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Ágrip 

Leikskólinn í Stykkishólmi er eins og fleiri leikskólar að taka á móti sívaxandi fjölda erlendra 

barna. Á bakvið hvert barn er fjölskylda sem talar ekki sama tungumál, hefur önnur 

samfélagsgildi og jafnvel trú. Markmið með þessari ritgerð er að skoða hvernig hægt sé að 

bæta ofan á það foreldrasamstarf sem fyrir er í leikskólanum. Skoðað var hvernig 

foreldrasamstarf var statt og hvernig hægt væri að gera betur með tilliti til erlendra foreldra 

barna í leikskólanum.  

Tekin voru viðtöl við deildarstjóra allra deilda í Leikskólanum í Stykkishólmi þar sem þeir 

voru spurðir hvernig þeim þætti foreldrasamstarfið ganga. Einnig voru þeir spurðir hvað þeir 

vildu sjá breytast. Deildarstjórum fannst foreldrasamstarfið ganga vel en það mætti alltaf gera 

betur, þeir fögnuðu fjölbreytileika þess að fá erlend börn og erlenda foreldra inn í 

leikskólastarfið. Þó kæmu stundum upp erfiðleikar sem þyrfti að takast á við.  

Einnig var foreldrasamstarfið í leikskólanum skoðað miðað við önnur þróunarverkefni sem 

unninn hafa verið í leikskólum hér á landi. Nokkrar hugmyndir að bættu foreldrasamstarfi við 

erlenda foreldra voru settar fram. Að lokum eru niðurstöður viðtala skoðaðar og komið með 

hugmyndir að bættu foreldrasamstarfi við erlenda foreldra.  

Með góðu samstarfi innan leikskólans er hægt að bæta enn frekar það foreldrasamstarf sem 

fyrir er en þó þarf að huga sérstaklega vel að erlendum foreldrum. Það má gera með ýmsum 

leiðum eins og að þýða foreldrahandbók á fleiri tungumálum og setja sér markmið með 

foreldrasamstarfi, þannig verður foreldrasamstarf markvissara og erlendir foreldrar geta enn 

frekar notið þess að fylgjast með barni sínu í leikskólanum.  
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Þakkarorð 

Ég vil byrja á því að þakka unnusta mínum og barni fyrir einstaka þolinmæði á meðan ég 

stundaði nám mitt. Foreldrum mínum og systkinum fyrir að hjálpa mér endalaust um pössun 

og þá hjálp sem mig hefur vantað.  

Starfsmenn leikskólans í Stykkishólmi fá sérstakar þakkir fyrir hvatningu og áhuga á því sem 

ég tók mér fyrir hendur í náminu og fyrir að leyfa mér að nota bæði leikskólann og 

starfsfólkið í verkefnum mínum á námstímanum.  

Þeir sem lásu yfir ritgerðina á ég bestu þakkir fyrir að hjálpa mér að laga hvimleiðar 

innsláttar- og stafsetningarvillur.  

Leiðbeinandanum  Hönnu Óladóttur þakka ég fyrir alla hjálpina og fyrir að leiðbeina mér með 

ritgerðina.  

Án ykkar væri ritgerðin ekki til.  
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1. Inngangur  

Leikskólinn í Stykkishólmi hefur eins og aðrir skólar tekist á við þær breytingar sem orðið 

hafa á undanförnum árum vegna aukningar erlendra foreldra sem koma að leikskólastarfi. 

Fjöldi erlendra verkamanna hefur sest að og flutt sínar fjölskyldur með sér eða eignast 

fjölskyldu á Íslandi. Þessar breytingar hafa kallað  á breytt vinnulag til að sinna þessum nýja 

hóp. Það var margt sem þurfti að huga að og margt sem þurfti  að breyta t.d. tókst  samfélagið 

við aukna fjölbreytni menningarheima sem settust  að. Samfélagsgildi voru ekki þau sömu og 

mismunandi trú sem fylgdi þessum foreldrum. 

Eins og áður hefur komið fram hefur mikil aukning orðið á flutningi fólks á milli landa. Erlent 

fólk flytur til Íslands og sest að. Í þeirra hópi eru mörg börn af ólíku þjóðerni sem þurfa 

leikskólavist. Við aukna fjölbreytni nemenda verða óhjákvæmilega ýmsar breytingar sem 

starfsfólk leikskóla  þarf að takast á við. Það á til að mynda við um foreldrasamstarf, en virkt 

foreldrasamstarf er nauðsynlegt til að foreldrar finni að þeir skipti máli í leikskólastarfi, þeir 

finni að hlustað sé á þá og síðast en ekki síst þá þekkja þeir barnið sitt best og geta því miðlað 

upplýsingum til að auðvelda barninu leikskóladvöl sína. 

 Að ýmsu þarf að hyggja í þessu sambandi hvað viðkemur foreldrasamstarfi við erlenda 

foreldra. Erlendir foreldrar hafa alist upp við önnur gildi, aðra menningu og jafnvel aðra trú en 

tíðkast hér á Íslandi, því þarf að huga sérstaklega vel að þessum nýja hópi í leikskólastarfi. 

Það sem Íslendingum finnst sjálfsagt er jafnvel ekki sjálfsagt í heimalandi erlendra foreldra. 

það þarf því að huga að upplýsingamiðlun og leiðum til þess að upplýsingar komist til skila. 

Erlendir foreldrar skilja ekki endilega íslensku og því þarf að bregðast við með viðeigandi 

hætti.  

