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Ágrip
Íslenskt samfélag er sífellt að breytast og mikilvægt að leita allra leiða til að takast á við
þær áskoranir sem leikskólalífið býður upp á. Verk þetta fjallar um foreldrasamstarf í
fjölmenningarlegu íslensku samfélagi.Við undirbúning verkefnisins var farið yfir verk
fræðimanna, bæði íslenskra og erlendra, vefsíður um leikskólastarf og fjölmenningu og
síðast en ekki síst eigin reynslu sem foreldrar og sem foreldri af erlendum uppruna.
Unnið var fræðslumyndband sem hvetja á foreldra til samstarfs. Leikskólakennarar
geta nýtt það til að ná til foreldra og opna umræðuna um foreldrasamstarf. Samstarf
foreldra og leikskóla er einn mikilvægasti kraftur í jákvæðu leikskólastarfi sem stuðlar að
vellíðan, heilbrigði og uppbyggilegu námi barna. Auk íslensku er myndbandið á pólsku og
ensku. Pólverjar eru stærsti hluti innflytjenda á Íslandi í dag og enska er oft kallað
alþjóðlegt tungumál og nýtist því fleirum en þeim sem hafa ensku að móðurmáli.
Von okkar er að handritið verði þýtt á fleiri tungumál í framtíðinni enda viljum við
hvetja alla foreldra til samstarfs við leikskóla barna þeirra. Þeir leikskólar sem setja
myndbandið á heimasíðu sína senda jákvæð skilaboð til foreldra og bjóða til samstarfs.
Foreldrasamstarf hefur jákvæð áhrif á líðan barna, hegðun og námsárangur. Til að tryggja
að menningu allra barna sé veitt rými og athygli, þurfa foreldrar að láta í sér heyra. Skóli
og heimili eiga að vera samherjar en ekki aðskildir heimar í lífi barna.
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1

Inngangur

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að samstarf foreldra og kennara á meðan á leikskólagöngu
barna stendur er mikilvægur þáttur í reynslu og námi barna. Öflugt foreldrasamstarf þarf
að byrja hjá starfsfólki leikskóla, sem þarf að bera ábyrgð á bæði gæðum og leiðum sem
farnar eru. Oft átta foreldrar sig ekki á hve mikilvægir þeir eru bæði fyrir starfið og líðan
barnsins síns í leikskólanum.
Margbreytileiki samfélagsins hér á landi er okkur ofarlega í huga og beinum við
sjónum okkar að foreldrum af erlendum uppruna. Umfjöllunin byrjar á nokkrum punktum
úr lögum, reglugerðum, aðalnámskrá og þemaheftum sem Mennta- og
menningarmálaráðuneytið hefur gefið út. Börn og foreldrar eru jafn ólík og þau eru mörg
og því þarf að huga að margvíslegum leiðum til lausna og hvaða hindranir þarf að varast.
Þaðan förum við í umfjöllun um fjölmenningu og fjölmenningarlega kennslu. Hugtakið
leikskóli án aðgreiningar, felur í sér að tillit sé tekið til allra og fer því vel að fjalla um það.
Inn í þá umfjöllun nýtum við okkur kenningu Bourdieu sem fjallar um minnihlutahópa og
þá mismunun sem þeir geta orðið fyrir. Fræðilegri umfjöllun lýkur á kenningu
Bronfenbrenner en hún skýrir hvernig einstaklingur verður fyrir áhrifum og þroskast út frá
öllum þeim kerfum og samskiptum sem hann er í hverju sinni.
Mesta vægið fær gildi foreldrasamstarfs, fyrir börn, foreldra, kennara og starf
leikskóla almennt. Þar eru kynntar til sögunnar skilgreiningar Epstein á foreldrasamstarfi
og þátttöku foreldra. Foreldrasamstarf í íslenskum margbreytilegum veruleika er hér
útgangspunktur og notað er það sem íslenskir fræðimenn hafa gert hér á landi. Að
sjálfsögðu verður vísað í erlenda fræðimenn enda styður það við þann fróðleik sem
íslenskur veruleiki hefur boðið upp á.
Rannsóknarspurning sem lagt er upp með að svara er: hvað geta leikskólakennarar á
Íslandi gert til að stuðla að foreldrasamstarfi í margbreytilegu samfélagi? Ekkert eitt svar
er til, til að svara þessari spurningu. Leiðir þurfa að vera margvíslegar og lifandi, eins og
þeir einstaklingar sem að samstarfinu koma. Eitt af því sem við /sáum sem leið og gæti
nýst vel var að útbúa stutt fræðslumyndband. Myndband sem hvetur foreldra til
samstarfs og kynnir fyrir þeim mikilvægi þess og ávinning fyrir börnin þeirra, þá sjálfa,
kennarana og starfið almennt. Þar sem við beinum sjónum okkar að foreldum af
erlendum uppruna, er myndbandið á þremur tungumálum: íslensku, ensku og pólsku.
Pólverjar eru stærsti hluti innflytjenda á Íslandi í dag og enska hefur oft verið talin
alþjóðlegt tungumál og nýtist því fleirum en enskumælandi þjóðum.
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2

Lög og reglur sem tengjast leikskóla

Þegar fjallað er um leikskóla er vert að skoða aðeins þann ramma sem samfélagið hefur
sett og þær áherslur sem starfa skal eftir. Þar sem foreldrasamstarf er útgangspunktur
okkar hér beinum við sjónum okkar að því sem um það stendur í lögum, reglugerðum og
leiðbeiningum sem mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur gefið út.
Leikskóli er fyrsta skólastigið og hefur það markmið að annast börn að beiðni foreldra,
sinna uppeldi, umönnun og menntun þeirra (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Leikskólinn á
ekki að koma í stað foreldra heldur á að vera viðbót fyrir börn og foreldra þeirra. IV. kafli
laganna fjallar um foreldra og leikskólann, þar sem kveðið er á um að foreldrar skuli eiga í
nánu samráði við starfsfólk og veita upplýsingar sem skipta máli fyrir starfið og velferð
barna sinna. Þeir eigi jafnframt rétt á upplýsingum um starfið og stöðu barna sinna.
Sérstaklega er tekið fram að ef foreldrar tali ekki íslensku, eigi skólinn að tryggja
foreldrunum túlkun á upplýsingum (Lög um leikskóla nr. 90/2008).
Börn sem eiga foreldra af öðrum uppruna og menningaheimi en þau alast upp í, þurfa
að bera virðingu bæði fyrir þeim menningarheimi sem þau alast upp í og því tungumáli
sem þar er talað og þeim menningarheimi og tungumáli sem tengist foreldrum þeirra.
Menntun þarf að stuðla að því að margbreytileiki fái að njóta sín og borin sé virðing fyrir
honum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Ísland er
aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem tryggir börnum ákveðin réttindi, svo sem
lágmarks menntun, aðbúnað og virðingu (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um
réttindi barnsins nr. 19/2013). Ísland er líka aðili að sáttmála Menningarstofnunar
Sameinuðu þjóðanna um menntun fyrir öll börn, sem tryggja á öllum börnum menntun
við hæfi (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013).
Árið 2011 komu út nýjar aðalnámskrár fyrir menntastigin þrjú, leik-, grunn- og
framhaldsskóla, þar sem tilgreindir eru sex grunnþættir menntunar. Aðalnámskrá
leikskóla byggir á 13. grein laga um leikskóla nr. 90/2008. (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2012). Kaflinn Fjölskyldan og leikskólinn í aðalnámskrá
leikskóla 2011 hefst á orðunum „Líðan barns í leikskóla er samtvinnuð velferð fjölskyldu
þess og heimilis. Sjónarmið foreldra og framlag þeirra til leikskólastarfs er mikilvægur liður
í því að hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna.“ (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 32).
Í aðalnámskrá leikskóla 2011 segir að heilbrigði snúi ekki aðeins að líkamlegri líðan
heldur ekki síður andlegri og félagslegri líðan. Skólinn skuli taka mið af þörfum allra barna
og að vinna þurfi náið með foreldrum og öðrum úr nærumhverfi barnsins (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2012). Félagslegt nám barna fer mikið til fram í skólum og
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sjálfsmynd þeirra mótast í samskiptum við aðra, heilbrigði snýst meðal annars um
sjálfsmynd, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum (Margrét Héðinsdóttir, Fanný
Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Bent er á að sjálfsörugg börn séu líklegri til að
láta til sín taka, tjá skoðanir sínar, séu ólíklegri til að láta hafa áhrif á sig og fylgja án
gagnrýnnar hugsunar (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Félagslegur
ójöfnuður hefur verið talinn helsta ástæða þess að börn nái ekki að nýta hæfileika sína í
námi og er skólinn sagður kjörinn staður til að draga úr þeim áhrifum (Margrét
Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Ein undirstaða lýðræðis
og mannréttinda er að kunna að greina á milli aðstæðna sem leiða til mismununar hjá
sumum og forréttinda hjá öðrum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós
Magnúsdóttir, 2013).
Í lýðræðisríki þurfa þegnar að bera sameiginlega ábyrgð, hafa áhuga og getu til að
hafa áhrif á samfélag sitt. Til að læra til lýðræðis þurfa börnin að upplifa lýðræði í
skólanum. Slíkt skólasamfélag byggir á samvinnu þar sem velferð og mannréttindi hvers
og eins eru virt. Trúarbrögð er samtvinnuð menningu og oft fjölskyldulífi fólks.
Skólaumhverfið þarf að hafa það í huga og taka afstöðu til hvernig hægt sé að virða rétt
allra, óháð lífsskoðunum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós
Magnúsdóttir, 2013). Gagnrýnin hugsun leiðir til þess að einstaklingar meta umhverfi sitt
og geta stuðlað að mannréttindum í samfélaginu. Því þarf kennsla að vera í samvinnu við
aðrar stofnanir í nágrenni skólans (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012).
Þá þroskast og lærir einstaklingur ekki aðeins á einum stað, heldur er nám ferli sem á sér
stað í samspili þeirra sem í kringum barnið eru.
Félagsleg staða nemenda er misjöfn og hver nemandi hefur sína sögu sem hefur áhrif
á getu til náms. Bæði umhverfi og námsbækur geta borið merki forréttinda og
mismununar og þá ekki síst það sem ekki er fjallað um eða ritað (Ólafur Páll Jónsson og
Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Hætta er á að barn sem elst upp við menningu sem er
sambærileg þeirri sem skóli þess aðhyllist, hafi forskot á önnur börn sem alast upp við
önnur gildi heima fyrir. Ef orðræðan verður einsleit og fáir koma að henni þá getur hún
orðið það sem samfélagið tekur gilt og viðeigandi. Mikilvægt er að sjónarmið
margbreytileikans séu í umræðunni. Heimur allra barna sé sýnilegur og gefinn gaumur í
leikskólanum. Barn sem býr í heimi sem aldrei er talað um í leikskólanum elst ekki upp við
jafnrétti. Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir (2013) nefna
sem dæmi hvernig bókin um Tíu litla negrastráka, sem mörgum þykir í dag að gangi gegn
skoðunum og gildum samfélags sem fagni fjölbreytileikanum. Teikningarnar sýna ýkta
staðalmynd af svörtum börnum í afríku, einnig er flestum kunnugt í dag að orðið negri
hefur verið bannorðtil fjölda ára.
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Í þemaheftinu um jafnrétti er lögð áhersla á skóla án aðgreiningar en sú stefna gengur
út á að menntun sé réttur allra og það sé skylda samfélagsins að tryggja það. Kennarar
hafa áhrif á börnin, þeir þurfa að hafa í huga hvaða menningu þeir veita athygli og rými í
kennslu sinni. Í leikskólanum eru jafnréttisgildrur sem þarf að hafa í huga, sem dæmi
þegar boðið er upp á ömmu- og afakaffi í leikskólann, þá þarf að leita lausna fyrir þau
börn sem ekki hafa möguleika á að fá þau í heimsókn. Bent er á í þemaheftinu um
jafnrétti að sumir hafi leyst það með því að vinum foreldra sé boðið eða öðrum ættingjum
(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Skólar þurfa að
huga að fjölmenningu á degi hverjum sem verður hluti af skólamenningunni, ein og ein
fjölmenningarvika ætti að vera viðbót en dugar ekki til að sinna fjölmenningarsamfélagi
skóla (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013).
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Fræðilegur bakgrunnur

