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Formáli 

„Réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna“ er lokaverkefni til M.Ed. prófs í 

stjórnun menntastofnana við Kennslu- og menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands.  

Vinna við verkefnið hófst haustið 2020 og lauk í maí 2021. Þar sem ég hef verið 

umsjónarkennari og síðar stjórnandi við grunnskóla hafa samskipti milli heimilis og skóla 

verið ofarlega í huga mínum. Ég sendi því hugmyndir mínar til Kristínar Jónsdóttur sem bauð 

mér að taka þátt í samstarfsverkefni „Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum 

uppruna“ sem hún fékk styrk út á. Hugmyndir hennar um gerð vefsíðu og fræðslumyndbands 

féllu vel að mínum hugmyndum þar sem ég hef einnig grunn á sviði margmiðlunar. Ég tók því 

þess vegna fagnandi að gera hagnýtt efni sem nýtist stjórnendum, foreldrum og kennurum 

um allt land. 

Kristín Jónsdóttir, leiðbeinandi minn, fær sérstakar þakkir fyrir upplýsandi leiðsögn, 

gagnlegar leiðbeiningar og einstaka jákvæðni gegnum allt ferlið. Sérfræðingur verksins Páll 

Ásgeir Torfason fær þakkir fyrir góðar ábendingar. Samstarfsfólki mínu Dagmar Ólafsdóttur, 

Stefaníu Láru Ólafsdóttur og Valdimar Unnari Jóhannessyni  þakka ég fyrir einstaklega góða 

samvinnu, stuðning og hvatningu meðan á vinnunni stóð. Það er ómetanlegt að starfa í góðu 

teymi í krefjandi verkefni. 

Nazar Byelinskyy, Rafn Rafnsson og Sveinn Benedikt Rögnvaldsson kvikmyndatökumenn 

fá þakkir fyrir sinn þátt í verkinu sem þeir leystu af einstakri fagmennsku. Það var mjög 

lærdómsríkt að vinna með þeim. Elías Nökkvi Gíslason fær þakkir fyrir uppsetningu á vefsíðu. 

Anna Maria Marcinkowska, Susan Rafik Hama, Salah Karim Mamhood  og Guillermo J. 

Martinez Castilla fá sérstakar þakkir fyrir sinn þátt sem þulir á sínu tungumáli. Anna 

Katarzyna Wozniczka, Susan Rafik Hama og Salah Karim Mamhood fá þakkir fyrir sinn þátt 

sem þýðendur úr íslensku yfir á sitt móðurmál. 

Samstarfsfólk mitt og nemendur fá sérstakar þakkir fyrir samvinnu og þátttöku í 

verkefninu. Þið gerðuð hugmyndina að veruleika. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir stuðning og umburðarlyndi á meðan vinna 

við verkefnið stóð.   

Þessi greinargerð er samin af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 
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öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 2. maí 2021 

 

Lára Bergljót Jónsdóttir 
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Ágrip 

Réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna er myndband og vefsíða, eitt af 

fjórum meistaraverkefnum undir regnhlífinni Tengjumst - kennarar og foreldrar barna af 

erlendum uppruna. Sameiginlegt markmið okkar var að búa til fræðsluefni fyrir foreldra til 

þess að styrkja tengsl þeirra og grunnskólanna, í þágu barnanna. Myndböndin eru á arabísku, 

íslensku, pólsku og spænsku og birt á vefnum tengjumst.hi.is. Vefurinn geymir öll 

myndböndin ásamt ítarlegum upplýsingum um þátttöku foreldra í grunnskólastarfi á Íslandi.  

Markmið þessa verkefnis er að fræða foreldra af erlendum uppruna um skólakerfið og  

réttindi þeirra og skyldur varðandi nám barna í grunnskólum á Íslandi. Fyrir þá er mikilvægt 

að upplýsingar um skólastarf séu aðgengilegar á fleiri en einu tungumáli.  

Verkefnið er byggt á kenningum Dewey varðandi nemandann sjálfan og þarfir hans og 

þeirri nálgun að uppalendum og kennurum beri að skapa nemendum umhverfi þar sem nám 

getur átt sér stað. Það byggist einnig á rannsóknum á tengslum heimila og skóla, 

aðalnámskrá grunnskóla, lögum um grunnskóla og barnalögum.  

Góð tengsl heimilis og skóla er ein af forsendum góðrar skólagöngu. Tryggja skal að 

nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf. Í 

myndbandinu er farið yfir helstu atriði varðandi skipulag grunnskóla á Íslandi. Rætt er um 

nauðsynlega upplýsingaveitu milli heimila og skóla og möguleika varðandi þau samskipti. 

Einnig er rætt um þátttöku foreldra í námi og leik barna sinna og mikilvægi þess að þeir setji 

sig inn í þeirra störf.  

Vinnan við þetta meistaraverkefni jók hæfni mína til að vinna í teymi að heildstæðu 

verkefni. Sem skólastjóri Bláskógaskóla Reykholti fékk ég reynslu af að taka á móti hópi, fá 

leyfi hjá foreldrum og starfsfólki, undirbúa nemendur og starfsfólk fyrir krefjandi dag með 

myndtökuliði og fólki með nauðsynlega tungumálahæfni. Það hefur verið hvetjandi að vinna 

að traustu efni sem gefur rétta mynd af skólastarfi á Íslandi og ég hlakka til að deila því með 

öðrum stjórnendum, kennurum og foreldrum um land allt.  

Myndbandið Réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna er framleitt í 

samstarfi okkar fjögurra meistaranema, leiðbeinanda okkar, kvikmyndatökumanna af 

kennslusviði Háskóla Íslands, þýðenda og vina okkar sem léku í myndböndunum.  
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Abstract 

Rights and obligations of parents regarding their children's schooling, consists of a video 

documentary and a webpage. It is one of four master‘s projects under the umbrella of 

Connect - teachers and parents of immigrant children.  Our joint objective was to make 

educational material for parents to strengthen their bonds with the primary school for the 

benefit of the children. The videos are in Arabic, Icelandic, Polish and Spanish, published on 

the web www.tengjumst.hi.is. The webpage includes all the videos along with extensive 

information about the participation of parents in school activities in Iceland. 

 The objective of this project is to inform parents of different foreign origin about the 

school system in Iceland and their rights and obligations regarding their children´s schooling. 

It is important that the information is accessible in more than one language.  

The project is based on Dewey’s theories about the student himself and his needs, the 

need to provide an environment that facilitates learning. It also relies on research into the 

connection between the home and the school, The Icelandic national curriculum and 

children´s law. 

A good relationship between the home and the school is one of the foundations of 

successful schooling. Students and parents need counselling and access to information about 

the primary school. The video covers the main structure of the Icelandic school system and 

the following discussion emphasizes the importance of information flow between the home 

and the school and the possibilities of communication between the two. It also discusses the 

involvement of parents as their children learn and play, and how important it is for parents 

to put themselves in their child’s shoes. 

Working on this master’s project has increased my competence in working with a team 

on a holistic project. As the princial of the school where a large part of the shooting of the 

video took place, my experience grew by receiving the production team and others involved, 

getting permission from parents and staff, preparing students and staff for a demanding day 

with a filming crew and people with the necessary language skills. It has been motivating to 

work on making material that provides information about the work that takes place in 

Icelandic schools and I look forward to sharing it with school leaders, teachers and parents 

around the country. 

