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Námsferð á vegum SSH
Rósa Lyng Svavarsdóttir

Undirbúningur


Hafði samband við
skólastjóra Brakanes skule



Eftir nokkra pósta fram og
til baka með ítrekun um
að ég væri að fylgjast
með því jákvæða kom
samþykki fyrir
heimsókninni
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Undirbúningur


Lagt til að heimsækja líka
Kinsarvik skule



Jákvæð viðbrögð hjá SSH
um það



Póstur til Kinsarvikur skule
og strax jákvætt svar frá
deildastjóra sérkennslu

5. – 16. nóvember 2018 í
Harðangursfirði
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Bærinn Ulvik


Staðsettur innst í Harðangursfirði



1131 íbúi



Mikið um fjölmenningu í Ulvik



Ulvik er hluti af Cittaslow hreyfingu



Bærinn hefur ítrekað tekið á móti
flóttamannafjölskyldum

Brakanes skule


Grunnskóli með 1.–10. bekk



130 nemendur



Frá yfir 20 löndum



35% nemenda tvítyngdir eða
fjöltyngdir
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Kennsla nemenda með erlendan uppruna
í Brakanes skule


Litlir hópar í upphafi



Markvisst unnið að því að
aðlaga nemendurna
umsjónabekkjum



Núna er allir nemendur að
mestu leyti í
umsjónabekkjum



Albönskumælandi kennari
starfar við skólann

7. – 10. bekkur






Allir árgangar
fjölmenningarlegir með
amk. 2-3 tvítyngda
nemendur
Virtust félagslega í góðum
málum
Greinilega mjög misjafn
reynsluheimur nemenda
Allir kennarar að gera sitt
besta
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Min lærdómur af Brakanes skule


Vikuáætlun í öllum
árgöngum



Áhersla lögð á heimanám



Matsviðmið skýr



Mikið úrval af námsefni
aðgengilegt kennurum á
netinu

Bærinn Kinsarvik


Staðsettur í
Harðangursfirði



519 íbúar



Hluti af Ullensvang
sveitafélagi



Í bænum var móttökustöð
flóttamanna á árunum
1990 - 2017
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Kinsarvik skule


Grunnskóli með 1. – 10. bekk



170 nemendur frá Kinsarvik
og sveitinni í kring



Yfir 30% nemenda tvítyngdir
eða fjöltyngdir



12 – 13% allra nemenda fá
sérkennslu tengt því að vera
tvítyngdir



Þeir koma frá yfir 15 löndum
með 13 tungumál

Kinsarvik skule – einkunnar orð skólans
 Kunnskap
 Respekt

í fokus

toleranse

 Samarbeid

kommunikasjon
 Positivt

læringsmiljö
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Kennsla nemenda með erlendan uppruna
í Kinsarvik skule


Fyrstu 2–3 vikurnar eingöngu
með sérkennara



Markvisst unnið að því að
aðlaga nemendurna inn í
skólalífið



Nemendur voru teknir út í
sérkennsluhópum



Albönskumælandi kennari
starfar við skólann

Kennsla nemenda af erlendum uppruna í
Kinsarvik skule


Þátttakendur í
þróunarverkefni



Nafo – miðstöð
fjölmenningarlegrar
menntunar



OsloMet – háskólinn í Osló
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Minn lærdómur af Kinsarvik skule


Hvað ein kona með áhuga og
drifkraft gat gert ótrúlega
mikið



Fjölbreytt námsefni tengt
norsku sem annað mál



Spennandi þróunarverkefni

Lærdómur fyrir íslenskt skólakerfi


Vantar fjölbreyttara námsefni



Fjármagn



Fella ekki niður kennslustundir



Stöðluð yfirlitsblöð tengt
greiningum á stöðu nýrra
nemanda
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Takk kærlega fyrir mig
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