Fjölmenning og fjölmenningarleg kennsla verður kynnt hér til sögunnar ásamt mikilvægi
þess fyrir samfélag að vel sé hlúð að þeim málaflokki. Þá kemur skóli án aðgreiningar til
umfjöllunar enda samræmist sú hugmyndafræðin fjölmenningarlegu samfélagi og að
síðustu verður fjallað kenningu Bronfenbrenner.

3.1 Fjölmenning og fjölmenningarleg kennsla
Með vaxandi hnattvæðingu og flutningum manna á milli landa og heimsálfa verður
hugtakið fjölmenning og fjölmenningarstefna meira áberandi. Fólksflutningar hafa átt sér
stað frá upphafi mannkyns en mikil aukning hefur orðið á síðustu árum og áratugum.
Fjölmenning (e. multiculuturalism) er nokkuð lýsandi hugtak yfir það þegar ólíkar þjóðir
með ólíkan bakgrunn, menningu og trú koma saman. Hugtakið fjölmenning hefur ekki
einungis verið notað yfir einstaklinga af mismunandi þjóðerni, heldur einnig sem
regnhlífarhugtak yfir ólíka þjóðfélagshópa sem hafa átt í vök að verjast svo sem vegna
fjárhags, kynhneigðar, fötlunar og kyns svo eitthvað sé nefnt. Í frjálslyndari
fjölmenningahyggju er komið fram við meðlimi minnihlutahópa á sama hátt og aðra
einstaklinga þjóðfélagsins og einkennist hún af umburðarlyndi og virðingu fyrir ólíkum
bakgrunni (Guðrún Pétursdóttir, 2003).
Hinn 1. janúar 2013 voru 25.926 erlendir ríkisborgarar með lögheimili hér á landi.
Lang fjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi eru Pólverjar eða 36.1% allra
innflytjenda. Næst fjölmennasti hópur innflytjenda er frá Litháen, 5.4% og 5.3% frá
Filippseyjum (Hagstofa, 2013). Börn í leikskóla með annað mál en íslensku voru 2.062 af
19.615 árið 2012 (Hagstofa, 2012).
Rannsóknir hafa sýnt að innflytjendum sem og þjóðarbrotum (minnihlutahópar) í
Evrópu, Ástralíu, Kanada og í Bandaríkjunum vegnar yfirleitt verr í skóla en öðrum börnum
og verða fyrir fordómum bæði innan skólans og úti í þjóðfélaginu (Banks og McGee Banks,
2010). Nauðsynlegt er að skapa nýtt jafnvægi í hverju þjóðfélagi þegar aðstæður breytast
og fjölmenningarstefna hvers ríkis þarf að vera skýr. Mikilvægt er að ýta undir jákvæð
viðhorf til samferðafólks okkar strax á unga aldri. Þannig aukum við víðsýni hverrar þjóðar,
leitumst við að koma í veg fyrir fordóma og ofbeldi sem sagan hefur sýnt að
minnihlutahópar verða fyrir.
Mikilvægt er að samskipti milli skóla og fjölskyldna barna af erlendum uppruna séu
góð til að tryggja velgengni barna þeirra í skóla. Kennarar verða að fá þjálfun í að eiga
samskipti við ólíkar fjölskyldur en það getur oft verið vandasamt, þar sem kennarar hafa
oft litla reynslu eða þekkingu á annarri menningu en þeirri sem þeir hafa sjálfir alist upp
við (Norris, 2010). Foreldrar barna af erlendum uppruna eiga oft erfitt með að fylgjast
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með því hvernig skólagöngu barna þeirra er háttað í nýju landi. Rannsóknir hafa sýnt að
um helmingur landa í Evrópu veitir upplýsingar sem beint er til foreldra af erlendum
uppruna. Þessar upplýsingar geta verið í formi túlkaþjónustu, með prentuðum bæklingum
á mismunandi tungumálum og með stuðningsfulltrúaþjónustu sem leiðbeinir fjölskyldum
varðandi skólagöngu barna þeirra og öðru henni tengt. Á Íslandi er stuðst við
túlkaþjónustu (foreldrum að kostnaðarlausu í foreldraviðtölum) og upplýsingabæklinga
(European Commission, 2009), sem gefnir eru út á 12 tungumálum (Reykjavíkurborg,
2011).
Fjölmenningarleg kennsla (e. multicultural education) er sameiginlegur lærdómur
fólks af mismunandi þjóðerni, með ólíkan menningarlegan uppruna og trú, með
margvíslega hæfileika og ólíka getu á fjölbreytilegum sviðum. Um er að ræða ný
kennslumarkmið og nýjar kennsluaðferðir. Mikilvægt er að fjölmenningarleg kennsla sé
ekki sérstök kennslugrein, heldur að áherslubreytingar eigi sér stað í kennslu allra
námsgreina. Hún sé ekki bundin við einstaka skóla þar sem samsetning nemenda er
fjölbreytt, heldur að allir skólar taki upp þessa áherslubreytingu. Umfjöllun um námsefnið
ætti að koma frá nýju sjónahorni og ákveðnum kennsluaðferðum beitt (Guðrún
Pétursdóttir, 2003). Markmið fjölmenningarlegrar kennslu er að kenna nemendum að
bera virðingu fyrir fjölbreytileika heimsins og að nýta hann til góðs. Fjölmenningarleg
kennsla er því ekki viðbótarfag heldur liggur hún þvert í gegnum öll svið kennslunnar á
öllum aldursstigum.
Samvinnunám kallast sú kennsluaðferð þar sem nemendum er skipt í hópa og þeir
leysa verkefni í samvinnu. Fjölbreytileiki nemenda nýtist og verkefnin gefa tækifæri til að
víkka út og þróa félagsfærni þeirra, þar sem samskiptin eru á milli einstaklinga af ólíkum
uppruna. Megin áhersla er lögð á samvinnu og samskipti nemenda og þeir læra að
samvinna áorkar meiru og árangurinn verður betri en þegar hver vinnur í sínu horni.
Flestir einstaklingar ættu að hagnast á þessari kennslu, þar sem lögð er áhersla á
fjölbreytileika einstaklinga og þá hugmyndafræði að allir hafi eitthvað fram að færa en
enginn geti allt (Guðrún Pétursdóttir, 1999).