The video documentary Rights and obligations of parents regarding their children's 

schooling is produced in cooperation with four master‘s students, our instructor, a filming 

crew from the Division of Academic Affairs in at the University of Iceland, translators and 

friends who played the roles in the videos. 

 

http://www.tengjumst.hi.is/
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1 Inngangur  

Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum uppruna er sameiginlegt viðfangsefni 

fjögurra meistaranámsnema og leiðbeinanda þeirra og felst í að gera fræðslumyndbönd fyrir 

foreldra ásamt vefsíðu þar sem þau verða birt.  

Verkefni mitt fjallar um réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna og 

verður lokaafurðin, fræðslumyndband, sérstaklega ætluð foreldrum barna af erlendum 

uppruna en nýtist öllum foreldrum. Myndbandið verður eitt af fjórum myndböndum sem 

varða öll tengslin milli skóla og barna/foreldra af erlendum uppruna þar sem fjallað er „um 

(1) hefðir og venjur í samskiptum heimila og skóla á Íslandi; (2) um mikilvægi þess að 

foreldrar og kennarar starfi saman fyrir aðlögun barnanna í íslensku samfélagi, vellíðan þeirra 

og námsárangur; (3) um réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna; og (4) 

um það hvernig foreldrar geti stutt við íslenskunám og lestrarþjálfun barna og unglinga”. 

Myndböndin verða öll aðgengileg á vefsíðu tengjumst.hi.is. 

Tilurð verkefnisins er styrkur til akademískra starfsmanna til samfélagsvirkni og 

nýsköpunar sem leiðbeinandi minn, Kristín Jónsdóttir, fékk. Ég var búin að senda henni 

hugmyndir að rannsókn varðandi tengsl heimila og skóla sem hún vildi leiðbeina mér með en 

bauð mér að taka þátt í þessu verkefni sem ég þáði. Þetta er spennandi verkefni sem felur í 

sér þá nýsköpun að fjögur meistaraverkefni tengjast í miðlun á fræðilegu efni beint inn í 

skólasamfélagið og til foreldra. Það var sérstaklega áhugavert að vinna að verkefninu í þessu 

teymi meistaranámsnema því teymisvinna er sú leið sem er verið að þróa í skólum landsins. 

Framleiðsla myndbandanna og verkefnið í heild hefði ekki orðið að veruleika nema vegna 

þessa styrkjar. 

Góð tengsl heimilis og skóla er ein af forsendum góðrar skólagöngu. Það er mikilvægt að 

foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna, velferð barna og námsframvinda byggist á því. 

Foreldrar þurfa að veita skólanum nauðsynlegar upplýsingar. Einnig er mikilvægt að foreldrar 

taki þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi alla skólagönguna. Það er mikilvægt að skýrum 

upplýsingum sé miðlað milli heimila og skóla. Kennarar og foreldrar þurfa að hafa samráð um 

nám og kennslu barna, skólar bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013) 

Fyrir foreldra er mikilvægt að það sé gott aðgengi að upplýsingum um skólastarf. Ekki síst 

fyrir foreldra af erlendu bergi brotnu. Á heimasíðu Heimilis og skóla – landssamtaka foreldra 

eru upplýsingar fyrir foreldra, meðal annars um mikilvægi þess að þess að þeir séu til staðar 

fyrir börn sín. Þar eru nokkur myndbönd um skólastarf og samskipti heimila og skóla, engar á 

erlendu tungumáli (Heimili og skóli, 2020). Íslenskt samfélag hefur þróast ört undanfarna 
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áratugi og hefur fjölbreytni mannlífsins fengið að njóta sín í auknum mæli (Fjölmenning.is, 

2020).  

Ég sem skólastjórnandi hef einlægan áhuga á samskiptum milli heimila og skóla. Góð 

samskipti er ein af  forsendum farsællar skólagöngu grunnskólabarna. Að gera myndband er í 

takt við þær samfélagslegu breytingar sem hafa átt sér stað undanfarin áratug. Með gerð 

myndbanda bætum við aðgengi að upplýsingum. Samkvæmt Jóni Atla, rektor Háskóla 

Íslands, verða háskólar víðsvegar um heiminn að halda í við þær tækninýjungar sem eiga sér 

stað. Fólk lifir og hrærist í tækniheimi og því þarf að laga miðlun efnis að því (Jón Atli 

Benediktsson, 2017). Þannig þróaðist verkefnið í myndband og vefsíðu. 

Markmið þessa verkefnis er að gera aðgengilegt og vandað efni fyrir foreldra á nokkrum 

tungumálum svo þeir geti sett sig inn í réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna 

sinna. Einnig er hugmyndin með verkefninu sú að skólastjórnendur og kennarar í 

grunnskólum landsins geti vísað á traust efni sem dregur upp mynd af skólastarfi á Íslandi. 
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2 Gildi verkefnisins 

 

Verkefnið hefur hagnýtt gildi fyrir samfélagið þar sem myndbandið verður aðgengilegt á 

vefsíðu. Upplýsingar myndbandsins gefa áhorfendum innsýn í skólastarf á Íslandi og þar sem 

það verður á fjórum tungumálum veitir það fleiri hópum gott aðgengi. Fyrir skóla er gott að 

geta vísað foreldrum á aðgengilegar upplýsingar. 

Með verkefninu er verið að auka þekkingu á tengslum heimila og skóla. Foreldrar geta 

nálgast upplýsingar um réttindi sín og skyldur gagnvart skólagöngu barna sinna. 

Upplýsingarnar eru sérstaklega aðgengilegar fyrir foreldra af erlendum uppruna. Rannsóknir 

benda ótvírætt til þess að þátttaka foreldra í skólastarfi bæti árangur og aðlögun barna að 

skólum (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). 

Fyrir mig persónulega hefur verkefnið þjálfað mig í að undirbúa skólann, foreldra, 

nemendur og starfsfólk, fyrir upptökur sem skólastjórnandi. Einnig að vera þáttakandi og 

stýra verki á staðnum. Einnig hefur verið lærdómsríkt að starfa í teymi þar sem allir unnu að 

einstaklingsverkefnum sem tengjast, bæði á sameiginlegri vefsíðu og svo þurftu myndböndin 

að tengjast innbyrðis. Samkvæmt Katzenbach og Smith (1993) er teymi lítill hópur fólks með 

mismunandi hæfni sem styður hver við aðra, sameiginlegan tilgang, markmið og sýn á 

hvernig uppfylla skuli tilganginn, og er samábyrgt fyrir útkomunni. Teymisvinna hefur verið í 

þróun meðal margra skóla hér á landi undanfarin ár. Gerður G. Óskarsdóttir og fleiri gerðu 

rannsóknir á starfsháttum í grunnskólum. Samkvæmt þeim er mesta ánægjan meðal 

starfsmanna teymiskennsluskólanna með stjórnunarhætti og starfsanda (Gerður G. 