Með þetta í huga þótti mér vert að skoða hvernig foreldrasamstarf við erlenda foreldra í 

leikskólum gengur. Fyrir valin varð að skoða sérstaklega hvernig málum er háttað í 

Leikskólanum í Stykkishólmi . Í leikskólanum hefur verið mikil aukning á erlendum börnum 

og foreldrum sem koma að starfinu. Því gæti orðið fróðlegt að skoða hvernig unnið er með 

þennan hóp og hvort það sé eitthvað gert með sérstöku tilliti til þessa hóps. Skoða hvernig 

leikskólinn vinnur að foreldrasamstarfi við erlendu foreldrana og hvort ekki sé hægt að gera 

betur. Til að fá sem bestar upplýsingar tek ég viðtöl við deildarstjóra allra deilda þar sem 

skoðað er hvernig staðan er núna og hvort deildarstjórar vilji sjá eitthvað breytast. 
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Rannsóknarspurning mín er því: hvernig er hægt að bæta foreldrasamstarf við erlenda foreldra 

í Leikskólanum í Stykkishólmi? Með því að skoða skólanámskrá leikskólans er hægt að sjá 

hvort leikskólinn hafi markmið með foreldrasamstarfi og hvort erlendir foreldrar séu nefndir 

sérstaklega í henni. Með þessum leiðum ætla ég að skoða foreldrasamstarfið innan leikskólans 

og hvort ekki sé hægt að bæta foreldrasamstarfið með nýjum aðferðum sem höfða til þessa 

nýja hóps sem hefur flust til Stykkishólms á undanförnum árum.  
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2. Foreldrasamstarf og mikilvægi þess 

Foreldrasamstarf er mikilvægur hlekkur í leikskólastarfi og því þarf að huga að mörgum 

þáttum þegar foreldrar koma að starfi leikskólans. Foreldrar þekkja barnið sitt best og því 

nauðsynlegt að fá góðar upplýsingar um barnið frá þeim sem gætu hjálpað barninu að aðlagast 

í leikskólanum. Að fá upplýsingar um barnið er óhjákvæmilega erfiðara þegar erlendir 

foreldrar koma að leikskólastarfinu, þá þarf að huga að því hvernig best sé að koma 

upplýsingum á framfæri á einfaldan og skiljanlegan hátt. Erlendir foreldrar tala ekki íslensku 

og jafnvel ekki ensku svo það þarf að skoða þennan hóp foreldra sérstaklega. Hlutverk 

foreldra og leikskóla þurfa að vera á hreinu en það getur reynst erfitt að efla erlenda foreldra í 

leikskólastarfinu ef skilningur er ekki til staðar. 

Starfsmenn leikskóla hafa því stórt hlutverk í að efla hóp erlendra foreldra með markvissum 

hætti en þó á einfaldan hátt þannig að fjölbreyttur hópur foreldra skilji það sem fram fer. 

Einnig þarf að kynna fyrir erlendum foreldrum þann menningarheim sem leikskólinn hefur 

upp á að bjóða börnum þeirra og það getur orðið flókið þegar foreldrar og starfsfólk hafa ekki 

sama móðurmál. Þessum kafla er ætlað að veita smá innsýn inn í það ferli sem 

foreldrasamstarf er með áherslu á erlenda foreldra. 

Hugtakið foreldrasamstarf vísar til þess samstarfs sem foreldrar og starfsmenn skóla eiga um 

ýmis mál. Stundum er þetta nefnt samstarf heimilis og skóla og er þar verið að vísa til þessara 

tveggja stofnana (Nanna Kristín Christiansen, 2010:19). Undanfarin ár hefur umræðan verið 

að aukast og áherslur að breytast, aukin áhersla lögð á samstarf milli heimilis og skóla og 

skólar jafnvel sett sér markmið í foreldrasamstarfi. Árið 2008 var sett í lög  að allir skólar ættu 

að hafa starfandi foreldrafélög sem væri vettvangur foreldra til að fylgjast með og taka þátt í 

starfsemi skóla.  

 

2.1. Markmið og eðli foreldrasamstarfs 

Grundvöllur samstarfs þarf að einkennast af gagnvirkum samskiptum og virðingu fyrir 

misjöfnum hlutverkum heimilis og skóla. Kagan setti fram þá skilgreiningu á samstarfi að 

úrræði, vald og áhrif væru samnýtt milli stofnanna og fólks til að ná fram sameiginlegum 

markmiðum sem annars væru ekki á færi einstaklings eða einnar stofnunar. Gagnkvæm 

virðing og traust er forsenda samstarfs og lykilatriðið sé að deila upplýsingum. Að lokum þarf 

samstarfið að einkennast af sameiginlegum ákvörðunum. Því þurfa hlutverk leikskóla og 
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foreldra að vera á hreinu til að koma í veg fyrir misskilning og til að allir viti til hvers er 

ætlast af þeim (Nanna Kristín Christiansen, 2010:68). 

Samstarf er í þremur hlutum sem taka við hver af öðrum þ.e. upplýsingar, samræða og 

hlutdeild. Á fyrsta þrepi samstarfs eru upplýsingar um starfið í leikskólum t.d. með tölvupósti, 

fréttabréfum, heimasíðu og á fundum. Á þessu þrepi gefa foreldrar upplýsingar um barnið. Á 

öðru þrepi kemur samræðan inn. Hún felur í sér raunverulegar umræður foreldra og kennara 

um barnið, umhverfi og þroska. Á þessu stigi er mjög mikilvægt að foreldrar upplifi að 

hlustað sé á þá. Á þriðja þrepi bætist hlutdeild við og sameiginleg ákvörðun foreldra, þar nær 

samstarfið markmiði sínu. Á þessu stigi koma foreldrar og kennarar sér saman um 

sameiginleg markmið sem allir vinna að og bera ábyrgð á. Hér eru allir á jafnréttisgrundvelli 

því allar ákvarðanir um barnið eru sameiginlegar (Nanna Kristín Christiansen, 2010:68). 

Fræðimenn eru sammála um að gott foreldrasamstarf sé grundvallaratriði fyrir vellíðan barns 

á meðan barnið dvelur í leikskóla. Foreldrar eru jákvæðari gagnvart leikskólanum og vel 

upplýstir um það samfélag sem barnið dvelur í. 

Markmiðin með foreldrasamstarfi eru að barni líði vel í leikskóla og að foreldrum líði vel að 

vita af barninu sínu í daglegu lífi og starfi leikskólans. Því þarf að vera gott upplýsingastreymi 

milli leikskóla og foreldra. Leikskólinn á að hjálpa börnum frá öðrum menningarsvæðum til 

að vera virkir þátttakendur í hinu nýja samfélagi án þess að þau glati tengslum við eigin 

menningu, tungu og trú. Þau þurfa að öðlast sjálfsöryggi í hinu nýja umhverfi og tilfinningu 

fyrir því að þau séu velkomin í leikskólann. Þannig halda þau sjálfsvirðingu sinni og styrkja 

sjálfstraust sitt (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:30). 