3.2 Skóli án aðgreiningar
Skóli án aðgreiningar er hugtak sem mikið hefur verið í umræðunni í íslensku samfélagi.
Það er samofið umfjöllun um samskipti einstaklinga í fjölbreytilegu samfélagi og snýr að
skólasamfélaginu sem hér er einmitt til umfjöllunar. Til að skoða skóla án aðgreiningar er
áhugavert að tengja hugmyndafræði Bourdieu þar sem hann reynir að skýra þá mismunun
sem margir hópar verða fyrir. Samkvæmt Bourdieu viðhalda ákveðin menningarlíf og
menntakerfi félagslegri mismunum í nútímasamfélögum ( Bourdieu, 1999). „Með
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hugtakinu félagsleg mismunun er átt við að mismunandi félagslegri stöðu einstaklinga og
hópa fylgi misjafn aðgangur að gæðum samfélagsins. Hér getur verið um að ræða
mismunun á grundvelli efnahags, starfs, kynferðis, þjóðernis, búsetu eða annarra
félagslegra þátta“ (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 69).
Grundvallarhugtök hjá Bourdieu eru efnahagslegur-, félagslegur- og menningarauður.
Í samfélaginu eru mörg svið þar sem einstaklingar með svipaðan bakgrunn, þekkingu og
áhuga mynda hvert svið fyrir sig, sem dæmi væri trúarhópur sem hittist og iðkar trú sína.
Hvert svið býr yfir auði og nefnir Bourdieu þrenns konar auð: efnahagslegan auð (e.
economic capital) sem byggir á stjórn yfir efnahag, félagslegan auð (e. social capital) sem
tryggir ákveðna stöðu í samfélaginu og menningar auð (e. cultural capital) sem er þekking,
færni og menntun. Það er skýr fylgni á milli menntunar, efnahags og félagslegrar stöðu
foreldra og skólagöngu barna (Moore, 2000).
Menningaauður millistéttaforeldra er ríkjandi í menningu skóla og þess vegna eiga
þeir auðveldara með samstarf en aðrir foreldrar. Einnig hefur áhrif á þátttöku foreldra í
skólastarfi, fjármál, menntun og reynsla foreldra af skólakerfum. Ómenntaðir eða lítið
menntaðir foreldrar geta síður tekið þátt í skólastarfi vegna þess að þeir finna til óöryggis í
skólaumhverfinu. Óöryggi þeirra getur falist í vanmætti við að tala við starfsfólk, einnig
getur neikvæð fyrri reynsla af eigin skólagöngu haft áhrif (Whalley, 2005). Foreldrar af
ólíkum menningingarheimum geta bæði metið skólakerfi og heimanám á misjafnan máta
(Lee og Bowen, 2006).
Skóli án aðgreiningar er hugmyndafræði um sanngjarnt samfélag þar sem samfélagið
vinnur sameiginlega að því að mæta þörfum einstaklinga og gerir ráð fyrir margbreytileika
þeirra (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Til að skóli án aðgreiningar geti átt sér stað þarf að fara
fram hugafarsbreyting sem stuðlar að því að nemendur geti orðið virkir þátttakendur
(Kristín Aðalsteinsdóttir, 1992; Ólafur Páll Jónsson, 2011). Það er ekki nóg að hafa ákvæði
um skóla án aðgreiningar í aðalnámskrám heldur er mikilvægt að starfsfólk skóla fái
fræðslu og stuðning til að mæta öllum nemendum (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Foreldrar,
kennarar, menntayfirvöld og nemendur verða allir að vera samtaka til að skóli án
aðgreiningar geti orðið að veruleika (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Eins og Ólafur Páll
Jónsson (2011) bendir á, þá er óánægja sem krafan um skóla án aðgreiningar hefur valdið
í íslensku samfélagi, dæmi um að samfélagið sé ekki að gera skólum kleift að uppfylla
lýðræðislegt hlutverk sitt.
Skóli án aðgreiningar á að snúast um margbreytileika, samfélag án aðgreiningar er
lýðræðislegt samfélag (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Til fjölda ára hefur verið umræða um
fjársvelti skóla sem komi niður á faglegu starfi þeirra, skólar þurfa að sækja í ákveðna sjóði
til að fá peninga til að bjóða upp á fjölbreyttari úrræði en almennt hefur verið. Þá koma
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inn „stimplanir“ sem margir óttast en til að hægt sé að sækja um aukna þjónustu fyrir
barn þarf að vera búið að greina sértækan vanda þess. Horft er á vanda barnsins en ekki
styrkleika. Margir óttast þær greiningar og telja þær auka líkur á að minni kröfur og
væntingar séu gerðar til þeirra barna sem að baki þeim standa (Kristín Aðalsteinsdóttir,
1992). Kristín Aðalsteinsdóttir (1992, bls. 156-157) segir frá Mel Ainscow og félögum hans
en þeir benda á að stimplanir, meðal annars hugtakið „sérþarfir “ leiði til mismununar og
því eigi að viðurkenna að allir nemendur hafi séreinkenni, upplifi námserfiðleika og geti
uppskorið árangur. Hvar standa börnin sem eiga annað tungumál en íslensku sem
móðurmál, eru þau vandamál eða sér skólinn þau sem mikilvæga þátttakendur í
skólakerfinu þar sem framlag þeirra til skólasamfélagsins er viðurkennt? Heiltæk
skólastefna felur í sér að starfskraftar allra í skólanum er nýtt til að styðja við þroska allra
barna. Vandi sem upp kemur er skoðaður á víðari grundvelli, ekki aðeins út frá barninu
sjálfu heldur er þar einnig kannað hvort umhverfi og starfsvenjur skólans henti illa.
Öll börn eru sérstök og því þarf að víkka aðferðir skólans til að mæta öllum en svo það
sé mögulegt þarf allt starfsfólk skólans að aðlaga hugmyndir sínar að því (Kristín
Aðalsteinsdóttir, 1992). Með samvinnu allra fæst aukinn skilningur á þörfum barna og á
þann hátt er líklegra að skólinn vinni sameiginlega að því að mæta þörfum þeirra (Ólafur
Páll Jónsson, 2011; Kristín Aðalsteinsdóttir, 1992; Kemple, 2004). Góð tengsl á milli skóla
og heimilis stuðla að árangri í skólanum (Kristín Aðalsteinsdóttir, 1992). Það er ljóst að
mikilvægt er að allir vinni sameiginlega að því að öll börn séu velkomin og komi okkur
öllum við.

3.3 Kenning Bronfenbrenner
Þegar samstarf heimila og skóla er skoðað er vert að beina sjónum að kenningu
Bronfenbrenners (1979) um vistkerfi þroskans. Kenningin felur í sér að þroski einstaklings
eigi sér stað í heildrænu samhengi félagslegra, sögulegra og líffræðilegra þátta.
Bronfenbrenner segir að þroski barna þróist út fá þeim áhrifum sem börnin verða fyrir af
því umhverfi sem þau lifa í. Hann hafnar kenningu Locke um að börn fæðist sem „óskrifað
blað“ (tabula rasa) sem fullorðnir fylla út með því sem þeir telja mikilvægt fyrir börn að
læra.
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Líkan Bronfenbrenners (mynd 1) sýnir fjögur kerfi sem hafa gagnvirk áhrif á hvert
annað.

Mynd 1. Líkan Bronfenbrenners



Nærkerfið er svæði sem næst er einstaklingnum, svæði sem barnið býr í. Kerfið
tekur til fjölskyldumeðlima, jafningja, skóla, umhverfis og annarra sem barnið
hefur bein dagleg samskipti við. Í nærkerfinu á barnið í mestum félagslegum
samskiptum. Barnið er ekki einfaldlega hlutlaus áhorfandi, heldur tekur þátt í því
að búa til eigin reynslu.



Millikerfi er lýst sem samskipti og tengsl á milli nærkerfa, eins og samskipti heimila
og skóla. Líkt og í nærkerfinu er einstaklingurinn ekki hlutlaus áhorfandi heldur
virkur þátttakandi og áhrifavaldur á bæði tengsl og samskipti innan kerfisins.



Í Stofnkerfi hafa stofnanir í samfélaginu sem einstaklingur býr í áhrif á hann í
gegnum þau millikerfi sem þar eru. Sem dæmi um það er að peningaleysi sem
kemur í kjölfar atvinnumissis foreldris, hefur áhrif á fjölskylduna og einstaklinga
hennar. Einstaklingurinn stjórnar ekki þessari reynslu sinni en mótast af henni.



Lýðkerfi lýsir þeim áhrifum sem einstaklingur verður fyrir út frá þeirri menningu,
gildismati og samfélagi sem hann býr í. Einstaklingurinn hefur lítið frelsi til að
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stjórna þeim áhrifum sem stjórnmál og trúfélög hafa á þá menningu sem í
samfélaginu er en þau hafa aftur á móti mótandi áhrif á einstaklinginn
(Bronfenbrenner, 1979).
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4

Foreldrar og foreldrasamstarf

Hin hefðbundnu viðhorf til heimila og skóla eru að þau hafa ólík markmið – skóli annast
kennslu og heimili sér um uppeldið. En samskipti á milli þessara aðila eru ekki eins einföld.
Margir kennarar telja að í nútímasamfélagi blandist hlutverkin og því er mjög mikilvægt að
samstarf á milli kennara og fjölskyldna barna sé gott (Shah, 2001).
Fjölskyldan er ekki óbreytanleg eining og því ekki hægt að horfa á hana sem stofnun. Í
dag eru fjölskyldur margbreytilegar og breytanlegar, það sem er í dag getur breyst á
morgun. Ein fjölskylda getur gengið í gegnum margar ólíkar breytingar á lífsæviskeiði
hvers einstaklings (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010). Fjölskyldur í dag eru langt frá þeirri
hugmynd sem áður var viðtekin, hvítir gagnkynhneigðir millistéttarforeldrar með tvö
börn.
Foreldrasamstarf er mikilvægur hluti leikskólastarfsins. Þátttaka foreldra í
skólastarfinu hefur góð áhrif á vellíðan barna og námsárangur þeirra. Góð samskipti milli
kennara og foreldra hjálpa kennaranum að skilja betur barnið sem hann er að vinna með
og bætir traust foreldra til skólans og skilning á skólastarfinu (Banks og McGee Banks
2010). Þegar hugmyndir eða gildismat heimilis og skóla stangast á þarf að komast að
niðurstöðu með samræðum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010).