Óskarsdóttir, Amalía Björnsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Ingvar 

Sigurgeirsson, Kristín Jónsdóttir, Rúnar Sigþórsson og Sólveig Jakobsdóttir, 2014). 
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3 Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum 
uppruna 

Þetta verkefni er eitt af fjórum meistaraverkefnum undir regnhlífinni Tengjumst – kennarar 

og foreldrar barna af erlendum uppruna. Sameiginlegt markmið okkar var að búa til 

fræðsluefni fyrir foreldra til þess að styrkja tengsl þeirra og grunnskólanna, í þágu barnanna. 

Myndböndin eru á arabísku, íslensku, pólsku og spænsku og birt á vefnum tengjumst.hi.is 

Verkefnin fjögur eru Samskipti heimila og grunnskóla á Íslandi eftir Valdimar Unnar 

Jóhannsson; Réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna eftir Láru Bergljótu 

Jónsdóttur; Samstarf heimila og skóla um nám og góða líðan grunnskólabarna eftir Dagmar 

Ólafsdóttur; og Þátttaka foreldra í íslenskunámi og lestrarþjálfun barna sinna eftir Stefaníu 

Láru Ólafsdóttur. Þessi kafli segir frá Tengjumst-verkefninu sem heild og er samhljóða í 

greinargerðum okkar fjögurra.  

Myndböndin eru unnin og framleidd í samstarfi okkar fjögurra meistaranema, Kristínar 

Jónsdóttur leiðbeinanda okkar, kvikmyndatökumanna af kennslusviði Háskóla Íslands, 

þýðenda og vina okkar sem léku í myndböndunum. Textarnir á vefnum tengjumst.hi.is eru 

einnig hluti af okkar meistaraverkefnum. Á mynd 1 má sjá heimasíðu vefjarins tengjumst.hi.is 

 

 

Mynd 1 Vefurinn tengjumst.hi.is 

 

Árið 2020 fékk Kristín styrk úr sjóði Háskóla Íslands sem ætlað er að styrkja samfélagsvirkni 

vísindamanna, til að vinna að Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum uppruna. 

Styrkurinn gerði framleiðslu myndbandanna og verkefnið mögulegt og gaf okkur tækifæri á 

skapandi rannsóknarverkefnum sem meistaraverkefnum.  
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3.1 Samstarfsaðilar 

Myndböndin eru unnin í samstarfi við Deild rafrænna kennsluhátta sem heyrir undir 

Kennslusvið Háskóla Íslands. Nazar Byelinskyy og Rafn Rafnsson, verkefnisstjórar sáu um 

mynd- og hljóðupptökur, hljóðvinnslu, klippingu og aðra eftirvinnslu. Einnig kom Sveinn 

Benedikt Rögnvaldsson að eftirvinnslu. Tónlistina samdi Þorsteinn Eyfjörð. 

Þýðendur texta eru Anna Katarzyna Wozniczka sem þýddi handritin á pólsku, 

Susan Rafik Hama og Salah Karim Mamhood þýddu handritin á arabísku og þýðandi 

hjá Alþjóðasetri þýddi handritin á spænsku.  

Þulir í íslensku myndböndunum eru höfundar sjálfir, meistaranemarnir Dagmar, Lára 

Bergljót, Stefanía Lára og Valdimar Unnar. Í hinum myndböndunum eru það Anna 

Maria Marcinkowska á pólsku, Susan Rafik Hama og Salah Karim Mamhood á 

arabísku og Guillermo J. Martinez Castilla á spænsku.   

Leikarar í myndböndunum eru vinir og velunnarar, starfsfólk og nemendur 

Bláskógaskóla Reykholti, starfsfólk á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og við 

meistaranemar, leiðbeinandinn og kvikmyndagerðarmenn. 

Vefsíðan var hönnuð af Kristínu Jónsdóttur, handritshöfundum og Elíasi Nökkva Gíslasyni 

sem sá um uppsetninguna. 
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4 Fræðilegur inngangur 

Rannsóknir á stuðningi foreldra og þátttöku þeirra í námi barna sinna benda til þess að hann 

hafi jákvæð tengsl á námsárangur þeirra og nemendur skuldbindi sig frekar náminu en þeir 

sem ekki fái stuðning foreldra sinna (Caskey, 2008). Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur, Baldurs 

Kristjánssonar og Barkar Hansen (2010) kemur einnig fram að stuðningur og eftirfylgni 

foreldra við nám barna sinna skipti máli og hafi jákvæð áhrif á námsgengi þeirra. Undir þetta 

taka Pettit, Davis-Kean og Magnuson (2009). Jafnframt segir Epstein (2001) að þegar 

foreldrar gefa sér tíma til að bregðast við námi barnanna, aðstoða og taka þátt í samræðum 

um viðfangsefnin, stuðli það að jákvæðum betri námsárangri. 

Fyrir foreldra af erlendu bergi brotnu er mikilvægt að upplýsingar um skólastarf séu 

aðgengilegar á fleiri en einu tungumáli. Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr.91/2008) skal 

foreldrum veittar upplýsingar um skólagöngu barnsins og skólastarfið almennt og foreldrum 

með annað móðurmál en íslensku á að segja frá rétti þeirra til túlkaþjónustu. Jafnframt skal 

vera til móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku og hún á að taka 

mið af bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja skal að 

þessir nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um 

grunnskólastarf. 

 

4.1 Lykilhugtök 

4.1.1 Samstarf 

Gott samstarf heimilis og skóla er ein af forsendum góðrar skólagöngu  (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Á vef heimilis og skóla (2020) er samstarfið um nemandann og einnig um 

bekkinn. Samstarfið byggir á gagnvirkum upplýsingum og þátttöku. Þegar talað erum 

samstarf þá er átt við samskipti sem fela í sér samtöl og samráð í einhverri mynd, ekki 

einungis upplýsingastreymi (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). 

4.1.2 Réttindi 

Foreldrar eiga rétt á upplýsingum um skólagöngu barnsins og skólastarfið almennt. Í 1. grein 

barnalaganna er fjallað um réttindi barna:  

-Barn á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi 

við aldur sinn og þroska og án mismununar af nokkru tagi. Óheimilt er að beita barn hvers 

kyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. 

-Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir um málefni 
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þess. 

-Barn á rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem það varða og skal tekið réttmætt 

tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska. (Barnalög, 2003) 

4.1.3 Skyldur 

Foreldrum er skylt að vera til staðar fyrir börnin sín (Heimili og skóli, 2020). “Virk hlutdeild og 

þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá 

ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 45).” Í 28. grein barnalaganna segir “Foreldrum ber að afla barni sínu lögmæltrar 

fræðslu og ala með því iðjusemi og siðgæði. Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því að 

barn þeirra fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál.” 

(Barnalög, 2003) 

4.1.4 Tengsl heimila og skóla  

Orðasambandið samskipti heimilis og skóla er notað sem hugtak yfir tengsl og 

upplýsingastreymi milli foreldra og starfsfólk skóla. Þetta geta verið samskipti með bréfum, 

tölvupósti, símtölum, fundum eða þvíumlíku. Þegar við tölum um samskipti þá gengur fólk 

oft út frá því sem gefnu að í slíkum samskiptum felist samstarf. En samstarf felur í sér þrengri 

merkingu um samskipti sem fela í sér samtöl og samráð í einhverri mynd (Kristín Jónsdóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2014).  