Í skrifum fræðimanna kemur fram að fjölbreyttir hópar nemenda, kennara og annars 

starfsfólks geri miklar kröfur um víðtæka þekkingu á fjölmenningarlegum málefnum í 

skólum. Til að taka ákvarðanir sem byggjast á félagslegu réttlæti og jafnrétti verði stjórnendur 

og annað starfsfólk að hafa þekkingu og skilning á ólíkri menningu, trúarbrögðum, 

tungumálum, gildum, samskiptareglum, stöðu kynja, áherslu í uppeldi og viðhorfum til 

menntunar.  

Í slíkum skóla þarf að móta stefnu sem grundvölluð er á tilteknum sameiginlegum gildum sem 

starfsfólk, nemendur og foreldrar geta fallist á. Stefnan verður einnig að vera sveigjanleg svo 

hægt sé að mæta ólíkum þörfum ólíkra hópa (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 

2010:19). Ein áhrifamesta breytingin á undanförnum árum eru breyttir stjórnunarhættir og 
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eiga rætur að rekja til valddreifingar. Þannig tengjast stjórnun og rekstur skóla starfsmönnum 

hans og foreldrum.  

Þegar valddreifing á í hlut deilist ábyrgðin yfir á marga t.d. foreldra, starfsfólk og 

sveitastjórnir. Fleiri bera ábyrgð og fjölbreyttari sjónarmið koma fram við allar 

ákvarðanatökur, þróun og breytingar (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010:19). Við 

þessu þurfa foreldrar að bregðast svo þeir geti verið vel upplýstir um það starf sem fram fer í 

leikskóla barna þeirra.  

Með internetinu opnast margir möguleikar fyrir foreldra að fylgjast með en þeir þurfa að gæta 

þess að gleyma ekki að skoða það sem fram fer þegar það mætir með barn í leikskóla eða 

sækir það að vinnudegi loknum. Ein forsenda þess að fólk nái árangri í því sem það tekur sér 

fyrir hendur er að því líði vel. Því þarf að huga að stöðu erlends fólks í nýju umhverfi. Koma 

þarf í veg fyrir félagslega einangrun og þar hefur nýi skólinn hlutverki að gegna. Skólinn 

getur gefið erlendu fólki tækifæri á að kynnast því starfi sem börn þeirra eru daglegir 

þátttakendur í. Á þann hátt er hægt að byggja upp traust milli skóla og heimilis sem 

nauðsynlegt er fyrir frekara samstarf.  

Nauðsynlegt er þó fyrir skólann að fara varlega því fólk myndar sér oft skoðun á skólum út frá 

eigin reynslu og yfirfærir neikvæða upplifun sína yfir á aðra skóla. Því verður að fara hægt af 

stað og vera minnugur að mörg lítil skref geta skilað sama árangri að lokum og eitt stórt 

(Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010:294). Ef gert er ráð fyrir að að börn séu þannig 

gerð að þeim sé í grundvallaratriðum ætlað að búa í eintyngdu samfélagi og temja sér eitt mál 

er líklegt að að litið sé á tvítyngi sem frávik frá eðlilegu og dæmigerðu þroskamynstri (Elín 

Þöll Þórðardóttir.2007:101). Fjölbreytileikanum ætti að fagna og vinna ætti  út frá því að börn 

séu mismunandi og að bakgrunnur sé ekki sá sami hjá öllum börnum, sama hvaðan þau koma.  

Hafa skal í huga þegar unnið er að virku foreldrasamstarfi að gagnkvæm virðing sé á milli 

leikskóla og foreldra barna. Í Stjórnarskrá lýðveldisins er ákvæði um að allir skulu vera jafnir 

fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti (Björk Helle 

Lassen o.fl., 2007:151). Það þarf að kynna sér vel mismunandi menningu, samfélagsgildi, 

trúarskoðanir og tungumál. Árið 2001 var sett fram stefna um fjölmenningu fyrir leikskóla og 

um leið var viðurkennt að taka þyrfti tillit til foreldra af erlendum uppruna. Fjármagn var t.d. 

aukið fyrir túlkaþjónustu og skoðað hvernig unnið var að foreldrasamstarfi í öðrum löndum 

(Björk Helle Lassen o.fl., 2007:156). 
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Leikskólastarfsmenn geta farið ýmsar leiðir í foreldrasamstarfi en fyrst og fremst þarf að efla 

þekkingu starfsmanna á kennslu íslensku sem öðru tungumáli með því að bjóða upp á 

námskeið fyrir starfsmenn. Leikskólinn í heild þarf svo að setja sér markmið í 

fjölmenningalegri kennslu og taka þarf sjónarmið starfsmanna og foreldra með í 

markmiðssetningu. 

Leggja á áherslu við foreldra að spjalla við barnið sitt á sínu móðurmáli, móðurmál barns er 

góður grunnur fyrir íslenskunám því barn sem er duglegt að tala sitt móðurmál er líklegra til 

að ná góðum tökum á öðru tungumáli en sínu móðurmáli. Fá foreldra til að segja frá þeim 

hátíðisdögum sem í heiðri eru hafðir í þeirra heimalandi og fá sögu á bakvið hátíðisdaga þess 

lands. Þegar unnið er með fjölmenningu er í raun verið að fagna fjölbreytileika mannkynsins 

og því þarf að sinna fjölbreyttum hópi barna og foreldra þeirra. Með því að gera 

menningarlegan margbreytileika sýnilegan verður það frekar að sjálfsögðum hlut í starfi 

leikskólans (Björk Helle Lassen o.fl., 2007: 158).  