4.1 Kenning Epstein
Epstein (2009) fjallar um þrjú viðhorf til foreldrasamstarfs (perspective on family-school
realtions):
1. Aðskilnaður ábyrgðar heimilis og skóla (separate responsibilities of families and
school). Í þessu felst að það er ágreiningur og samkeppni á milli heimila og skóla.
Fjölskyldur og kennarar eiga önnur markmið, reglur og ábyrgð. Þetta felur í sér að
til að bæði kennarar og foreldrar nái sínum markmiðum, þurfa kennarar að
einblína á barnið í skólastofunni en foreldrar á barnið heima.
2. Sameiginleg ábyrgð heimilis og skóla (shared responsibilities of families and
schools). Þá stefna kennarar og fjölskyldur að sameiginlegum markmiðum sem
unnin eru í sameiningu. Þetta viðhorf samræmist kenningu Bronfenbrenner sem
fjallað var um hér áður.
3. Samhliða ábyrgð heimilis og skóla (sequential responsibilities of families and
schools). Viðhorf byggð á þeirri trú að fyrstu ár barna séu mjög mikilvæg fyrir
árangursríka grunnskólagöngu síðar meir. Foreldrar ala upp börnin sín og
undirbúa þau fyrir grunnskóla með hjálp sérfræðinga (t.d. barnalækna,
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leikskólakennara og fjölmiðla). Hér er leikskóli hugsaður sem undirbúningur fyrir
grunnskólann en ekki sem fyrsta skólastigið.
Rannsóknir sýna að samstarf er árangursríkasta aðferðin, vegna þess að í samstarfi
eru kennarar, fjölskyldur og meðlimir samfélagsins (e. community members) að vinna
saman til að miðla upplýsingum, leiðbeina börnum, leysa vandamál og fagna árangri. Í
samstarfi felst það að þekkja sameinilega ábyrgð heimilis, skóla og samfélagsins til að
styðja við nám og uppeldi barna. Einnig er lögð áhersla á að til þess að samstarf geti verið
árangursríkt þarf barnið að vera miðpunkturinn. Börn eru hluti af öllum þremur
einingunum (heimili, skóla og samfélagi) og tengja þær saman. Börnin eru virkir
þátttakendur í námi sínu og meðlimir í samfélaginu.

4.2 Viðhorf
Athyglisvert er að þrátt fyrir það sem fræðimenn telja, að börn af erlendum uppruna geti
þurft stuðning í upphafi leikskólagöngu, þá virðast sumir leikskólastjórar ekki sammála
því. Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2002) sýnir að í flestum leikskólum var ekkert
sérstakt gert fyrir erlend börn og undirbúningur var sá sami og fyrir öll börn. Einnig kom
fram að upplýsingar sem leikskólinn fær eru litlar og starfsfólk getur þar af leiðandi ekki
undirbúið sig fyrir komu barnanna. Þrátt fyrir að talað sé um mikilvægi aðlögunar þá
virðist vera að nokkrir leikskólar hafi styttri aðlögun sem kemur til meðal annars vegna
tungumálaerfiðleika eða vinnu foreldra. Einn leikskólastjórinn sagði að foreldrar virtust
ekki skilja tilgang aðlögunarinnar (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). Þá kemur sú spurning upp í
hugann, hver ábyrgð leikskólastjórans sé á að kynna foreldrum mikilvægi þess að vel sé
staðið að aðlögun og aðkomu þeirra að leikskólastarfinu.
Misjafnt er eftir leikskólum hversu mikið túlkaþjónusta er notuð og hvernig unnið er
með erfiðleika í samskiptum vegna tungumáls. Í nokkrum leikskólum er erlent starfsfólk
ráðið til starfa en einnig er oft stuðst við þriðja tungumálið sem oftast er enska (Hanna
Ragnarsdóttir, 2002). Starfsmenn í leikskólum af erlendum uppruna sem rætt var við í
rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2010) töldu sig mikilvæga fyrir foreldra
af erlendum uppruna, þar sem þeir hefðu reynslu af því að vera innflytjendur og hafa
annað móðurmál en íslensku. Þessir foreldrar leituðu mikið þeirra. Að auki voru börnin í
leikskólanum þessum starfsmönnum mikil stoð og stytta í íslenskunáminu og leiðréttu
málfar þeirra. Í dag er talað um að í skólastarfi eigi að fara fram gagnvirkt nám þar sem
bæði nemendur og kennarar læra hver af öðrum.
Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal (2010) benda á hvernig hallalíkanið (e. deficit
model) getur einkennt þá sýn sem nemendur úr minnihlutahópum eru dæmdir út frá. Þá
eru þeir frekar dæmdir út frá veikleikum en styrkleikum. Lögð er áhersla á það sem
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einstaklingur hefur ekki í stað þess að vinna út frá þeim eiginleikum sem hann hefur og
það sem hann getur lagt til samfélagsins. Þær taka sem dæmi því til stuðnings að
íslenskukunnátta hafi verið notuð til að mæla styrk nemenda. Í samstarfi leikskóla við
foreldra af erlendum uppruna er sjónum frekar beint að leiðum til að takast á við félagsleg
vandamál og vangetu í námi í stað þess að veita tækifærum, kostum og árangri athygli
(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006).
Knopf og Swick (2008) benda á að bestu samskiptin fari fram á persónulegum nótum
og best sé að nýta sem flestar leiðir til að koma upplýsingum á milli til að veita foreldrum
tækifæri til að fylgjast með því sem fram fer á leikskólanum. Í dag þarf ekki einungis að
notast við töflur og miða til að koma skilaboðum til foreldra, tölvan hefur gefið okkur
tækifæri til samskipta á skjótan og markvissan máta. Knopf og Swick (2008) nefna
spurningablöð sem foreldrar fylla út ýmsar upplýsingar um barnið, fjölskyldu þess og
væntingar foreldra til skólastarfsins sem góða byrjun á samstarfi milli foreldris og kennara,
sem fylgja þarf eftir með persónulegum samskiptum. Spurningarnar eru þá til þess fallnar
að kennari kynnist barninu, fjölskyldu þess og væntingum með það í huga að vinna með
fjölskyldunni að menntun og velferð barnsins.
Mikilvægt er að þeir sem vinna með börn varist að vera dómharðir og hafi í huga að
foreldrar geta haft neikvæða reynslu af skólum, bæði sem börn og sem foreldrar. Einnig
getur bakgrunnur þeirra haft áhrif á hvernig þeir koma fram og á uppeldisaðferðir þeirra.
Ekki má gleyma að börn geta þrifist virkilega vel þó svo foreldrar séu margbreytilegir
(Whalley, 2005). Þróunarverkefnið Fjölmenningarleikskóli gekk út á að finna leiðir til að
gera fjölmenningu að órjúfanlegum þætti skólastarfsins. Til þess þurfti starfsfólk að læra á
eigin viðhorf og auka þekkingu sína og færni til að sinna fjölbreyttum fjölskyldum (Anna
Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006). Skólasamfélagið getur verið
foreldrum óvinsamlegt og þeir fundið til vanmáttar þegar þeir koma í skólann. Skólar
þurfa að huga að því að bjóða margbreytileikann velkominn til að raddir þessara foreldar
fái áheyrn (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010).
Ljóst er að foreldrasamstarf getur verið flókið fyrirbæri og margar hindranir geta verið
á veginum. Starf foreldra getur haft áhrif á hvort foreldrar geti tekið þátt í starfi skólans.
Viðhorf vinnuveitenda og vinnutími skipta miklu og sem dæmi um hindranir vegna vinnu
þá geta foreldrar verið í vaktavinnu og unnið vinnu sem krefst mikilla ferðalaga. Slíkar
hindranir hafa ekkert að gera með vilja og áhuga á foreldrasamstarfi heldur eru aðrir
þættir sem stjórna.
Þegar börn hafa misst af aðlögun, byrja seinna í leikskólanum eða hafa verið í öðrum
leikskóla áður, getur það valdið því að foreldrar ná ekki að tengjast skólanum. Persónuleg
mál fjölskyldna geta haft neikvæð áhrif, svo sem líkamleg eða andleg veikindi, félagsleg
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staða og áföll. Fjarvera deildarstjóra eða annars starfsfólks sem hefur gegnt lykilhlutverki í
foreldrasamstarfi getur skaðað foreldrasamstarf. Ef fullreynt er að ná samstarfi við
foreldra verða leikskólakennarar að virða rétt þeirra til að hafna (Whalley, 2005).