 

4.2 John Dewey 

Í meistaranámi mínu hef ég lesið mér til um ýmsar kenningar og kennismiði. Ég spáði 

sérstaklega í kenningar John Dewey (1859-1952) í tengslum við verkefnið mitt en hann var 

áhrifamikill bandarískur heimspekingur og menntunarfræðingur. Taldi hann að allt nám yrði 

til í samhengi og þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og börn lærðu af hinum fullorðnu og því 

sem fyrir þeim væri haft samkvæmt fastmótuðum gildum og hefðum. Háttalag hinna 

fullorðnu væri fyrirfram ákveðið og því auðvelt fyrir börnin að læra af hinum eldri. Í 

framsæknum samfélögum væri þessu öðruvísi farið þar sem samfélagið væri í örri þróun og 

allir lærðu, ekki bara börnin. Þannig útskýrir Gestur Guðmundsson þessa kenningu Dewey 

(2012). 

Dewey tekur mið af nemandanum sjálfum og þörfum hans, það er nemandinn sem lærir. 

Uppalendum og kennurum ber að skapa nemendum umhverfi þar sem nám getur átt sér 

stað en hann trúði því að ef nemendur væru tilbúnir að taka á móti þekkingu þá gæti nám 
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farið fram. Dewey gerði sér líklega grein fyrir því að þessi menntastefnan gengi ekki fyllilega 

upp þar sem erfitt gæti verið að virkja nemendur öllum stundum til uppbyggjandi náms (Atli 

Harðarson, 2016) 

Samkvæmt Dewey er reynsla grundvallaratriði þegar kemur að menntun, lýðræði og 

mótun sjálfsins (Ólafur Páll Jónsson, 2010) og eitt af mikilvægustu hugtökum hans er 

reynsluhugtakið. Hugtakið byggist á helstu atriðum skólastefnu Dewey sem hann skiptir í tvo 

þætti. Í fyrsta lagi segir hann að skipuleggja þurfi skóla og skólagöngu á grundvelli hugmynda 

um hvernig megi hafa áhrif á þroska- og vitsmunalíf með því að stýra eða móta reynslu og í 

öðru lagi sé það grundvallaratriði að menntaheimspeki sé vel ígrunduð kenning um samband 

reynslu og sannfæringar, athafna eða vana. Dewey segir að skólinn þurfi að huga að heildar- 

reynslu nemenda þegar verið sé að hanna námsumhverfi og námsefni. Námsefnið og ferlið 

þurfi að tengjast almennri lífreynslu og aðstæðum nemandans (Jón Ólafsson, 2009). 

Það er svo mikilvægt að heimili og skóli skapi saman þær aðstæður sem henta 

nemendanum svo að nám geti átt sér stað. 

 

4.3 Börn af erlendum uppruna 

Börnum af erlendum uppruna hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár eins og sjá má á mynd 

2. Hún sýnir þróun 10. bekkja á Íslandi árin 2006-2013 varðandi fjölda nemenda af erlendum 

uppruna. Árið 2019 voru 5343 nemendur af erlendum uppruna í grunnskólum landsins, þar 

af eru 1378 nemendur frá Póllandi (Hagstofa Íslands, 2021) 

 

Mynd 2 Nemendur í 10. Bekk með erlent móðurmál 2006-2019 (Hagstofa Íslands, 2021) 
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Þessi öra þróun kallar á viðbrögð frá íslensku menntakerfi. Það er mikilvægt að taka vel á 

móti öllum nemendum og foreldrum þeirra. 

Börn af erlendum uppruna hafa skilað sér hlutfallslega ver í íþróttastarf á Íslandi en 

íslensk börn. Nú nýlega gaf KSÍ út bækling um íþróttastarf á Íslandi. Markmið útgáfunnar er 

að auka þátttöku þessara barna í íþróttastarfi. Bæklingurinn var gefinn út á arabísku, ensku, 

filipseysku, íslensku, litháísku, pólsku, víetnömsku og tælensku (KSI, 2021). 

Í nýlegri íslenskri rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við foreldra barna af erlendum 

uppruna kemur fram að foreldrar þekktu illa til starfshátta skólanna og væntinga varðandi 

börn þeirra. Almennt skorti á samskipti milli kennara og foreldra og kennarar töldu almennt 

að málefnum nemenda af erlendum uppruna væri lítill gaumur gefinn í kennaranámi 

hérlendis. Foreldrum fannst skorta aga í skólunum og upplifðu óreiðu sem þeir töldu ekki 

stuðla að virku námi. Þrátt fyrir gagnrýni foreldra þá voru þeir sammála um að börnum þeirra 

liði vel í skólanum og þeir höfðu tilfinningu fyrir því að frelsið og sjálfstæðið sem börn þeirra 

upplifðu ýtti frekar undir sköpunarkraft þeirra (Hermína Gunnþórsdóttir, Stéphanie Barillé og 

Markus Meckl, 2017). 

4.4 Helstu réttindi foreldra varðandi skólagöngu barna sinna  

 

Foreldrar með annað tungumál en íslensku eiga rétt á túlkaþjónustu (Lög um grunnskóla, 

2008). Samskipti milli heimilis og skóla eru mjög mikilvæg og það þurfa allir að skilja hlutina 

eins. Oft sér skólinn um að útvega túlkaþjónustu en foreldrar eiga ekki að hika við að óska 

eftir henni ef þörf er á.  Stundum eru börnin orðin mjög fær í íslensku og foreldrarnir fara að 

reiða sig á þau.  Það er nauðsynlegt að greina í sundur hvað við ræðum við börnin og hvenær 

við þurfum að þiggja túlkaþjónustu því það eru ýmis málefni sem fullorðnir þurfa að ræða án 

þess að börnin heyri (Barnalög, 2003). 

 

4.5 Skyldur foreldra gagnvart skólagöngu barna sinna 

Foreldrar gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri og fara með forsjá barns í skilningi 

barnalaga (2003). Það er mikilvægt að taka þátt í námi barna sinna. Aðstoðið og ræðið við 

barnið um námið. Hlustið á barnið lesa og lesið með því (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Skólar eru með skipulagða viðtalsdaga á skóladagatali. Þessi viðtöl fara yfirleitt fram í 

skólanum þar sem nemendur mæta með foreldrum sínum til umsjónarkennara í viðtal. Í 
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þessum viðtölum er farið yfir gengi og líðan nemandans í skólanum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013).   

Séu nemendur veikir þarf að hafa samband við skólann. Óski foreldrar eftir að börn þeirra 

fái leyfi frá skóla í 1-2 daga er nóg að biðja um það hjá umsjónarkennara. Sé hins vegar óskað 

eftir lengra leyfi en 2ja daga þarf að sækja um það hjá skólastjórnendum.  Leyfi frá skóla eru 

á ábyrgð foreldra, þeir þurfa að sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að 

missa úr námi meðan á leyfi stendur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Samkvæmt grunnskólalögum (2008) bera foreldrar ábyrgð á námi barna sinna. Þeim ber 

að fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við þá og kennara þeirra. Foreldrar eiga 

rétt á upplýsingum um skólastarfið og skólagöngu barna sinna. Þeim ber skylda til að veita 

upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru fyrir skólastarfið og velferð barnsins. 