Öll markmið sem höfð eru að leiðarljósi í starfi leikskólans þurfa að vera sýnileg og ekki það 

flókin að fólk reyni að sleppa við þau. Byrja rólega því foreldrar þurfa jafnvel aðlögun að 

nýrri stefnu eins og starfsfólk. Með menningarlegum fjölbreytileika þarf fjölbreyttari leiðir til 

að sinna fjölbreyttari hópi fólk sem vinnur og kemur í leikskólann. Hafa þarf í huga að 

gagnkvæm virðing og traust er það sem skilar mestum árangri  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að foreldrar þurfi að gæta hagsmuna barna 

sinna, fylgjast með skólagöngu þeirra, veita upplýsingar um barnið og hafa náið samráð við 

leikskólakennara um allt sem viðkemur barni þess. Foreldrar hafa rétt á upplýsingum um nám 

barna sinna og allar aðrar upplýsingar er varða barnið ( Lög um leikskóla nr. 90/2008)  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla bera foreldrar frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna 

en leikskólanum ber að veita foreldrum stuðning í uppeldi barnanna. Mikilvægt er að náið 

samstarf og gagnkvæmt traust skapist milli heimilis og leikskóla. Leikskólastjóra ber skylda 

til, samkvæmt lögum um leikskóla og reglugerð um starfsemi leikskóla, að stuðla að samstarfi 

heimila og leikskóla (Aðalnámskrá, 1999: 30). Veita þarf foreldrum upplýsingar um starfsemi 

leikskólans sem barnið byrjar í.  

Leikskólastjóri ásamt deildarstjóra þarf að fá upplýsingar um aðstæður og viðhorf foreldra til 

uppeldis. Leikskólastarfsmenn þurfa að stuðla að virkri þátttöku foreldra í leikskólastarfi með 
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góðu upplýsingaflæði í leikskólanum. Rækta skal samskipti við foreldra með t.d. 

foreldraviðtölum og skapa vettvang til umræðna um uppeldi barna ( Aðalnámskrá.1999: 32). 

Í drögum að nýrri aðalnámskrá er gengið enn lengra. Við aðlögun barns í leikskóla er lagður 

hornsteinn að samstarfi foreldra og starfsfólks leikskóla. Þar gefst foreldrum tækifæri til að 

kynnast starfsháttum, hugmyndafræði og námskrá leikskólans og starfsfólk leikskólans fær 

upplýsingar um barnið, aðstæður þess, reynslu og áhugasvið. 

Á þessum gagnkvæmu upplýsingum byggjast fyrstu skref barnsins í leikskólanum. Foreldrar 

þurfa strax í upphafi að fá þau skilaboð að þeirra framlag sé mikils metið og litið sé á þá sem 

mikilvæga samstarfsaðila. Starfsfólki leikskóla ber að leitast við að ná til foreldra allra barna, 

einnig þeirra sem ekki tala íslensku eða nota táknmál. Dagleg samskipti þurfa að einkennast af 

vilja til samvinnu og virðingu fyrir tilfinningum og skoðunum barna, foreldra og starfsfólks 

(Drög að Aðalnámskrá, 2010:14).  

Hvatt er til þátttöku fjölskyldna í leikskólastarfi og að byggt sé á þeirri hugmynd að 

fjölskyldan og leikskólinn séu samstarfsaðilar. Starfsfólk leikskóla skal leitast við að hlusta 

eftir sjónarmiðum foreldra. Þeir þurfa að finna að hugmyndir þeirra og ábendingar séu metin 

að verðleikum og að þeir geti haft áhrif á leikskólastarfið. Leikskólakennarar og aðrir 

starfsmenn bera þá ábyrgð með fagmennsku sinni að skipulag starfsins taki mið af 

heildarhagsmunum allra sem að því koma (Drög að Aðalnámskrá, 2010:14).  

Aðalnámskrá leikskóla er lögum samkvæmt hugmyndafræðilegur grundvöllur og 

stefnumótandi leiðarvísir að uppeldisstarfi í leikskólum landsins. Á grunni aðalnámskrárinnar 

ber sérhverjum leikskóla að semja skólanámskrá þar sem gerð er uppeldis- og námsáætlun til 

lengri eða skemmri tíma. Við gerð skólanámskrár þarf að taka mið af aðalnámskrá leikskóla, 

starfsmannastefnu leikskólans, skipuriti og stjórnunarháttum. Skólanámskrána ber að kynna 

fyrir foreldrum (Aðalnámskrá, 1999:34). Skólanámskrá á að sýna hvaða starf er unnið innan 

leikskólans og hver sé stefna hans og aðaláherslur.. Þá þarf  að passa að allir þættir 

skólastarfsins séu settir í námskrána.  

Markmið með skólanámskrám í leikskólum: 

- gerir leikskólastarfið sýnilegra 

- veitir yfirsýn yfir allar forsendur í rekstri leikskóla 

- gerir leikskólastarfið markvissara og auðveldara 
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- veitir heildarsýn yfir uppeldisstarfið 

- gefur starfsfólki skýrar upplýsingar um hvers er vænst af því 

- gerir nýliðum auðveldara að komast inn í starfið 

- auðveldar markvisst samstarf við foreldra og aðra samstarfsaðila 

(Aðalnámskrá, 1999:35). 

Menning mótar og er mótuð af námi og kennslu alls staðar í daglegu lífi manns. Menning 

mótar manneskjuna allt hennar líf. Þó mótast fólk af ólíkri menningu og tilteknum þáttum 

menningar en það er líka hægt að gleyma eða venja sig af menningu og einnig geta sumir 

þættir menningar breyst þó aðrir þættir haldist óbreyttir. Þetta þarf kennari að hafa í huga við 

skólanámskrárgerð ( Hanna Ragnarsdóttir. 2007:30). 

Kennari þarf áður en hann útbýr skólanámskrá að skoða gildi, menningu, samfélag og trú 

nemenda sinna og foreldra þeirra. Þannig getur hann tekið flest gildin inn svo allir fái notið 

sín í daglegu lífi innan skólans. Foreldrar geta fylgst með í gegnum skólanámskrá og séð 

hvernig unnið er með barninu þeirra. Ef foreldrar sjá að menning þeirra skiptir máli í daglegu 

lífi getur það leitt til aukins trausts og erlendir foreldrar verða jafnvel óhræddari við að tjá sig 

þegar þeir koma og sækja barnið sitt í leikskólann. 