4.3 Bakgrunnur fjölskyldna
Fræðimenn telja að það skipti miklu máli að kennarar þekki og skilji bakgrunn barna,
tungumál, menningu, trúarbrögð, sögu, umgjörð, kynþætti, stétt og aðra eiginleika barna
og fjölskyldna þeirra. Án þessara upplýsinga er ekki hægt að hafa samskipti á áhrifaríkan
þátt við fjölskyldumeðlimi barnanna. Margir kennarar gera sér ekki grein fyrir því að ef
þeir eiga ekki í góðum samskiptum þá eru þeir einir í að skilgreina samskipti heimili og
skóla. Þetta veldur því að minna er um leiðsögn, styrk og stuðning við börnin og nám
þeirra frá fjölskyldu og samfélagi barnsins (Epstein, 2009).
Ef hugsað er um barnið út frá félagslegri hugsmíðahyggju (e. social constructivism) þar
sem gengið er út frá því að einstaklingurinn sé undir áhrifum og mótist af því umhverfi
sem hann býr í. Þá byggist þekking einstaklinga upp í félagslegum viðburðum og dreifist á
milli fólks í samfélaginu. Félagsleg hugsmíðahyggja kemur frá Jean Piaget og Lev Vygotsky.
Vygotsky segir að ekki sé hægt að skilja þroska barna án þess að skilja menningu sem
barnið var alið upp í. Félagslegt og menningarlegt umhverfi mótar einstaklinginn og
félagsleg reynsla mótar hugsun hans og túlkun á umhverfinu (Meece og Daniels, 2008).
Bronfenbrenner sem fyrr var kynntur til sögunar styður við þessa nálgun.
Til að skilja menningu og bakgrunn þeirra fjölskyldna sem kennari vinnur með, þarf
kennari að kynna sér og taka tillit til bakgrunns. Börn geta átt í erfiðleikum með að „byggja
brú“ á milli heima- og skólamenningar. Þær leiðir sem hver fjölskylda notar til að tengja
saman sína menningu og tungumál við samfélagið sem hún býr í eru mismunandi (Anna
Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006, bls. 4). Elsa Sigríður Jónsdóttir
(2010) fjallar um niðurstöður rannsókna Sylva og Siraj-Blatchford 1995 á menntun
leikskólabarna. Þar kemur fram að allar fjölskyldur hafa eitthvað fram að færa fyrir skóla
til að læra af sem getur verið ólíkt því sem menningarauður skólans býr yfir.
Skólinn þarf að eiga í samskiptum við fjölskyldur til að þekkja menningarauð þeirra.
Starfsmenn Fjölmenningarleikskólans leituðu til foreldra erlendu barnanna til að gera
móðurmál þeirra og menningu að heiman hátt undir höfði í leikskólanum. Foreldrar
upplifðu virðingu og þetta var góð leið til að brjóta ísinn í samskiptum starfsfólks og
foreldra. Börnin urðu áhugasamari um móðurmál sitt og menningu og hafði þetta
greinilega jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þau sýndu áhuga á að læra meira um
heimaland foreldra sinna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006).
Það að starfsfólk leikskólans fór markvisst að hlúa að fjölmenningu leiddi til þess að börn
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af erlendum uppruna urðu virkari í skólastarfinu og létu til sín taka. Einn helsti lærdómur
starfsfólksins var að frumkvæði að foreldrasamstarfi þarf að koma frá leikskólanum (Anna
Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006).
Elsa Sigríður Jónsdóttir (2010) fjallar um fjölskyldur sem tala ekki tungumál meirihluta
samfélagsins en hún skoðar málefni þeirra út frá erlendum rannsóknum, sem geta gefið til
kynna þá stöðu sem foreldrar af erlendu bergi brotnir standa fyrir hér á Íslandi. Réttilega
bendir hún á að ekki sé hægt að setja fjölskyldurnar í einn hóp þar sem þær geta verið jafn
margbreytilegar og þær eru margar. Sú mynd sem breskar rannsóknir sýna af fjölskyldum
barna sem hafa annað móðurmál en ensku er að þau börn standa verr að vígi bæði
félagslega og námslega, fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á hið sama (Elsa Sigríður
Jónsdóttir, 2010). Hvernig samfélag viljum við sjá í framtíðinni? Það er óskemmtileg
framtíðarsýn ef börn af erlendum uppruna falla úr skólakerfinu af því að skólakerfið hlúði
ekki að því sem til þurfti til að þau næðu árangri. Erum við þá komin með samfélag
mismununar þar sem börn fæðast inn í fyrirfram gefnar aðstæður, samfélag þar sem
einsleitni verður ráðandi og auður margbreytileikans týnist?
Allir aðilar samfélagsins þurfa að koma að móttöku innflytjenda. Í rannsókn Hönnu
Ragnarsdóttur (2002) nefndu leikskólastjórar að sveitarfélögin þyrftu að koma meira inn í
undirbúning og umgjörð um starf með börnum af erlendum uppruna og foreldrum þeirra.
Einnig að atvinnurekendur kynni starfsmönnum sínum réttindi þeirra eins og veikindaleyfi
vegna barna.
Fræðimenn tala um mikla fjölbreytni í leikskólum og að taka þurfi vel á móti börnum
af erlendum uppruna. Það krefjist þekkingar hjá starfsfólki. Það þarf að taka tillit til
menningar, tungumáls, trúarbragða og sögu. Einnig þurfi að skoða fjölskylduaðstæður
barns með virðingu og skilningi (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). Mikilvægt er að kennarar
séu margbreytilegir og þeir séu málsvarar sem flestra til að veita innsýn og þekkingu inn í
þann margbreytilega nemendahóp sem skólar búa yfir í dag. Leiðtogar bera mikla ábyrgð
og þeir sem hvetja til fjölbreytileika innan sinnar stofnunar vinna gegn því að einstaklingar
í minnihlutahópum standi til hliðar í skólasamfélaginu (Hanna Ragnarsdóttir og Hildur
Blöndal, 2010).
Félagslegur þroski og málþroski hafa áhrif á framtíð barnanna og það hvernig þeim
mun ganga í samskiptum við aðra sem þjóðfélagsþegnar. Í leiknum er allt í þykjustunni og
því hættulaust, ímyndunaraflið styrkist og í leik gilda ákveðnar reglur sem þau fara eftir.
Börn styrkja félagslegan þroska, málþroska og hreyfiþroska í leik (Lyllemyr, 2009). Börn
sem missa af tækifærum til samskipta við önnur börn í leik, missa því augljóslega af bestu
mögulegu aðstæðum til að þróa félagsfærni. Félagsleg þróun þeirra er háð því að þau eigi
í samskiptum við önnur börn en gæði stundanna hafa meira að segja en magn þeirra til
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þess að þróunin sé jákvæð (Frost, Wortham og Reifel, 2008). Ef það eru enginn samskipti
þá fer enginn leikur fram, samskiptin hafa margvísleg áhrif á félagsmótun og þróun
sjálfsins hjá barninu. Samskipti fara fram bæði með orðum og látbragði eða óyrt (Frost,
ofl., 2008; Hrönn Pálmadóttir, 2004). Samvinna foreldra barna sem hafa annað móðurmál
en íslensku getur haft afgerandi áhrif á íslenskunám þess. Foreldrar geta kennt kennurum
mikilvæg orð í tungumáli barnsins sem brú á milli tungumála og barnið fær viðurkenningu
á móðurmáli sínu.

4.4 Þátttaka foreldra
Foreldrar eru mikilvægir verðir réttinda barna sinna. Með því að veita þeim sem starfa
með börnum þeirra upplýsingar er varða bakgrunn og menningu sem þau hafa alist upp
við aukast líkur á að barni sé sýndur skilningur og þá ekki síst ef mikill munur er á þeirri
menningu sem barnið hefur alist upp við áður og jafnvel elst að einhverju leyti upp við
heima fyrir og á þeirri menningu sem ríkir í því landi sem það elst upp í nú.
Whalley (2007) leggur mikla áherslu á aðlögun, þar sem hún er fyrsta upplifun
fjölskyldu af leikskólastarfi og sú reynsla getur haft áhrif á áframhaldandi skólagöngu
barna. Í þátttökuaðlögun eruforeldrar eða ömmur og afar með börnunum í nokkra daga í
leikskólanum til að tryggja börnunum öryggi en einnig til að foreldrar kynnist
skólastarfinu, daglegri rútínu, öðrum börnum og foreldrum þeirra. Einnig fá kennararnir
tækifæri til að kynnast fjölskyldu barnsins og mynda nánara samband við foreldra. Hægt
er að sjá hvernig leikskólastarf samræmist því uppeldi og væntingum sem foreldrar hafa.
Epstein (2009) hefur rannsakað foreldrasamstarf í Bandaríkjunum og út frá
niðurstöðum sínum skilgreindi hún sex flokka foreldraþátttöku.


Uppeldi (e. parenting) er fyrsti flokkur og í því felst mikilvægasta hlutverk foreldra.
Kennarar sem fræðimenn ráðleggja foreldrum um þroskastig barna. Kennarar
þurfa að bera virðingu fyrir foreldrum vegna þess að þeir þekkja barnið best og eru
aðal uppeldisaðilar barnsins. Samskipti á milli heimila og skóla fara fram á fundum,
kennarar gefa út bæklinga um nám og þroska barna og að halda námskeið fyrir
foreldra. Kennarar hafa í huga að allar upplýsingar komist til allra foreldra.



Samskipti (e. communication) er annar flokkur þar sem talað er um samskipti
kennara við fjölskyldur um skólastarfið og þróun barnsins. Notuð eru opin og
gagnvirk samskipti á milli heimilis og skóla. Markmið flokksins er að hafa
árangursríkar samskiptaleiðir. Þær leiðir sem notaðar eru til að ná markmiðum eru
til dæmis foreldraviðtöl þar sem farið er yfir skólastarfið, stöðu barnsins eða
kynning á námsleiðum. Allir foreldrar verða að geta fylgst með námi barna sinna
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og fengið sömu upplýsingar, ásamt því að fá tækifæri til að spyrja spurninga og tjá
sig.


Þátttaka (e. volunteering) er þriðji flokkurinn og fjallar um að foreldrar verði að
upplifa að þeir séu velkomnir innan skólans og að á þá sé hlustað. Þær leiðir sem
kennarar nota til að fá foreldra til samstarfs eru þjálfun sem getur farið fram í
aðlöguninni, vinnustundir eða fræðsla um hvernig þeir geta komið að starfinu.



Fjórði flokkurinn er heimanám (e. learning at home) hann snýst um að stuðla að
góðu námsumhverfi barna heima fyrir. Kennarar getað stuðlað að því með því að
miðla upplýsingum til foreldra um hvernig er hægt að hjálpa börnunum að
þroskast og læra heima. Þessi flokkur er grunnskólamiðaður en jafnvel
leikskólakennarar ættu að hafa þetta í huga.



Ákvarðanataka (e. decision making) er fimmti flokkurinn. Þar eru fjölskyldur virkir
þátttakendur í ákvarðanatöku leikskólastarfsins, til dæmis í mótun dagsskipulags
eða skemmtiatriða fyrir börnin.



Síðasti flokkurinn er samvinna samfélagsins (e. collaborating with the community).
Hann fjallar um samskipti fjölskyldna, skóla og þjónustumiðstöðva í samfélaginu.
Hér er átt við að kynna fyrir fjölskyldum þjónustu innan samfélagsins, til dæmis
heilsugæslustöðvar, félagsmiðstöðvar og menningarmiðstöðvar.