Foreldrar eiga að hafa samráð við skólann um skólagöngu barna sinna, fylgjast með og styðja 

við skólagöngu þeirra og námsframvindu og stuðla að því að börnin mæti úthvíld í skólann og 

fylgi skólareglum. Sé um að ræða foreldra sem ekki tala íslensku eða nota táknmál skal skóli 

leitast við að tryggja túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra 

og skóla. 

 

4.6 Almennt um skólakerfið 

Það er skólaskylda á grunnskólastigi á Íslandi, að jafnaði í tíu ár. Öllum börnum, á aldrinum 

6–16 ára, er skylt að sækja grunnskóla. Starfstími nemenda í grunnskóla skal á hverju skólaári 

vera að lágmarki níu mánuðir. Skóladagar nemenda skulu eigi vera færri en 180 

(Menntamálastofnun, 2021).  

Meginhlutverk umsjónarkennara er að vera trúnaðarmaður sem nemendur geta leitað til 

með vandamál sem snúa að náminu, skólanum og öðru. Umsjónarkennarinn er talsmaður 

nemenda við yfirstjórn skólans, aðra kennara og nemendaverndarráð. Hann er 

upplýsingaaðili sem á að miðla til nemenda upplýsingum um skólareglur, nám, námstilhögun 

og annað sem þörf er á. Hann hefur samband við foreldra umsjónarnemenda sinna ef þörf 

krefur. Umsjónarkennarinn fylgist sem best með framgangi náms og líðan hjá nemendum í 

umsjónarbekk og grípur inn í ef stefnir í óefni hjá einhverjum (Lög um grunnskóla, 2008; 

Heimili og skóli, 2020). 

Skólastjórnendur grunnskóla eiga að tryggja menntun og velferð nemenda og stuðla að 

árangri í námi. Þeir eiga að sinna faglegri kennslufræðilegri forystu og leiðsögn til 

starfsmanna og kennara (Skólastjórafélag Íslands, 2021).   
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Öllum börnum í yngri árgöngum grunnskóla skal gefinn kostur á þjónustu 

frístundaheimila. Þau eru frístundavettvangur barna og leggja áherslu á val barna, frjálsan 

leik og fjölbreytileika í viðfangsefnum og umhverfi (Lög um grunnskóla, 2008).   

 

4.7 Réttur barna 

Börn eiga rétt á næringu, fatnaði og öruggu heimili svo þau geti þroskast á sem bestan hátt. 

Stjórnvöld eiga að aðstoða fjölskyldur sem eiga ekki kost á því að veita börnum framangreint. 

Börn eiga rétt á vernd gegn því að vinna hættuleg störf eða störf sem eru slæm fyrir 

skólagöngu þeirra, heilsu eða þroska. Ef börn stunda vinnu eiga þau rétt á því að gera það í 

öryggi og að fá sanngjörn laun fyrir (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 2021).  

Aðstæður fjölskyldna eru mismunandi. Sumir foreldrar verða að vinna mjög mikið og 

treysta því að börnin taki þátt í því að halda heimilinu í lagi. Sum börn hafa mikið að gera í 

skóla- og frístundastarfi og hafa því kannski ekki mikinn tíma til að vinna heimilisstörf. Hafa 

ber í huga aldur og þroska barna þegar ákveðið er hversu mikinn þátt þau eiga að taka í 

heimilisstörfum. Öll börn eiga rétt á hvíld, leik og þátttöku í menningarlífi (Barnasáttmáli 

sameinuðu þjóðanna, 2021). 

Menntun á að hjálpa börnum að læra að rækta sjálfsmynd sína, hæfileika og færni. Hún á 

að kenna þeim að þekkja réttindi sín og að virða réttindi annarra, menningu þeirra og 

fjölbreytileika. Menntun á að hjálpa þeim að lifa friðsamlega og að vernda náttúruna. 

Öll börn eiga rétt á menntun.  Við eigum  að hvetja börnin okkar til að mennta sig 

(Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 2021; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 
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5 Aðferð 

Við rannsókn á viðfangsefninu voru skoðuð lög og reglugerðir varðandi það sem viðkemur 

réttindum og skyldum foreldra varðandi skólagöngu barna sinna. Einnig var farið vel yfir 

barnasáttmála sameinuðu þjóðanna varðandi réttindi og skyldur foreldra. 

Markmið verkefnisins er að það nái sérstaklega til foreldra barna af erlendum uppruna og 

að það sé aðgengilegt og traust efni sem nýtist öllum til kynningar á skólastarfi á Íslandi. Því 

varð myndband og vefsíða sem miðlar fyrir valinu. Nýir miðlar, einkum netið, eru nátengdir 

lífi og starfi fólks á öllum sviðum þjóðfélagsins og hafa til dæmis gjörbreytt þeim aðferðum 

sem beita má við sköpun og miðlun þekkingar. Að nýta þetta samskiptaumhverfi sem er 

kjölfesta þekkingarsamfélagsins eykur gildi verkefnisins og getur breytt upplýsingum í 

verðmæta þekkingu (Stefán Jökulsson, 2003).  

 

5.1 Efniviður rannsóknar 

Við val á efniviði rannsóknar var gengið út frá fræðasviðinu tengsl heimila og skóla. 

Hugmyndir Dewey fönguðu strax athygli mína á námsferlinum og ég tengdi vel við 

hugmyndir hans um að heimili og skóli skapi saman þær námsaðstæður sem henta 

nemandanum (Atli Harðarson, 2016). Ég skoðaði því vel allt sem varðar réttindi og skyldur 

beggja aðila, heimilis og skóla, með fókus á foreldra af erlendum uppruna. 

Varðandi það að skrifa fræðilegt efni á aðgengilegu máli og laga það að talmáli fyrir 

myndbönd var helsta áskorunin sú að glata ekki kjarna málsins eða slá af kröfum. Það reyndi 

sérstaklega á þegar kom að niðurskurði þar sem við vildum ekki hafa myndböndin of löng. 

Markmiðið var að hafa myndböndin stutt og hnitmiðuð svo þau næðu til sem flestra.  

5.2 Myndband sem miðill 

Að nota myndband sem miðil gerir efnið aðgengilegt fyrir alla, sérstaklega þar sem því er 

miðlað í gegnum sameiginlega vefsíðu verkefnisins. Miðlun í gegnum myndband er áhrifarík 

(Kim og Gilman, 2008) og gagnast til að breyta upplýsingum í þekkingu (Stefán Jökulsson, 

2003). Efnið er aðgengilegt á fjórum tungumálum, íslensku, arabísku, pólsku og spænsku. 

Þannig er efnið aðgengilegt fyrir mjög fjölmennan hóp í okkar íslenska 

fjölmenningarsamfélagi. Það hentar vel fyrir kennara og stjórnendur sem vantar 

uppbyggilegt efni til að fræða foreldra. 
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5.3 Vinnuferlið 

Vinnuferlið var bæði á einstaklingsgrundvelli og teymisvinna. Í sköpunarferlinu skoðuðum við 

önnur fræðslumyndbönd og deildum skoðunum okkar á þeim. Við samræmdum aðgerðir 

varðandi áherslur og útlit. Hver og einn sinnti sínum þætti og sameiginlega bárum við saman 

og ákváðum hvaða efni þyrfti að skarast og hvað ætti bara heima á einum stað. Við gerðum 

tímaramma varðandi vinnuna og fundum dagsetningar fyrir sameiginleg verkefni, svo sem 

upptökur og slíkt. Greinargerðirnar voru unnar af hverjum og einum með nauðsynlegri 

samræmingu. Við unnum saman í gegnum Microsoft Teams, samskiptahóp okkar á Facebook 

og Messenger til að skiptast á hugmyndum og ákveða næstu skref. Helsta áskorun 

verkefnisins var að finna sameiginlegar stundir okkar meistaranema með upptökufólki, bæði 

varðandi myndatökur og upptökur á hljóði.  