 

2.2. Hlutverk foreldra 

Hlutverk foreldra er mikilvægt í foreldrasamstarfi. Þeir þurfa að veita upplýsingar um 

aðstæður barna sinna ásamt fjölskyldugerð, trúarskoðunum,  gildum og ríkjandi menningu 

barns. Í fyrsta viðtali leitast leikskólakennarar við að fá upplýsingar um barnið og þá geta 

foreldrar létt undir með greinargóðum upplýsingum um barnið því þeir þekkja sitt barn best 

og geta því gefið góða lýsingu á barni sínu og þörfum þess. Foreldra þurfa líka að fá að taka 

þátt í daglegu lífi barns og því þurfa þeir að hafa auga með starfi leikskólans, gildum hans og 

menningu innan leikskólans sem barnið dvelur í. Þannig geta foreldrar sýnt barninu að 

leikskóladvöl þess skipti máli og að það sé jákvætt fyrir barnið að dvelja í leikskólanum.  

Foreldrar hafa ábyrgðarhlutverk í samstarfi og þeirra hlutverk getur skipt sköpum fyrir 

vellíðan barns í leikskóla.  
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Það er ljóst að vinnutími íslenskra foreldra er lengri en annarra foreldra á Norðurlöndunum og 

atvinnuþátttaka kvenna er meiri. Þetta hefur í för með sér að börn dvelja að jafnaði lengur í 

íslenskum leikskólum en börn á Norðurlöndunum. Staðan hefur breyst hjá fjölskyldum 

samtímans og þær eiga oft við margt að glíma eins og hjónaskilnaði, aukin afbrot, 

vímuefnaneyslu unglinga, atvinnuleysi og öryggisleysi í fjármálum heimila sem hefur haft 

áhrif frá efnahagshruninu árið 2008. Foreldrar vinna mikið og verja þar af leiðandi miklum 

tíma að heiman sem leiðir til minni tíma að hlúa að börnum sínum og hjónabandinu (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010:41).  

Baldur Kristjánsson vann að samanburðarrannsókn á uppvaxtarskilyrðum fimm ára barna á 

Norðurlöndunum en þær gefa til kynna að íslenskir foreldrar hafi almennt átt erfiðara með að 

gera grein fyrir daglegum athöfnum barna sinna en foreldrar á hinum Norðurlöndunum. Þar 

kemur einnig fram að íslenskir foreldrar gáfu börnum sínum minni tíma til leikja eða eigin 

athafna (Nanna Kristín Christiansen, 2010:42). Íslenskir foreldrar höfðu minnstan tíma með 

börnunum sínum og nýttu þann frítíma lítið til leikja með börnum sínum. Verkefni allra 

foreldra er að undirbúa börn sín undir að eiga samskipti við aðra, fyrst innan fjölskyldunnar 

og heimilis og síðar í samfélaginu. Til að skilja uppeldisaðferðir foreldra er nauðsynlegt að 

gera sér grein fyrir þeim aðstæðum sem ríkjandi eru í hverju tilviki (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2007:90).  

Fræðimenn eru sammála um að virkt samstarf milli heimilis og skóla sé góður grunnur fyrir 

farsæla skólagöngu barna. Caughy, Campo, Randolph og Nikcerson rannsökuðu hvernig 

afrísk – amerískir foreldrar leikskólabarna höguðu uppeldi og félagsmótun barnanna í 

sambandi við uppruna og litarhátt. Rannsóknin leiddi í ljós að langflestir foreldrar fjölluðu um 

kynþátt barna sinna í uppeldinu en það var gert á mismunandi hátt. Flestir foreldrar sögðu 

börnum sínum að vera stolt vegna uppruna síns en færri lögðu áherslu á vantraust til 

meirihlutans. Einnig var athugað með afrísk gildi. Þeir efnameiri áttu meira af hlutum sem 

tengdust Afríku og þau börn sem komu frá heimilum þeirra vissu meira og áttu auðveldara 

með að leysa þrautir. Einnig kom í ljós að börn sem ólust upp í að vera stolt af sínum 

bakgrunni lentu síður í vandræðum í leikskólum (Elsa Sigríður Jónsdóttir.2007: 91).  

Aðstæður foreldra eru ekki alltaf góðar á Íslandi en með því að taka vel á móti mismunandi 

menningarheimum sem mætast í leikskólanum er meiri möguleiki á að erlendir foreldrar eflist 

við þá nálgun. Foreldrar séu óhræddir við að tjá sig og tjái sig um það sem þeim finnst þeir 

þurfa. Leikskólar sem fagna fjölbreyttri menningu fá þá ánægðar foreldra sem tjá sig frekar 
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um sitt heimaland og sína menningu sem skilar sér í ánægðara barni sem er stolt af sínum 

uppruna og þeirri viðurkenningu sem það upplifir  í leikskólanum. 

 

2.3. Hlutverk leikskóla 

Eins og fram hefur komið er hlutverk leikskóla mikið í foreldrasamstarfi. Leikskólar þurfa að 

höfða til allra, ekki bara til meirihlutans. Með gagnrýnni fjölmenningarhyggju er grunnurinn 

að hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar lagður. Umbótastarf á grundvelli hennar 

felur í sér að breyta skólum þannig að nemendur úr öllum stéttum, af báðum kynjum og 

ólíkum uppruna með fjölbreytta menningu, tungumál og trúarbrögð hafi jöfn tækifæri til 

menntunar. Hugmyndafræðin felur í sér breytingu á skólum í heild, ekki bara í einstökum 

þáttum skólastarfsins. Hún tekur til þróunar og breytinga á stjórnunarháttum með sem 

víðtækustum hætti í skólum þar sem hópar nemenda, kennara og annars starfsfólks eru 

fjölbreyttir (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010:24). 

Sá tími sem börnin dvelja í leikskóla hefur lengst síðustu ár og starfsfólk farið inn á svið sem 

áður voru alfarið í höndum foreldra. Aðstæður fjölskyldna eru ólíkar og því þurfa þær mis 

mikinn stuðning. Við þessu þarf að bregðast með sveigjanleika til að mæta þörfum foreldra 

hvort heldur hann sé tímabundinn eða varanlegur (Nanna Kristín Christiansen, 2010:46).  