Rannsókn var gerð á 12 almennum leikskólum í Bandaríkjunum, þar sem ⅔ barnanna
tilheyrðu minnihlutahópum. Tilgangur var að kanna áhrif foreldrasamstarfs á
félagsþroska, hegðun og námsárangur barna. Í ljós kom að börn foreldra sem taka virkan
þátt í skólasamfélaginu ná meiri námsárangri, eru hæfari í félagslegum samskiptum og
eiga síður við hegðunarvandamál að stríða. Áhugavert er að uppruni barnanna hafði engin
áhrif á útkomu. Gæði foreldrasamstarfs er það sem hefur áhrif en ekki uppruni foreldra
(Powell, Son, File og San Juan, 2010). Með því að foreldrar séu samstarfsmenn skóla
styðja þeir við menntun barna sinna og með aukinni áherslu á árangur í skóla hefur
hlutverk þeirra orðið mun mikilvægara (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010). Hún bendir á að til
þess að skólinn verði lýðræðislegt afl í samfélagi margbreytileikans sé nauðsynlegt að
samið sé um að hvaða markmiðum skólinn eigi að stefna, skilgreina hvar mörk heimilis og
skóla eru.
Í erindi Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007) um rannsókn þeirra á
samstarfi heimila og skóla, var talað um misræmi sem erlendar rannsóknir sýna, á hvaða
tími hentar best til spjalls út frá starfsmönnum leikskóla og foreldrum.
Leikskólastarfsmenn voru viljugri til að tala við foreldra á morgnanna en það hentaði
foreldrum betur að ræða saman í lok dags. Rannsókn Bryndísar og Jóhönnu tók ekki á
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þessum þætti en þær bentu á að margir leikskólakennarar væru ekki í fullu starfi og því
líklegt að foreldrar hefðu ekki möguleika á að hitta starfsmann í lok dags sem hefði fylgt
barni þeirra yfir daginn.
Rannsókn Bryndísar og Jóhönnu (2007) sýndi fram á litla þátttöku foreldra í daglegu
starfi leikskólans og að foreldrar mættu best í uppákomur á leikskólanum. Í rannsókn
Jóhönnu Einarsdóttur (2010) þar sem rætt var við foreldra leikskólabarna kom fram að
foreldrar sáu ekki ástæðu til að skipta sér af innra starfi leikskóla. Jafnframt var munur þar
á, þeir foreldrar sem fengu miklar upplýsingar um daglegt starf höfðu frekar skoðanir á því
sem fram fór í leikskólastarfi. Ennfremur áttuðu foreldrar sig ekki á að leikskólastarfsmenn
teldu fjarvistir þeirra á uppákomum merki um áhugaleysi.
Í umfjöllun Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2010) um ýmsar erlendar rannsóknir á
leikskólaumhverfi og samskiptum komu í ljós mismunandi skoðanir foreldra á
foreldrasamstarfi og mikilvægi þeirra. Einnig er bent á mikilvægi þess að foreldrar og
kennarar tali saman um námskrá leikskólans. Kennarar verða öruggari í starfi og allt sem
þeir eru að gera verður skýrara fyrir foreldrum og foreldrar verða meðvitaðri um það hvað
er að gerast. Ef kennarar hlusta á foreldra þá fá börnin sterk skilaboð um að fjölskylda
þeirra, menning og gildi eru mikilvæg í lífinu almennt (Whalley, 2007).
Hafa þarf í huga ólík hlutverk foreldra og getur verið mismunandi hvað hentar
hverjum og einum þegar kemur að þátttöku í leikskólaumhverfinu en ljóst er að jákvæð
samskipti milli foreldra og leikskóla hafa jákvæð áhrif á menntun barnanna og því
mikilvægt að huga vel að þessum þætti. Til að foreldrar upplifi ekki að tíma þeirra sé illa
varið og þeim sé í raun ekki treyst fyrir þátttöku á aðeins að óska eftir eftir aðstoð eða
þátttöku þeirra þegar raunveruleg þörf er á (Knopf og Swick 2007). Í rannsókn Jóhönnu
Einarsdóttur (2010) kom í ljós að foreldrar sáu sér ekki fært að taka þátt í meira formlegu
samstarfi. Þá var verið að tala um viðburði á vegum foreldrafélags eins og skemmtanir,
fyrirlestra og foreldraviðtöl og fundi á vegum leikskólans. Megin ástæða var tímaskortur
foreldra. Að leikskólatíma loknum voru börn og foreldrar þreytt eftir langan vinnudag og
höfðu ekki áhuga á að mæta í leikskólann að kvöldi til.
Foreldrar eru ekki einsleitur hópur og þar af leiðandi virka ekki sömu aðferðir á alla
foreldra. Kennarar þurfa að vera vakandi fyrir leiðum til að aðlaga samstarfið að öllum
foreldrum eins mikið og þeir geta. Til að byrja með þarf að kynnast fjölskyldunni betur og
spyrja um vinnu foreldra og vinnutíma þeirra (Whalley, 2007). Ein leið til þess að byggja
upp samskipti og jákvæð viðhorf foreldra er að hlusta á þá og bregðast við því sem þeir
segja (Knopf og Swick 2007).
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5

Umfjöllun um verkefnið

Eins og greinargerð okkar fjallar um þá hefur foreldrasamstarf jákvæð áhrif á líðan barna
og námsárangur í skóla. En hvar fá foreldrar þessi skilaboð? Við hugsuðum hvað við
gætum lagt af mörkum til að hvetja foreldra til að vera virkir innan leikskólans. Niðurstaða
okkar var að gera myndband sem myndi hvetja foreldra til þátttöku og gera þeim ljóst
mikilvægi þess. Ástæða þess að myndband varð fyrir valinu var að það er lifandi miðill og
auðvelt að meðtaka. Myndbandið er hægt að setja á heimasíður leikskóla og foreldrar
geta horft á það þegar þeir hafa tíma. Bæklingar eiga það til að lenda ofan í skúffu og
gleymast og í ljósi aukinnar áherslu á umhverfisvernd þá fellur myndband vel þar við.
Við vinnslu á handritinu unnum við út frá fræðunum sem við fjöllum um í
greinargerðinni. Ennfremur nýttum við eigin reynslu í leikskólastarfi, sem foreldrar og
önnur okkar þá reynslu að vera foreldri af erlendum uppruna. Handritið er á þremur
tungumálum og hugsanlega verður það þýtt yfir á fleiri tungumál síðar. Stærsti hluti
innflytjenda á Íslandi eru Pólverjar eins og fram kom í greinargerð okkar. Enska getur nýst
mörgum þjóðum og því var hún einnig valin.
Við ákváðum að óska eftir myndefni frá börnum okkar. Okkur fannst það við hæfi að
nýta myndefni frá börnum til að styðja við umfjöllun um foreldrasamstarf þar sem börn
eru að sjálfsögðu miðpunkturinn. Myndirnar voru ekki sérstaklega gerðar fyrir þetta
myndband og eru frá mismunandi aldurstigum barnanna, frá 3 til 9 ára. Börnin voru stolt
af því að lána verk sín. Við tókum myndir af myndum og klipptum saman í myndbandið,
texti var settur við myndirnar sem var einnig lesinn inn á. Myndvinnsluforritið Movie
Maker var valið þar sem auðvelt er að setja nýjan texta og upplestur á myndbandið.
Upplestur var á þremur tungumálum, íslensku, pólsku og ensku. Íslenska og pólska
eru móðurmál okkar höfundanna en enski upplesturinn er lesinn af vinkonu okkar. Tónlist
sem notuð var í myndbandinu er fengin af vefsíðu sem býður upp á fría tónlist.
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6

Lokaorð

Í leikskóla mætast einstaklingar sem eru þversnið af því samfélagi sem við búum í og ljóst
að margbreytileiki er mikill. Þarna þarf að finna leiðir til að koma til móts við ólíkar þarfir
ekki bara barna heldur einnig foreldra og starfsfólks leikskóla. Ein leið hentar ekki öllum
og því þarf ætíð að vera í gangi gagnrýnin hugsun á starfinu, samskiptum og umhverfi
leikskóla. Af hverju gerum við það sem við gerum og af hverju sleppum við öðru.
Foreldrar vilja börnum sínum það allra besta, það er okkar einlæga trú. Við höfum
vísað í fjöldann allan af fræðimönnum sem hafa komist að þeirri niðurstöðu að gott
foreldrasamstarf stuðli að því að börnum líði vel, verði öruggari og nái betri námsárangri.
Samt sýna rannsóknir að margir foreldrar gera sér ekki grein fyrir hvað þeir geta gert og
hve mikilvægt það er. Hver skóli þarf að finna leiðir til að bjóða foreldrum til samstarfs og
allt bendir til að ábyrgðin verði fyrst og fremst að vera hjá leikskólanum. Gott
foreldrasamstarf er eitt af því mikilvægasta fyrir góða líðan allra í leikskóla. Það er ljóst að
ekki er hægt að setja upp eina jöfnu að samstarfi sem hlúir að margbreytileikanum, þetta
er lifandi ferli sem sífellt þarf að vera í þróun.
Við gerð verkefnisins og ekki síst þegar unnið var upp úr fræðunum, komu sífellt upp
sömu spurningarnar hjá okkur, bjóða leikskólar upp á samstarf, vilja þeir samstarf eða vilja
þeir halda þessum tveimur heimum aðskildum? Áhugavert væri að kanna hvernig
leikskólar sinna foreldrasamstarfi og hvaða áherslur þeir vilja í raun hafa. Við sjáum fyrir
okkur að verkefni okkar sé ný leið sem leikskólar geti notað til að stuðla að
foreldrasamstarfi og opna augu þeirra að mikilvægi þess. Með því að setja það á
heimasíður leikskóla og kynna fyrir foreldrum fengju foreldrar þau skilaboð að skólinn hafi
raunverulegan áhuga á foreldrasamstarfi. Myndbandið gæti brotið ísinn í samskiptum á
milli foreldra og starfsfólks og hvatt til að fleiri taki ábyrgð á samstarfinu.
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Viðauki A - Handrit á íslensku, pólsku og ensku




Foreldrasamstarf.
Rodzice jako partnerzy w edukacji.
Parents as partners in education.




Velkomin í leikskólann - fyrsta skólastig barnsins þíns.
Witamy w przedszkolu – na pierwszym stopniu edukacji
Twojego dziecka.
Welcome to Kindergarten - your child’s first step into the school
system.