Við myndatökurnar sjálfar settum við okkur þau markmið að taka upp myndir og hljóð á 

einum degi í Bláskógaskóla Reykholti og tveimur dögum í Reykjavík. Í Reykholti var eðlileg 

skólastarfsemi í gangi með öllum nemendum skólans en í Reykjavík tókum við upp atriði sem 

gerast á heimilum. Það var því nauðsynlegt að aðgreina hvað þyrfti að taka upp hvar, svo 

ekkert stæði út af borðinu. Skipulagið stóðst varðandi myndatökurnar en hljóðupptökurnar 

teygðust í nokkur skipti þar sem við þurftum að skera niður upprunalegan texta og síðan að 

fá þýðingu yfir á hin tungumálin.  

Við fórum yfir handritin (Viðauki A) og merktum inn staðsetningar á tökum, hvað þyrfti að 

taka upp í Bláskógaskóla Reykholti og hvað mætti geyma fyrir tökur í Reykjavík.  

 

 

5.4 Handritið 

Við handritsgerð drógum við saman aðalatriði, hvert og eitt. Við fórum sameiginlega yfir 

atriðin og sammæltumst um hvaða atriði ættu heima hjá hverjum og hvaða atriði þyrftu að 

koma fram í fleiri en einu myndbandi til að mynda tengingu milli myndbanda. Síðan fylltum 

við texta inn í einfalt sniðmát (Viðauki A). Hver sena þurfti að hafa númer og gerast á sama 

stað. Síðan gerðum við skotalista (þriðji dálkur í Viðauka A) þar sem við útskýrðum hvert 

myndskot fyrir sig, hvernig myndskotið ætti að vera, öll sjónarhorn. Þetta var nauðsynlegt til 

að utanumhaldið væri gott í myndatökum og við gleymdum engu.   

Varðandi mitt handrit var helsta áskorunin að samræma í kjarngóðan texta allt sem 

viðkemur réttindum og skyldum foreldra. Að taka saman helstu atriðin úr lögum, 

reglugerðum og námskrám þannig að textinn ætti við alla nemendur og foreldra í 

grunnskólum landsins. 
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6 Myndbandið „Réttindi og skyldur foreldra vegna 
skólagöngu barna sinna“ 

Myndbandið fjallar um réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna með 

áherslu á upplýsingar fyrir foreldra af erlendum uppruna sem hafa litla eða enga vitneskju 

um íslenskt grunnskólastarf. Myndbandið er talsett á fjórum tungumálum eins og áður segir 

og á mynd 3 má sjá hvernig myndböndin birtast á síðunni. 

Ég var þulur í íslenska myndbandinu og lagði áherslu á að koma upplýsingum skýrt og 

skilmerkilega til skila. Á vefsíðuna setti ég tengla inn á mikilvægar vefsíður með nánari 

upplýsingum.  

 

Mynd 3 Myndbandið „Réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna“ 

 

Myndbandið heitir á spænsku Derechos y obligaciones de los padres con respecto a la 

escolarización de sus hijos. Á pólsku heitir það Prawa i obowiązki rodziców w kwestii 

uszęszczania dziecka do szkoły og á arabísku heitir það امات الوالدين فیما یتعلق بتعليم ز  حقوق والت 

 Myndbandið er rúmar 6 mínútur að lengd. Myndböndin eru öll eins fyrir utan þulina . اطفالهم

en hver þeirra talar á sínu tungumáli. 
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7 Vefsíðan 

Verkefnið Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum uppruna er birt á vefsíðu. 

Hönnun vefsíðunnar var í höndum Kristínar Jónsdóttur og handritshöfunda. Elías Nökkvi 

Gíslason sá um uppsetningu og hönnun í Wordpress. Með því að miðla efninu gegnum 

vefsíðu verður það aðgengilegra fyrir alla.  Á mynd 4 má sjá vefsíðuna sem tilheyrir 

rannsóknarverkefninu og styður við myndbandið.  

 

 

 

Mynd 4 Vefsíðan „Réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna“  
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8 Lokaorð 

Íslenskt samfélag hefur þróast hratt og er orðið litríkt fjölmenningarsamfélag. Á meðan á 

vinnslu þessa verkefnis stóð fann ég fyrir miklum áhuga ýmissa aðila fyrir því. Áhuginn kom 

ekki síst frá foreldrum barna af erlendum uppruna sem upplifa þörfina á efni sem þessu og 

einnig frá öðrum skólastjórum sem bíða eftir efni sem þeir geta vísað til. Allir voru tilbúnir að 

leggja lóð sitt á vogarskálarnar með þátttöku í verkefninu. 

Með þessu verkefni fá foreldrar af erlendum uppruna aðgang að efni um skólastarf á 

Íslandi á sínu tungumáli en efnið nýtist einnig íslenskum foreldrum. Kennarar og 

skólastjórnendur fá aðgang að efni til að vísa foreldrum á, efni sem hentar vel þeim sem hafa 

ekki öðlast færni í íslenskri tungu. Það er grundvallaratriði að foreldrar átti sig á réttindum 

sínum og skyldum varðandi skólagöngu barna sinna. 

 Sú aðferð sem farin er í þessu verkefni er frumkvöðlastarf á sviði lokaverkefna í 

meistaranámi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands; að nemar af mismunandi námsleiðum 

fyrir grunnskólakennara og stjórnendur, vinni í teymi að hagnýtri lokaafurð. Við verkefnið 

nýttist sú þróun sem hefur átt sér stað varðandi tækni og nýtingu hennar í skólastarfi. Að 

nýta sér tæknina og útbúa aðgengilegt efni til að deila áfram er hvetjandi aðferð í vinnu að 

lokaverkefni og hún nýtist mér einnig beint í starfi. 

Ferlið, að útbúa myndband og vefsíðu, var mjög lærdómsríkt. Það krafðist góðs skipulags 

og samstarfshæfni. Að vinna að einstaklingsverkefni en njóta samt góðs af samstarfi í teymi 

er í takt við þá þróun sem hefur átt sér stað í skólastarfi almennt. Rannsóknir benda til þess 

að sú þróun hafi almennt skilað sér í ánægðari nemendum og starfsfólki. 

Að vinna efni sem hægt er að miðla áfram gefur verkefninu meira gildi. Við búum í 

fjölmenningarsamfélagi við ört vaxandi tæknimöguleika. Nýtum okkur möguleika tækninnar 

og þróum nám í fjömenningarsamfélagi okkar sem er í takt við möguleika hennar. Það eru 

fjölbreyttir möguleikar í framtíðinni fyrir þá sem eru að huga að lokaverkefnum og vilja um 

fram allt að að þau nýtist öðrum beint. 