Freire fjallaði um nauðsyn þess að fólk tæki þátt í að breyta menntunarskilyrðum fyrir börn og 

unglinga og mikilvægi gagnrýnnar hugsunar í menntun. Hann fjallaði einnig um að fólk þyrfti 

að vera vakandi fyrir umhverfi sínu og bregðast við breytilegum aðstæðum. Menntun í 

nútímanum verður að byggjast á áherslum um gagnrýni og jöfnuð og taka mið af því að allt er 

breytingum háð (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010:24). Þetta er mögulegt með 

góðu upplýsingastreymi milli heimilis og skóla. 

 

2.4. Upplýsingastreymi milli heimilis og leikskóla 

Nútímasamfélag bíður upp á margar leiðir til upplýsingamiðlunar og þar má helst nefna 

internetið. Í dag hafa langflest heimili aðgang að tölvum , þekking sem áður var sértæk og 

tilheyrði afmörkuðum hópum liggur nú opin fyrir nánast hvern þann sem hefur áhuga (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010:40). Leikskólar hafa nýtt sér þessa leið til upplýsingamiðlunar í 

auknum mæli á undanförnum árum. Margir leikskólar halda úti heimasíðu með ýmsum 
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upplýsingum um starfið og setja inn myndir og fréttir af daglegu lífi innan leikskólans. Þarna 

hefur opnast leið fyrir foreldra að fylgjast með börnum sínum í daglegu starfi leikskólans. 

Reykjavíkurborg hefur verið leiðandi í móttöku barna af erlendum uppruna og heldur úti góðri 

heimasíðu þar sem almennar upplýsingar og ýmsar þýðingar eru, heimasíðan Fjölmenning í 

leikskólum – engin er eins en allir með (Reykjavíkurborg, 2010) er góður gagnabanki fyrir 

starfsmenn sem eru að taka á móti börnum af erlendum uppruna. Þar geta kennarar og 

foreldrar fundið góðar upplýsingar um tvítyngd börn, orðalista á ýmsum tungumálum, 

málörvunarverkefni, kennsluaðferðir og fleira sem getur nýst í leikskólastarfi með tvítyngdum 

börnum. Inn á síðunni eru tenglar inn á fleiri svipaðar síður þar sem hægt er að fræðast um 

fjölmenningu og leiðir til að auðvelda börnum breytingar sem óhjákvæmilega fylgja því að 

flytja í annað land.  

Með auknum fólksflutningum er liðin sú tíð að allir tali sama móðurmálið.Hér á landi hefur 

tvítyngi aukist mjög mikið á skömmum tíma sem kallar á snör handtök við að skapa þessum 

nýja þjóðfélagshópi þær aðstæður sem stuðla best að góðum þroska (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2007:95). Foreldrasamstarf í leikskólum fyrir erlenda foreldra hlýtur að þurfa aðrar áherslur 

en fyrir íslenska foreldra vegna þess t.d. að erlendir foreldrar alast upp við önnur gildi og 

öðruvísi samfélög en íslenski foreldrar.  

Leikskólasvið Reykjavíkurborgar hefur gefið út handbók um samstarf við fjölskyldur 

leikskólabarna. Handbókinni er ætlað að vera leiðarvísir fyrir leikskólakennara og annað 

starfsfólk leikskóla  um samstarf við foreldra. Hún getur verið stuðningur við gerð áætlunar 

þar sem horft er á fjölskyldu og leikskóla sem samstarfsaðila og þau tækifæri sem felast í 

fjölbreytilegum foreldrahópi. Einnig er henni ætlað að hvetja leikskólakennara til að hafa 

frumkvæði að og leita fjölbreyttra leiða í samstarfið við alla foreldra (Reykjavíkurborg, 2010). 

Starfsfólk á leikskólanum  Iðavöllur á Akureyri hefur tekið virkan þátt í þróunarverkefnum  

m.a. í tengslum við foreldrasamstarf og hvernig hægt sé að bæta það. Starfsfólkið vann 

þróunarverkefni árin 2002–2004 sem ber nafnið Menningarlegur margbreytileiki.Þar eru 

góðar lýsingar á áherslum og markmiðum,. Starfsmönnum fannst þurfa breytingar á aðlögun 

og móttöku erlendra barna og unnu því þróunarverkefni sem leiddi til þróunar og 

markmiðssetningar í leikskólanum. Tilgangur verkefnisins er að veita tvítyngdum börnum og 

foreldrum þeirra viðunandi þjónustu sem samræmist þeim faglegu kröfum sem við gerum til 

okkar sjálfra og þeim kröfum sem samfélagið krefst af leikskóla í lögum og reglugerðum sem 

og Aðalnámskrá leikskóla (Leikskólinn Iðavöllur, 2002. ).  
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Upplýsingar eru fyrsta skrefið í samstarfi foreldra og skóla. Kennarar þurfa að gera ráð fyrir 

að foreldrar í dag líti á það sem sjálfsagðan hlut að hafa aðgang að upplýsingum um barnið 

sitt og það starf sem fram fer innan leikskólans. Þeir geti svo út frá upplýsingum lagt mat á 

aðstæður og átt þátt í ákvörðunum sem snúa að hagsmunum síns barns. Með gagnkvæmum 

upplýsingum er stuðlað að því að tryggja sem best hagsmuni barna innan leikskólans (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010:40). 

Með því að vera með upplýsingatöflur í fataklefum leikskóla gefur það tækifæri til að setja 

inn fréttir og aðrar upplýsingar sem snúa að leikskólanum og börnum sem dveljast í honum. 

Foreldrar geta skoðað hvað fram fer og spurt starfsmenn út frá upplýsingum ef þeir vilja vita 

meira. Einnig er internetið tilvalin leið til að setja inn allar almennar upplýsingar sem snúa að 

börnum leikskólans.  

Skólanámskrá og foreldrahandbók geta verið aðgengilegar á heimasíðu leikskólans sem og 

aðrar upplýsingar sem vert er að vita meðan barn dvelur í leikskóla. Fréttabréf eru góður 

kostur þar sem foreldrum gefst kostur á að fylgjast með starfi leikskólans í gegnum fréttabréf. 

Ýmsar aðrar leiðir eru til en góð samskipti eru mikilvægust af þeim öllum.  