Leikskólinn er mikilvæg viðbót við það nám og ferli sem
foreldrar hafa fram að þessu séð að mestu um.
Dotychczas wszystkie zagadnienia związane z nauką i rozwojem
dziecka spoczywały na barkach rodziców.
Kindergarten is an important addition to the education and
upbringing of your child. Parents have been responsible for the
childs‘ education until this point, therefore it is vital that there
is good communication between them and the staff from the
kindergarten.
Sameinaðir kraftar foreldra, barna, kennara og annarra
starfsmanna leikskóla stuðla að því að börn nái að njóta
hæfileika sinna.
Przedszkole jest istotnym etapem w tym procesie, a wspólny
wysiłek rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników
przedszkola, a także samych dzieci stymuluje ich zdolności oraz
wspiera dalszy rozwój.
Parents provide information about the childs needs and
kindergarten staff provide a stable learning environment,
therefore it is important to connect the two in order to meet
the childs needs.
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Starf leikskóla tekur mið af aðalnámskrá leikskóla sem rammar
inn það starf sem lög og reglugerðir og alþjóðasamningar kveða
á um.
Działalność przedszkola oparta jest na podstawie programowej
wychowania przedszkolnego tzw. Aðalnámskrá, która jest
odzwierciedleniem ustaw o szkolnictwie oraz
międzynarodowych praw dziecka.
The kindergartens follow the guidelines set out in the national
curriculum, which means it follows the national laws,
regulations and international agreements.
Í raun má segja að aðalnámskráin sé leiðarvísir að því starfi sem
sinna á í leikskólum.
Podstawa programowa jest wyznacznikiem dla działalności
każdego przedszkola.
In fact the curriculum can be seen as a manuscript for the work
supposed to be performed in kindergarten.
Í aðalnámskrá er meðal annars lögð áhersla á mikilvægi
foreldrasamstarfs og virðingu fyrir fjölbreytileika.
W programie wychowania przedszkolnego kładziony jest nacisk
na dobry kontakt rodziców z przedszkolem oraz tolerancje i
szacunek dla odmienności każdego człowieka.
The national curriculum also states the importance of parent
teacher cooperation and a need for understanding regarding
cultural differences.
Öll börn eiga rétt á að vera stolt af uppruna sínum!
Wszystkie dzieci mają prawo być dumne ze swojego
pochodzenia!
Each child has the right to be proud of their heritage!

Foreldrasamstarf er stór og nauðsynlegur þáttur í
leikskólastarfi.
Współpraca rodziców z placówka oświatową jest ważnym
punktem działalności przedszkola.
Due to the diverse backgrounds of the children and
kindergarten staff, parent cooperation plays a vital role in the
day to day running of the kindergarten.
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Menning og uppeldi barna, foreldra og starfsfólks leikskóla hér
á Íslandi er margbreytilegt.
Dzieci oraz pracownicy przedszkola mają różne narodowości
oraz często odmienne tło kulturowe.
People‘s attitudes are usually formed through their cultural
environments and upbringing aswell as other factors.
Fjölbreyttur foreldrahópur sem tekur virkan þátt í að mynda
leikskólaumhverfið stuðlar að auknum gæðum í starfi skólans
og velferð allra barna.
Różnorodność grupy rodziców, biorącej aktywny udział w
kształtowaniu przedszkola, przyczynia sie do poprawy jakości
działalności placówki oraz do dobrego samopoczucia
uczęszczających do niej dzieci.
Active participation from a diverse group of parents helps to
improve the quality and welfare of the children.





Foreldrar eru oft rödd barna sinna.
Rodzice są głosem swojego dziecka.
Parents need to act as the voice of their child.



Þeir vita hvað börnin hafa upplifað áður en þau mættu í
leikskólann.
Znają jego wcześniejsze doświadczenia, zanim rozpoczęło
edukację przedszkolną.
They have first hand knowledge regarding the childs
experiences before entering the kindergarten environment.








Þekkja styrkleika og veikleika þeirra, venjur, hefðir og við hvaða
menningu þau búa.
Jego umiejętności i słabe punkty, przyzwyczajenia oraz kulturę,
w której dziecko się wychowuje.
Parents can provide information such as the needs, strengths
and habits of the child.
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Þegar börn upplifa að kennarar hlusta á foreldra þeirra fá
börnin þau skilaboð að menning og gildi þeirra séu virt og séu
mikilvæg í þeirra daglega lífi.
Kiedy nauczyciele biorą pod uwagę opine rodziców, dziecko
odbiera sygnał, że jego kultura oraz wartości są przestrzegane i
ważne.
When parents have good communication with kindergarten
staff the child feels confident that their culture is a valued part
of kindergarten life.
Gott er að foreldrar fylgi börnum sínum inn á deild og kveðji
þau þar.
Bardzo ważne jest przyprowadzanie dzieci przez rodziców
bezpośrednio do ich grupy, przywitanie sie z pracownikami oraz
pożegnanie na miejscu.
Therefore parents need to escort their child into the classroom
when being dropped off.
Þegar börnin eru sótt er er að sama skapi gott að láta þau
kveðja starfsmenn.
Również kiedy rodzice odbierają swoje dzieci z przedszkola
powinni dopilnować, aby dziecko się pożegnało z innymi
dziećmi i pracownikami przedszkola.
and to encourage the child to say goodbye when being
collected.
Barnið verður vitni að samskiptum og tryggt er að barninu sé
veitt athygli.
Dziecko będzie świadkiem pozytywnych relacji oraz zostanie mu
poświecona uwaga.
This will ensure that the child receives and witnesses positive
communication.
Algengustu samskipti eru hið daglega spjall á milli foreldra og
starfsfólks leikskóla um líðan og daglegar venjur barnanna.
Najczęstszymi relacjami między rodzicami i pracownikami są
codzienne rozmowy o sprawach dziecka.
Most of the communication between parents and kindergarten
staff occurs when the child is being dropped off or collected.
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Þetta er tækifæri fyrir foreldra að veita kennurum og starfsfólki
upplýsingar um allt sem gæti haft áhrif á líðan og hegðun
barnsins yfir daginn.
Jest to dobra okazja aby rodzice przekazali nauczycielom oraz
innym pracownikom placówki informacje, które mogą mieć
wpływ na samopoczucie oraz zachowanie dziecka w ciągu dnia
w przedszkolu.
This is when kindergarten staff give parents details about the
childs day at the kindergarten and when parents can raise
questions or pass on information regarding the child.
Sem dæmi má nefna, afmæli, heimsóknir ættingja og vina,
ýmsar uppákomur, menningarlegir árekstrar, flutningar,
skilnaður, gæludýr, ferðalög, veikindi, nýtt barn o.s.frv.
Jako przykład możemy podać urodziny, odwiedziny krewnych i
znajomych, różne uroczystości religijne i kulturowe,
przeprowadzka, rozwód, pojawienie sie zwierząt domowych,
podróże, choroba, relacje z rodzeństwem, czy różnice
kulturowe.
It is important that parents communicate information such as;
cultural differences, a change in environment, separation,a new
pet, holidays, sickness, new sibling and other information which
may affect the behaviour or well being of the child.
Foreldrar geta treyst því að allt starfsfólk leikskóla er bundið
trúnaði og hefur skrifað undir þagnarskyldu.
Rodzice mogą w pełni ufać pracownikom przedszkola, gdyż ci są
zobowiązani do zachowania tajemnicy.
Parents can always count on the discretion of all kindergarten
staff, all personnel has signed a confidentiality agreement.

Heimasíður leikskóla eru með almennum upplýsingum um
leikskólastarfið og þar er oft að finna myndir af börnunum í leik
og starfi, sem aðeins eru aðgengilegar foreldrum.
Strony internetowe przedszkoli posiadają wiele informacji o
pracy przedszkola, można na nich znaleźć zdjęcia dzieci podczas
zabawy i nauki. Większość tych informacji jest nieudostępniona
dla osób postronnych i tylko użytkownicy posiadający hasło
mają do nich dostęp.
Kindergartens use a website which provides general
information about the school and photographs are displayed of
the children taking part in kindergarten activities, only
accessible to the parents.
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Margir kennarar nota tölvupóst til samskipta við foreldra.
Wielu nauczycieli używa poczty internetowej do kontaktów z
rodzicami.
Many teachers communicate to the parents through email.

Algengt er að skilaboð til foreldra séu rituð á töflur við innganga
deilda eða í fataherbergi.
Często są też wywieszane informacje na tablicach przy wejściu
na oddział przedszkolny oraz w szatni.
They also provide information which is written on a board in
the cloakroom or at the entrance of the class.

Ef tungumál hamla daglegum samskiptum, er mikilvægt að leita
leiða með starfsfólki til að finna samskiptaaðferðir sem virka.
Jeżeli bariera językowa utrudnia rodzicowi codzienne kontakty z
przedszkolem, ważne jest, aby szukać wszelkich możliwych
sposobow komunikacji.
If language problems interfere with the daily communication
within the kindergarten, it is important that you come to some
arrangement with the kindergarten staff which will allow you to
communicate.
Sem dæmi er hægt að nýta myndir, handabendingar og tákn.
Można na przykład używać zdjęć i obrazków a także mowy
ciała.
Pictures, hand gestures, and symbols can be used.