Öll börn eiga rétt á menntun. Við eigum að hvetja börnin okkar til að mennta sig. 
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Viðauki A: Handrit að myndbandinu 

Þáttur: Tengjumst - Réttindi og skyldur foreldra grunnskólabarna 

Höfundur: Lára Bergljót Jónsdóttir 

 

Atriði nr. Texti (7 línur er um 20 sek í flutningi, 21 lína er um mínúta) Hvað er í mynd 

Skráning og 

upplýsingar 

R1 

Þegar barn á að hefja skólagöngu í nýjum skóla þarf að skrá 

barnið í skólann. Skólar hafa eyðublöð sem eru oftast aðgengileg 

á heimasíðu skólans sem foreldrar geta fyllt út og afhent eða sent 

á viðkomandi skóla.  

 

Einnig er hægt að nálgast eyðublöðin í skólanum sjálfum, oftast 

hjá ritara. 

 

Það er mikilvægt að taka fram atriði eins og sérstakar þarfir eða 

ofnæmi ef um er að ræða. 

 

 

Foreldri að fylla út 

skráningarblað hjá 

ritara skólans og 

afhenda honum. 

4 sjónarhorn: 

-yfirlitsmynd af 

skrifstofu 

-nærskot á foreldra 

að fylla út blaðið 

-nærmynd á blaðið 

meðan foreldrar fylla 

út 

-mynd á ritarann að 

taka við blaðinu af 

foreldrunum 

Þátttaka 

foreldra í námi 

barna 

 

R2 

 

 

Það er mikilvægt að taka þátt í námi barna sinna. Aðstoðið og 

ræðið við barnið um námið. Hlustið á barnið lesa og lesið með 

því. 

 

Foreldri að taka á 

móti barni sínu og 

sest niður með 

heimalesturinn 

 

R3 Stundum fáum við foreldrar tækifæri til að taka þátt í starfi 

barnanna í skólanum og þá er mikilvægt að mæta ef maður getur. 

Það er gott fyrir barnið og tengir saman heimili og skóla. 

 

Tala beint í 

myndavélina á hverju 

tungumáli fyrir sig 

 

Upplýsingagjöf 

og samráð 

heimilis og 

skóla 

 

R4 

 

 

 

 

 

 

Skólar eru með skipulagða viðtalsdaga á skóladagatali. Þessi 

viðtöl fara yfirleitt fram í skólanum þar sem nemendur mæta með 

foreldrum sínum til umsjónarkennara í viðtal. Í þessum viðtölum 

er farið yfir gengi og líðan nemandans í skólanum.  

 

Það er mikilvægt að mæta í þessi viðtöl. Henti viðtalstíminn ekki 

er um að gera að hafa samband við umsjónarkennarann og finna 

nýjan tíma.  

 

 

Foreldrar ásamt barni 

sínu í viðtali í 

skólastofu ásamt 

umsjónarkennara. 

-yfirlitsmynd yfir 

kennslustofuna 

-myndaskot á 

kennarann séð aftan á 

foreldra og barn 

-hliðarskot á foreldra, 

barn og kennara 
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R5 Ef ástæða er til að heyra í umsjónarkennara er mikilvægt að hafa 

samband strax, ekki bíða ef um mikilvæg atriði er að ræða.  

 

Það er alltaf hægt að hafa samband við skólann, símleiðis eða 

með tölvupósti.  

 

Foreldrar geta óskað eftir fundi með umsjónarkennara til 

viðbótar við hefðbundin viðtöl. 

 

 

 

Foreldri tekur á móti 

barninu sínu, þau 

setjast niður og 

barnið ræðir við 

foreldrið. Foreldrið 

sest við tölvuna og 

sendir póst á 

kennarann. 

-skot á heimili þar 

sem barnið hleypur í 

fangið á mömmu 

-skot af mömmu 

hella mjólk í glas og 

smyrja brauð og 

spjalla við barnið 

-skot þar sem barnið 

er að teikna en 

mamman er að skrifa 

í tölvunni 

 

(R6 farin út) 

 

R7 

Meginhlutverk umsjónarkennara er að vera trúnaðarmaður sem 
nemendur geta leitað til með vandamál sem snúa að náminu, 
skólanum og öðru. 

 

 Umsjónarkennarinn er talsmaður nemenda við yfirstjórn skólans, 
aðra kennara og nemendaverndarráð. Hann er upplýsingaaðili 
sem á að miðla til nemenda upplýsingum um skólareglur, nám, 
námstilhögun og annað það sem þörf er á.  

Myndskeið inn í bekk 

þar sem kennari er að 

aðstoða nemendur og 

af  kennaranum í 

tölvunni 

-yfirlitsmynd af bekk 

og umsjónarkennara 

-kennari að aðstoða 

nemanda 

-Kennari að spjalla 

við annan nemanda 

-kennari við tölvuna, 

hliðarskot 

R8 Skólastjórnendur grunnskóla eiga að tryggja menntun og velferð 
nemenda og stuðla að námslegum framförum þeirra og árangri í 
námi.  

 

 

Skólastjórinn inni í 

skrifstofu sinni að 

vinna í tölvunni og á 

gangi um skólann 

-Skólastjóri við 

skrifborð sitt 

-skólastjóri á spjalli 

við kennara 

-skólastjóri að 

yfirlitsmynd 

-skólastjóri að spjalla 

við nemendur, 

nærmynd 
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R9 

Túlkaþjónusta 

Foreldrar með annað tungumál en íslensku eiga rétt á 

túlkaþjónustu. Oft bíður skólinn upp á að útvega túlkaþjónustu en 

foreldrar eiga ekki að hika við að óska eftir henni ef þörf er á.  

 

Stundum eru börnin orðin mjög fær í íslensku og foreldrarnir fara 

að reiða sig á þau.  

 

Það er nauðsynlegt að greina í sundur hvað við ræðum við börnin 

og hvenær við þurfum að þiggja túlkaþjónustu því það eru ýmis 

málefni sem fullorðnir þurfa að ræða án þess að börnin heyri. 

 

 

Foreldrar á fundi með 

kennara og túlki í 

skólastofu 

R10 

Aðbúnaður 

barna 

Börn eiga rétt á því að fá næringu, fatnað og öruggt heimili svo 
þau geti þroskast á sem bestan hátt. Stjórnvöld eiga að aðstoða 
fjölskyldur sem hafa ekki kost á því að veita börnum 
framangreint. 

 

Öll börn eiga rétt á hvíld, leik og að taka þátt í menningarlífi. 

 

 

Á heimili þar sem 

fjölskyldan borðar 

saman og spjallar 

-skot af borðhaldinu 

-skot af pabbanum að 

ganga frá 

-skot af mömmunni 

sýna barninu 

auglýsingar af 

bíómyndum 

-skot þar sem 

pabbinn horfir yfir 

öxlina á þeim á 

bíóauglýsingar og 

tekur þátt í spjallinu 

R11 

Vinna barna 

Börn eiga rétt á vernd gegn því að vinna hættuleg störf eða störf 
sem eru slæm fyrir skólagöngu þeirra, heilsu eða þroska. Ef börn 
stunda vinnu eiga þau rétt á því að gera það í öryggi og að fá 
sanngjörn laun fyrir. 