Ef samskipti eru góð á milli leikskóla og heimilis eru meiri líkur á að barni líði vel innan 

veggja leikskólans. Stjórnunarhættir þurfa að vera lýðræðislegir og í því felst að samfélagið í 

heild móti framtíðarsýn, stefnuyfirlýsingu og leiðir að markmiðum. Forystan í slíkum skóla 

væri því sameiginlegt ferli og allir koma að breytingum og framtíðarsýn (Börkur Hansen og 

Hanna Ragnarsdóttir, 2010:25) . Þannig fá foreldrar að taka upplýsta ákvarðanir er lúta að 

börnum sínum.  

Leikskólinn Iðavöllur vann annað þróunarverkefni á árunum 2004 – 2005 í sambandi við 

foreldrasamstarf og tölvur. Með þessu verkefni var verið að reyna að mæta foreldrum á þann 

hátt að foreldrar gætu fylgst með barninu sínu á internetinu.Leikskólastarfsmenn útbjuggu 

heimasíður fyrir börnin og voru þær undirsíður á heimasíðu leikskólans. Hvert barn fékk sína 

síðu þar sem leikskólakennari setti inn upplýsingar um barnið. Starfsmenn vildu að litlu 

hlutirnir í daglegu lífi leikskólans fengju notið sín á heimasíðum barnanna. Börnin fengu svo 

allar upplýsingar af heimasíðunni á disk þegar þau hættu í leikskólanum. Starfsmenn sáu um 

7–10 síður, voru duglegir með myndavél og nýttu tölvur inni á deildum til að vinna 

heimasíðurnar. 
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Á hverri deild var nettengd tölva og starfsmenn nýttu þær í vinnu sinni. Starfsmenn töluðu um 

að tíminn sem í þetta færi væri 2–4 klukkustundir á mánuði (Leikskólinn Iðavöllur, 2004). 

Þróunarverkefnið sem nefnt Bifröst varð til í nánum tengslum við þróunarstarf með tölvur og 

tækni, nátengt markmiðum skólans um foreldrasamstarf og aðferðafræði skólans og 

hugmyndafræði sem sett eru fram í skólanámskrá. Markmið verkefnisins falla algerlega að 

öðru skólastarfi, áherslum og þróunarverkefnum. Sett voru fram fimm markmið, fjögur 

tengdust foreldrasamstarfi og eitt nátengt þeirri áherslu að horfa fyrst og fremst á sterkar 

hliðar og jákvæða þætti. 

 

Markmiðin voru: 

- Að efla samstarf við foreldra. 

- Að auka upplýsingastreymi frá leikskóla til fjölskyldu barnsins 

- Að gefa foreldrum aukin tækifæri til að fá innsýn í starf barnsins í leikskólanum 

- Að efla áherslu á sterkar hliðar barnsins og jákvæða þætti 

- Að gefa kennurum og foreldrum nýja möguleika á samskiptum, umræðum og samvinnu, 

með því að skapa foreldrum auknar forsendur og umræðuvettvang um leikskólastarfið 

(Leikskólinn Iðavöllur, 2004). 

Það væri hægt að útfæra heimasíðugerð á annan hátt t.d. með hópasíðum til að byrja með. Það 

þyrftu allir starfsmenn að vera samtaka í þessu verkefni. Hópstjórar sæju um að setja inn 

myndir á hópasíðuna. Hópstjóri gæti haft bók hjá sér þar sem hann skráði niður allar þær 

upplýsingar sem hann vildi að fram kæmu á heimasíðunni og myndavél við hönd til að ná 

augnablikum á filmu. Hópstjórar gætu svo útsett sína síðu sem hentar sínum hóp. Ef farið 

væri í verkefni að þessum toga yrðu starfsmenn að kunna á myndaforrit og á stillingar 

síðunnar sem nýtt væri í vinnunni.  

Heimatilbúnar leiðbeiningar þyrftu vera til  um það  hvernig unnið væri með forritin í 

tölvunni sem væri auðvelt að fara eftir. Einn starfsmaður yrði að hafa yfirumsjón með 

verkefninu og ef farið væri í vinnu með þetta verkefni yrði skipulagning að vera á hreinu, eiga 

börnin að koma að hönnun síðunnar eða ætla starfsmenn að sjá um það? Leikskólastarfsmenn 

á Iðavöllum prófuðu að leyfa börnunum taka þátt í hönnunarferlinu en það tók of langan tíma 

svo þessu var breytt og allar síður voru með sama útlit( Leikskólinn Iðavellir, 2004). Það 
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þyrfti að skoða þessa leið vel áður en ferlið byrjaði og starfsmenn þyrftu að vera tilbúnir að 

takast á við það. Þegar þetta væri komið inn í daglegar venjur yrði þetta skemmtileg viðbót 

við það foreldrasamstarf sem unnið er innan leikskólans.  

Leikskólinn Iðavöllur er með skjal sem kallast Völuskrín sem allar upplýsingar um barnið fara 

í. Í  skjalinu, sem auðvelt er að skoða á heimasíðu leikskólans, er farið yfir þroskaþætti 

barnsins, almennar upplýsingar og fleira sem skiptir máli fyrir starfsmenn að huga að á meðan 

barnið dvelur í leikskólanum (Leikskólinn Iðavöllur. Völuskrín). Svipað skjal gæti auðveldað 

eftirfylgni með erlendum börnum þegar þau byrja í leikskólanum. Deildarstjórar fá 

upplýsingar um barnið í fyrsta viðtali og einnig eru foreldraviðtöl á hverju ári, oftar ef 

foreldrar óska þess. Með svipuðu skjali væri hægt að setja á sama stað þroskaferil barns og 

ýmsar aðrar upplýsingar sem skipta máli svo barninu líði vel innan leikskólans. 