Ýmsar netsíður bjóða upp á þýðingarvélar og orðasöfn sem
hægt er að nota til að túlka skilaboð frá og til skóla.
Wiele stron internetowych oferuje programy oraz zbiory
przydatnych slów, których mozna używać do tłumaczenia
informacji z oraz do przedszkola.
Several websites offer translations and dictionaries which can
be used to interpret messages back and forth.
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Einnig er hægt að leita til einhvers í nærsamfélaginu s.s.
starfsfólks leikskóla sem talar sama tungumál, vinnufélaga,
ættingja eða vina til að þýða skilaboð til og frá leikskóla.
Można także szukać pomocy w tłumaczeniu korespondencji z
przedszkolem u rodziny, znajomych, kolegów z pracy, sąsiadów
oraz innych pracowników przedszkola, którzy posługują się
językiem znanym rodzicom.
It is also possible that someone in the community can also be
of help, e.g kindergarten staff, work colleagues, relatives or
friends capable of translating such messages.
Áður en leikskólaganga hefst er algengt að foreldrar séu
boðaðir í fyrsta viðtal sem annað hvort er tekið heima hjá
viðkomandi barni eða í leikskólanum.
Zanim dziecko rozpocznie naukę w przedszkolu, rodzice są
zapraszani na pierwszą rozmowę. Odbywa się ona na ogół w
przedszkolu, czasem możliwe są wizyty u dziecka w domu.
Before a child attends kindergarten it is common that parents
are invited to an interview which either can take place at home
or in the kindergarten.
Sumir leikskólar bjóða upp á kynningarfundi þar sem starfsemi
er kynnt og foreldrar veita upplýsingar um barn sitt.
Niektóre przedszkola organizują spotkania prezentacyjne,
podczas których rodzice mają okazję poznać przedszkole i
kadrę, mogą również udzielić wielu informacji o dziecku.
Some kindergartens offer a presentation meeting where the
work is introduced and the parents can give back their child’s
information.
Þegar börn byrja í leikskóla hefst aðlögun, þar sem lagður er
grunnur að samstarfi og samskiptum heimila og skóla.
W momencie, kiedy dziecko rozpoczyna naukę w przedszkolu
budowany jest fundament relacji pomiędzy domem i
przedszkolem.
During the adaptation stage, the main emphasis is placed on
the cooperation between the kindergarten staff and the
parents.
Börn og foreldrar kynnast starfsfólki, starfsháttum og umhverfi
leikskólans.
Dzieci i rodzice poznają pracowników, metody pracy, panujące
zasady oraz środowisko przedszkolne.
Both the children and parents are introduced to the staff, the
role of the kindergarten and the environment in the
kindergarten.
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Starfsfólk kynnist fjölskyldu barnsins og samskiptum þeirra á
milli. Börn og foreldrar kynnast innbyrðis sem styður við
félagsfærni barnanna.
Pracownicy przedszkola poznają rodzinę dziecka oraz ich relacje
pomiędzy sobą. Rodziny poznają siebie nawzajem co pomaga
dziecku budować relacje społeczne.
The child and the parents also disclose information about the
child to the staff of the kindergarten.
Boðið er upp á foreldraviðtöl einu sinni til tvisvar ár ári, þar sem
leikskólakennari og foreldrar fara yfir starf, þroska og líðan
barna.
Rodzice są zapraszani na indywidualne spotkania raz lub dwa
razy do roku. Podczas tych spotkań nauczyciel oraz rodzice
omawiają program przedszkola, a także indywidualny rozwój i
samopoczucie dziecka.
It is common for parent teacher meetings to be held once or
twice a year, where the kindergarten teacher and parents
review the work done, growth and well being of the child.
Foreldrar eiga rétt á að fá fund þegar þeir telja þörf á og ef
nauðsyn er, greiðir leikskóli fyrir túlkaþjónustu.
W przypadku bariery językowej rodzice mają prawo do
nieodpłatnej usługi tłumacza.
Parents have the right to have a meeting whenever they feel a
need for it, and if necessary, the kindergarten will provide
translations, free of charge.
Foreldrafundir eru haldnir í leikskólanum a.m.k. einu sinni á ári
þar sem er boðið upp á fræðslu um skólastarfið eða uppeldi
barna.
Spotkania rodziców odbywają się co najmniej raz do roku.
Podczas zebrań omawiany jest program nauczania oraz
wychowywania dzieci.
Meetings with parents are held in the kindergarten at least
once a year where information about the work of the
kindergarten or philosophy of the school is introduced.
Einnig er sá vettvangur oft nýttur fyrir málefni foreldrafélagsins
og gott tækifæri fyrir foreldra til að kynnast innbyrðis.
Często też na tych spotkaniach odbywają się spotkania
komitetu rodzicielskiego i są one dobrą okazją dla rodziców do
poznania siebie nawzajem.
These meetings include issues raised by the parents union and
for parents to get acquainted.
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Ýmsar uppákomur eru í leikskólum þar sem ætlast er til
þátttöku foreldra og fleiri ættingja barna.
W przedszkolu mają także miejsce różne inne spotkania
przeznaczone dla rodziców i rodziny dziecka.
Various events are celebrated in the kindergarten which
require parents to participate, as well as brothers, sisters and
other relatives.
Uppákomur eins og ömmu og afa kaffi geta verið skemmtilegur
vettvangur til að tengja líf barnanna við leikskólann.
Podwieczorek z okazji dnia babci czy dziadka są świetną okazją,
aby połączyć życie rodzinne z przedszkolem.
Events like “Granny and grandpa coffee time” can be a fun
venture for making a connection with the kindergarten.
En amma og afi eru ekki alltaf til staðar til að mæta og þá er um
að gera að kalla til vina eða annarra ættingja sem barnið gæti
boðið í kaffið.
Jeżeli jednak babcia czy dziadek nie mogą się pojawić w
przedszkolu, to ważne jest, aby przyszedł ktoś inny, może być to
ciocia, kuzynka, albo nawet sąsiadka.
Sometimes grandparents are not capable of showing up, and in
such cases it is very important to be able to get someone else
to come, such as a friend or other relative.
Margir leikskólar eru með uppákomur í tengslum við hátíðir og
árstíðir, sem dæmi um það má nefna öskudagsskemmtanir,
sumarhátíðir, jólauppákomur og páskaeggjaleit.
Większość przedszkoli obchodzi święta oraz uroczystości
związane z porami roku, jak na przykład obchody powitania
lata, Boże Narodzenie czy Wielkanoc.
Many kindergartens celebrate religious, seasonal or cultural
festivals such as, summer, Christmas and Easter to name a few.
Einnig er foreldrum stundum boðið með í ferðir eins og
sveitaferðir.
Czasami rodzice zapraszani są na wspólne wycieczki, na
przykład do gospodarstwa rolnego.
Sometimes parents are also invited to participate, for instance
when visiting farms in the countryside.

bls. 37























Foreldrar hafa rétt á að hafna þátttöku barna sinna í
uppákomum sem þeir telja að gangi gegn lífskoðunum eða
gildum þeirra.
Rodzice mają prawo do odmowy wzięcia udziału w danej
uroczystości, jeśli uznają ją za niezgodną z ich zwyczajami
kulturowymi lub religijnymi.
Parents have the right to abstain from events they believe act
against their beliefs or values.
Á hverjum leikskóla starfar foreldraráð í samvinnu við
leikskólastjóra.
W każdym przedszkolu wspólnie z dyrektorem współpracuje
rada rodziców - Foreldraráð.
Each kindergarten has a parents commitee which work with the
kindergarten‘s principal.
Foreldraráð fylgist með hvort leikskóli starfi eftir námskrá og
lögum og hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á
leikskólastarfinu.
Jej celem jest monitorowanie, czy przedszkole działa zgodnie z
ustawą programową i prawem. Rada rodziców ma prawo do
opiniowania zmian w przedszkolu.
The committee is there to ensure the kindergarten operates
according to the kindergarten curriculum and official laws and
the committee has a say in all major changes which may occur
in the kindergarten.
Foreldrafélög hafa það hlutverk að styðja við starfið, velferð
barna og efla samskipti foreldra innbyrðis og við leikskólann.
Komitet rodzicielski tzw. Foreldrafélag, ma na celu wspieranie
działalności przedszkola, współpracy rodziców między sobą.
The parents union acts as a support for the kindergarten. It
focuses on the children‘s welfare and promotes the
communication between parents and the kindergarten staff.
Margvíslegar uppákomur eru á vegum foreldrafélaga sem leið
til að uppfylla hlutverk þeirra.
Oraz dbanie o dobrą atmosferę w przedszkolu.
Many events are held annually by the parents union in order to
fulfill these duties.
Í því hlutverki sjá þau um kaup á veitingum, skemmtiatriðum
eins og leiksýningum, tónlist og föndri.
Komitet rodzicielski organizuje koncerty, przedstawienia,
spotkania i inne atrakcje.
The parents take care of catering, order some fun acts to be
performed like plays, music or craftwork.
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Til þess að mæta kostnaði við þessar uppákomur þurfa
foreldrar að greiða árlegt gjald til foreldrafélagsins með hverju
barni fyrir sig.
Na ten cel zbierana jest jednorazowa, doroczna składka od
każdego dziecka.
The parents pay an annual charge per child, in order to cover
the costs of these events.
Mikilvægt er að foreldraráð og félög hafi rödd sem tekur á
málefnum foreldra og barna af erlendum uppruna.
Ważne jest aby w obu organizacjach – radzie rodziców oraz
komitecie rodzicielskim – aktywnie uczestniczyli rodzice
różnych narodowości.
It is very important that the parents committee and the parents
union have a spokesperson who is capable of handling matters
related to parents and children of foreign origin.
Þeir foreldrar þurfa því að gefa kost á sér. Kosning eða val í
foreldraráð og foreldrafélög fer oftast fram á foreldrafundum í
upphafi skólaárs.
Rodzice mogą się zgłaszać do rady i komitetu podczas spotkań
rodzicielskich na początku roku.
Therefore it is necessary for those parents to volunteer and be
active in these meetings. Election or selection of volunteers for
parents committee and parents union usually takes place on
parents meeting in the beginning of the school year.
Gott foreldrasamstarf í leikskóla leggur grunninn að öruggu
barni sem stígur sín fyrstu skref í samfélaginu.
Dobra współpraca pomiędzy rodzicami i przedszkolem jest
podstawą do tego, aby dziecko czuło sie bezpiecznie stawiając
swoje pierwsze samodzielne kroki w społeczeństwie.
Good cooperation and communications skills between parents
and Kindergarten is the foundation for an independent and
secure child when taking their first steps into society.
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