
Fylgiskal 1 

Viðtalsrammi fyrir leikskólastjóra 

 

Hver er ykkar reynsla af starfi með börnum af erlendum uppruna? 

Laða fram svör við spurningum eins og: 

Starfsmannahópurinn: 

� Hvert er viðhorf til fjölmenningarlegs starfs meðal starfsmanna?  

� Hvert stefnir hugur ykkar í fjölmenningarlegu starfi? 

� Eru einhverjir starfsmenn af erlendum upppruna? 

Móttaka: 

� Móttaka erlendra barna með hvaða hætti er hún? 

� Móttökuáætlun fyrir erlend börn og foreldra er hún til í leikskólanum? 

� Er leitað eftir ákveðnum bakgrunnsupplýsingum um barnið og foreldrana? 

� Með hvaða hætti er brugðist við tungumálaerfiðleikum á meðan að barn er að 

aðlagast.  

Tungumál: 

� Hvernig er komið til móts við þarfir barna sem hafa ekki næga 

íslenskukunnáttu? (Þá á ég við í daglegu starfi). Er verið að vinna með 

einhverju móti markvisst með þeim börnum? 

� Er verið að leggja áherslu á íslenskukennslu með einhverjum hætti til að koma 

til móts við börn með litla íslenskukunnáttu. 

� Hafið þið einhver mælitæki, stöðluð málþroskaprós eða eitthvað slíkt til að 

meta máltjáningu og málskilningi barnanna? 

Menningu: 

� Er áhugi fyrir því að vinna með menningarlegan bakgrunn barnanna. Ef svo er 

með hvaða hætti er það gert. 

Hver er ykkar reynsla af samstarfi með foreldrum af erlendum uppruna? 

Laða fram svör við spurningum eins og: 

Foreldrasamstarf: 

� Hvernig er brugðist við tungumálaerfiðleikum t.d. í foreldrasamtölum? 

� Með hvaða hættir eru foreldrar af erlendum uppruna virkjaði til þátttöku í 

foreldrasamstarfi? 

� Hafið þið með einhverjum hætti fengið þá til að að kynna t.d. sína menningu, 

trú, tungumál fyrir börnum og starfsfólki. 
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� Taka þeir þátt í starfi foreldrafélags leikskólans? 

 

Hvert er þitt viðhorf til fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar?                

Laða fram svör við spurningum eins og: 

Fjölmennigarstefna Reykjanesbæjar 

� Hafið þið haft hana til hliðsjónar í ykkar stefnumótunarvinnu? 

� Hver finnst þér að eigi að móta fjölmenningarlegt starf í leikskólum?  

� Á það að vera í höndum hvers og eins leikskóla?  

� Eiga fræðsluyfirvöld að koma þar að með einhverjum stefnumótandi hætti? 

� Eru fræðsluyfirvöld að veita leikskólunum nægilega mikinn stuðning? 

� Ef svo er með hvaða hætti ætti sá stuðningur að vera? 

 


