað í stofunni 

um hádegisbil.

• Nestistíminn er ýmist nýttur til að koma 

upplýsingum á framfæri, s.s. um 

skipulögð, ókeypis dagskrártilboð fyrir 

börnin í vetrar- og sumarfríum eða til 

að horfa á spennandi framhaldsþátt fyrir 

börn á miðstigi. 

• Hanne sinnir nemendum sínum af mikilli 

alúð, veitir þeim hvatningu og aðhald 

með framúrskarandi hætti.    

http://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver


20.3.2019

10

LÆRDÓMUR MINN

NÝTUM MANNAUÐINN

• ,, Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku 

þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.“

• Hátt hlutfall nemenda af erlendum uppruna nær ekki 

að útskrifast úr framhaldsskóla. 

• Ekki er líklegt að nemendum af erlendum 

uppruna fækki í framtíðinni.

• Brýna nauðsyn ber til þess að endurmennta bæði 

grunn- og framhaldsskólakennara til kennslu þessa 

nemendahóps. 

• Íslenska sem annað mál þarf að vera              

kjarnagrein á MHÍ.

• MMS þarf að tryggja nægilegt framboð af námsefni 

við hæfi þessa nemendahóps, á öllum aldursstigum.

• Margt gott hefur þegar verið gert og undanfarið hefur 

mikil gróska verið í umræðu um þennan málflokk.

• Nýtum mannauðinn, samhæfum aðgerðir og leggjum 

saman alla þá þekkingu og reynslu sem er til staðar.  

BÖRN INNFLYTJENDA ERU 

FRAMTÍÐ ÍSLENDINGA

EINS OG BÖRN 

INNFÆDDRA 

Okkur ber skylda til þess að skapa öllum 

nemendum sanngjarnar aðstæður          

á grundvelli jafnréttis til náms. 

Takk SSH fyrir 

frábært tækifæri 

til endurmenntunar!  


