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Úrdráttur 
Í skjóli tilskipunar EES um frelsi launþega til flutninga og atvinnufrelsis á milli landa EB 
og EFTA ríkjanna samkvæmt 28. grein laga þar um er fólki heimilt að flytja til þeirra 
landa sem í þessum samtökum eru og vinna þar. Ísland er þar ekki undanskilið og má sjá 
erlent vinnuafl mjög víða, ekki hvað síst í smærri byggðakjörnum á landsbyggðinni. Í 
kjölfar þessa eru margvíslegar breytingar á mynstri þessara samfélaga og er leikskólinn á 
tímamótum vegna fjölda erlendra barna sem sækja þar nám. 
 
Með lokaverkefni mínu til B.Ed. gráðu í leikskólakennaranámi ætla ég að byggja upp 
samskiptakerfi sem byggir á foreldrahandbók og málörvunaráætlun til hægðarauka fyrir 
nýbúa þessa lands. Foreldrahandbókin verður gefin út á þremur tungumálum þ.e. 
íslensku, ensku og pólsku og er hún sérstaklega sniðin fyrir leikskólana í Vesturbyggð þar 
sem ég vinn. Ég ætla að útfæra myndrænt dagsskipulag á íslensku, ensku og pólsku, en 
sendi þau eingöngu á íslensku í verkefninu mínu. Myndirnar eiga að sýna það sem fer 
fram á leikskólanum yfir daginn, en hann er opin frá kl. 7.45 til 17.15 alla virka daga. 
 
Ég tel gott fyrir alla sem eiga börn á leikskóla að fá foreldrahandbók sem útskýrir það 
sem fram fer á leikskólanum, og hvers má vænta af leikskólanum hvert ár. Til að hjálpa 
þeim börnum sem byrja í leikskóla þarf að vera góð málörvunaráætlun til staðar sem er 
aðgengileg fyrir allt starfsfólk á leikskólanum og foreldrum barnanna sýnileg. Tel ég 
þetta vera grundvallaratriði til að gott leikskólastarf geti þrifist þar sem börn af ólíku 
þjóðerni og menningu mætast og vinna saman. Þetta er búið að vera áhugamál hjá mér 
síðan ég var í vettvangsnámi á Akranesi. Það er von mín að þetta verkefni nýtist leik- og 
grunnskólum við þróun á ennþá betra samskiptakerfi í framtíðinni.  
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Abstract 
Article 28 of the EEA directive allowing free flow of labour between the states of the EU 
and the EFTA states allows the nationals of the member states, of these unions, to 
migrate to any other member state in these unions. Iceland is no exception and foreign 
labourers are notable, especially in small communities outside of the capital area. With 
these comes a lot of changes in the social fabrics of these societies and the pre-school is 
at a juncture because of the high numbers of foreign children that attend them.  
 
As my B.Ed. thesis in pre-schoolteacher studies I’m going to make a communication 
system that is based on a parental handbook and a verbal stimulation plan aimed to assist 
the immigrants in Iceland. The parental handbook will be published in three languages; 
Icelandic, English and Polish and is especially formatted for the pre-schools in 
Vesturbyggð. I’m going to map out a graphic organisational chart in Icelandic, English 
and Polish but in this thesis I will only present it in Icelandic. The chart should show the 
activities in the pre-school during opening hours (from 7.45am to 5.15 pm every 
weekday).  
 
I think it would benefit every parent that has children in pre-schools, to get a parental 
handbook that explains what goes on in the pre-schools and what can be expected from 
the pre-school each year. To be able to help children that are joining pre-schools there 
need to be a good verbal stimulation plan that is assessable for the staff of the pre-school 
and visible for parents. I think that this is essential to be able to provide an effective pre-
school where children from various different nationalities and culture can thrive. This has 
been my focus of interest since I was in vocational training in Akranes. It is my sincere 
hope that this thesis can help schools, both pre-schools and grammar schools, in 
developing an even better communication system in the future.   
 