 

Aðstæður fjölskyldna eru mismunandi. Sumir foreldrar verða að 
vinna mjög mikið og treysta því að börnin taki þátt í því að halda 
heimilinu í lagi. Sum börn hafa mikið að gera í skóla- og 
frístundastarfi og hafa því kannski ekki mikinn tíma til að vinna 
heimilisstörf. 

 

Hafa ber í huga aldur og þroska barna þegar ákveðið er hversu 
mikinn þátt þau eiga að taka í heimilisstörfum. 

 

Á heimili 

-yfirlitsmynd af 

unglingi að læra 

heima  

mömmu að færa 

barninu brytjaða 

ávexti 

-mamman brýtur 

saman þvott 

-pabbinn sópar gólf 

-barnið fer út með 

ruslið 

-barnið leggur á borð 
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R12 

Skóladagatal 

Það er skólaskylda á grunnskólastigi á Íslandi. Öllum börnum, á 
aldrinum 6–16 ára, er skylt að sækja grunnskóla. 

 

Foreldrar gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri.  

 

 

 

Foreldrar á gangi 

með barni sínu, 

skotið aftan á þau þar 

sem þau rölta, barnið 

jafnvel valhoppar og 

þau eru greinilega að 

spjalla 

 

R13 Starfstími nemenda í grunnskóla skal á hverju skólaári vera að 
lágmarki níu mánuðir. Skóladagar nemenda skulu eigi vera færri 
en 180. 

 

 Skóladagadal er aðgengilegt á heimasíðum skóla á því er hægt 
að sjá hvenær eru frí og viðtalsdagar. 

 

Á Íslandi eru hefðbundni jóla- og páskafrí. Einnig geta skólar haft 
haust- og vorfrí. 

 

Mynd af 

skóladagatali inní 

tölvu hjá foreldri 

 

R14 Séu nemendur veikir þarf að hafa samband við skólann. Hægt er 
að hringja, skrifa tölvupóst eða skrá veikindi inn á vefsíðum. 

Óski foreldrar eftir að börn þeirra fái leyfi frá skóla í 1-2 daga er 
nóg að biðja um það hjá umsjónarkennara. Sé hins vegar óskað 
eftir lengra leyfi en 2ja daga þarf að sækja um það hjá 
skólastjórnendum.  

 

Leyfi frá skóla eru á ábyrgð foreldra, þeir þurfa að sjá til þess að 
nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi 
meðan á leyfi stendur. 

 

 

Foreldri að hringja í 

skólann og tilkynna 

veikindi 

Foreldri að fylla út 

leyfisbeiðni 

-foreldri að tala í 

síma 

-foreldri í tölvunni, 

hliðarskot 

-foreldri situr með 

kaffibolla og er að 

fletta dagatali/dagbók 

-nærmynd tekin yfir 

öxl foreldris af 

tölvuskjá þar sem 

foreldri er að skoða 

leyfisbeiðni á vefsíðu 

skólans 

 

 

R15 Öllum börnum í yngri árgöngum grunnskóla skal gefinn kostur á 
þjónustu frístundaheimila. Frístundaheimili er 
frístundavettvangur barna með áherslu á val barna, frjálsan leik 
og fjölbreytileika í viðfangsefnum og umhverfi.  

 

Yfirlitsmynd af 

Frístundarstarfi 

-börn í ýmsum leik, 

nokkur skot 

 

R16 

Hvatning til 

menntunar 

Menntun á að hjálpa börnum að læra að rækta sjálfsmynd sína, 
hæfileika og færni. Hún á að kenna þeim að þekkja réttindi sín og 
að virða réttindi annarra, menningu þeirra og fjölbreytileika. 

Á skólalóð 

-yfirlitsmynd af 

börnum í leik 
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Menntun á að hjálpa þeim að lifa friðsamlega og að vernda 
náttúruna. 

 

 

R17 Öll börn eiga rétt á menntun.  Við eigum  að hvetja börnin okkar 
til að mennta sig. 

 

 

Tala beint í 

myndavélina á hverju 

tungumáli fyrir sig! 
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Viðauki Á: Leyfisbeiðni til foreldra 

Bláskógaskóli Reykholti 
1. febrúar 2021 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Í vetur hef ég stundað nám við HÍ samhliða vinnu. Ég stefni á að klára master í stjórnun 

menntastofnanna nú í vor. Hluti af náminu er lokaverkefni sem ég er að vinna að. Mitt verkefni 

er að búa til fræðsluefni fyrir foreldra grunnskólabarna af erlendum uppruna og fylgja því eftir 

með kynningu til þessa fjölbreytta foreldrahóps.   

Verkefnið mitt er einstaklingsverkefni en líka hluti af samstarfsverkefni sem er í raun fjórþætt 

og fjallar um (1) hefðir og venjur í samskiptum heimila og skóla á Íslandi; (2) um mikilvægi 

þess að foreldrar og kennarar starfi saman fyrir aðlögun barnanna í íslensku samfélagi, vellíðan 

þeirra og námsárangur; (3) um réttindi og skyldur foreldra vegna skólagöngu barna sinna; og 

(4) um það hvernig foreldrar geti stutt við íslenskunám og lestrarþjálfun barna og unglinga. 

Yfirheiti verkefnisins er „Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af erlendum uppruna.“ 

Við erum 4 meistaranemar sem stöndum að þessu heildarverkefni og ég sé um 3. þátt þess. 

Kristín Jónsdóttir, dósent í Deild kennslu- og menntunarfræða, er leiðbeinandi verkefnisins. 

Fræðsluefnið sem við ætlum að búa til er í formi myndbanda. Efnið verður á íslensku (með 

enskum texta), spænsku, pólsku og arabísku. Fræðsluefnið verður birt á „Tengjumst“ sem er 

vefur í smíðum undir Háskóla Íslands, með fræðsluefni og myndböndum. 

Núna erum við að leggja lokahönd á handritagerð og stefnum að því að hefja tökur 15. febrúar 

næstkomandi. Eitt af markmiðum með gerð fræðsluefnisins er að sýna fjölbreytt skólastarf og 

ólíka skóla. Því langar okkur að taka upp hluta af efninu hér í okkar skóla í Reykholti. 

Hugmyndin er að taka upp yfirlitsmyndir af starfinu, í kennslustofu, á leikvelli og í mötuneyti. 

Við myndum passa upp á að draga ekki nærmyndir af börnunum heldur einblína á 

heildarmyndina. Okkur langar t.d. að fanga stemmninguna af bolludeginum. Ef við náum 

góðum myndskeiðum sem sýna börn í nærmynd verður leitað leyfis. Einnig munum við biðja 

fyrirfram um leyfi foreldra til að 2-4 börn taki þátt í myndskeiðum t.d. þar sem þau fá leiðsögn 

kennara sinna (lesa fyrir kennarann eða þess háttar). Tökurnar hjá okkur fara fram mánudaginn 

15. febrúar. Ef þið hafið á móti því að barnið ykkar sjáist í myndböndunum hafið samband við 

mig. Ef þið hafið ekki samband reikna ég með að þið séuð samþykk myndatökunni. 

Virðingarfyllst 

Lára Bergljót Jónsdóttir 

skólastjóri 
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Viðauki B: Skjáskot af forsíðu tengjumst.hi.is 
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Viðauki D: Skjáskot af undirsíðunni Réttindi 
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Viðauki Ð: Skjáskot af undirsíðunni um vefinn 

 

 

 