Leikskólinn Lækjarborg vann að þróunarverkefni árin 2001–2004 sem kallaðist 

fjölmenningarlegur leikskóli. Með  verkefninu var verið að bregðast við því 

fjölmenningarlega samfélagi sem skapast hafði í Reykjavík. Fjölmenningin hafði einnig 

myndast í leikskólum borgarinnar. Megintilgangur verkefnisins var að starfið í leikskólanum 

endurspeglaði fjölmenningarlegt samfélag og að öll börn í leikskólanum nytu góðs af því. Á 

meðan verkefnið var unnið var lögð áhersla á að efla foreldrasamstarf og auka þekkingu og 

færni starfsfólks í að vinna með fjölbreyttan barnahóp. Reynt var að finna leiðir til að 

fjölmenning yrði daglegur þáttur í leikskólastarfinu ekki einungis á hátíðisdögum. (Björk 

Helle Lassen o.fl., 2010:159) 

Markmið þróunarverkefnisins á Lækjaborg var : 

 Að öll börn í leikskólanum læri að fólk er ólíkt en samt jafnmikils virði. 

 Að leikskólastarfið endurspegli fjölmenningalegt samfélag. 

 Að gera heimamál og heimamenningu að sjálfsögðum og virtum þætti í 

leikskólastarfinu. 

 Að starfsfólkið auki þekkingu sína og færni til að sinna fjölbreyttum hópi barna og 

foreldra.  

Lykilorðin jafnrétti allra barna, menning allra – ekki bara íslensk og tunga voru höfð að 

leiðarljósi. 
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Leiðirnar að markmiðunum voru: 

 Að efla og fræða starfsfólkið. 

 Gera umhverfi leikskólans fjölmenningarlegt. 

 Að vinna með samskipti og vináttu meðal barnanna. 

 Að bæta og auka samstarf við foreldra. 

(Leikskólinn Lækjaborg, 2004:3). 

Fjölmenningarvikur voru haldnar þar sem foreldrar voru t.d. fengnir til að elda einhvern 

þjóðlegan rétt með matráði leikskólans. Sönglög voru fengin á tungumáli foreldra, jafnvel 

vísur og þulur sem tengdust heimalandi foreldra. Sönglögin var hægt að æfa í einhvern tíma, 

síðan var hist á sal og höfð fjölmenningaleg söngstund þar sem lög frá öllum löndum sem 

tengdust innan leikskólans voru sungin saman. Foreldrar voru fengnir til að syngja með og 

jafnvel koma með mat frá sínu heimalandi ( Leikskólinn Lækjaborg, 2004:8).  

Hægt væri að fá upplýsingar um hátíðisdaga þeirra landa sem börnin tengjast, þannig væri 

hægt að spjalla við börnin um þá daga eins og gert er með íslenska hátíðisdaga eins og 

lýðveldisdaginn, jólin o.fl. daga sem gaman væri að fræðast um. Börn gætu komið með bækur 

frá heimalandi foreldra og jafnvel tónlist á geisladiskum sem börnin gætu hlustað á í 

leikskólanum í hóp (Nanna Kristín Christiansen, 2010:40).  

Þetta má einnig heimfæra yfir á íslenskt þjóðfélag og um þetta þarf að ríkja samstaða á milli 

foreldra og skóla. Framtíðarsýn er hluti af menningu skóla og mikilvægur þáttur í 

breytingaferli. Í framtíðarsýn felst hugmynd um hverju skuli stefnt að nánustu framtíð og 

hvaða leiðir skal nota til að ná markmiðinu. Framtíðarsýn er leiðarljós um tilgang, markmið 

og leiðir og hefur um leið áhrif á starf stofnunar (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 

2010:33). Bakvið hvert barn er fjölskylda sem þarf að koma til móts við með ýmsum hætti t.d. 

með íslenskukennslu. Það sem hentar íslenskum fjölskyldum hentar kannski ekki eins vel 

fjölskyldum af erlendum uppruna og því þarf að skoða fleiri leiðir sem hægt er að vinna með í 

foreldrasamstarfi inni á leikskólum.  

Leikskólastarfsfólk þarf að kynnast fleiri menningarheimum sem fylgja börnum með annað 

móðurmál en íslensku og í raun taka vel á móti börnum með ólíka reynsluheima í farteskinu. 

Foreldrar hafa einnig mismunandi bakgrunn og reynslu og því bregðast þeir mismunandi við 

að flytja á milli menningarheima. Sumir vilja ekki læra nýtt tungumál á meðan aðrir eru fljótir 
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til og óhræddir við að spyrja og læra á ríkjandi menningu. Að þessu þarf að huga að 

sérstaklega í foreldrasamstarfi við erlenda foreldra. 

 

2.5. Samantekt  

Það er margt sem þarf að huga að í sambandi við foreldrasamstarf og síðust ár hefur aukist að 

erlendir foreldrar komi að foreldrasamstarfi í leikskólum. Þetta er hröð þróun og leikskólar 

misfljótir að bregðast við. Mikill munur er á foreldrasamstarfi í leikskólum og fæstir hafa sett 

sér markmið í foreldrasamstarfi og því verður samstarf milli heimilis og skóla stundum 

ómarkvisst. Starfsmönnum finnst þeir hafa alla ábyrgð á samstarfinu og þurfa að hafa 

frumkvæði í öllu sem snýr að foreldrum. Það er margt sem þarf að huga að og foreldrar þurfa 

að fá vitneskju um að þeir séu alltaf velkomnir og hvetja þá til að sækja viðburði sem fram 

fara í leikskólanum. Leikskólar þurfa að vera vakandi fyrir breyttum áherslum í samfélaginu 

því það hefur opnast mikið á síðustu árum og fjöldi erlendra barna samfara því. 

Foreldrasamstarf mjög flókið en ávinningur er mikill ef vel tekst til. Með auknum fjölda 

erlendra foreldra sem eiga ekki mikið sameiginlegt með Íslendingum þarf að bregðast við með 

öðrum hætti en gert er í dag. Starfsfólk leikskóla  þarf að beita öðrum leiðum til að nálgast 

þennan hóp því starfsmenn geta ekki notað tungumálið til að koma upplýsingum á framfæri. 

Það þarf að kalla til túlk eða nýta aðrar mögulegar leiðir. Erlendir foreldrar þurfa jafnvel meiri 

aðlögun en íslenskir því aðlögun samræmist ekki menningu þeirra eða samfélagsgildum. Þetta 

þarf að útskýra vel til að koma í veg fyrir misskilning bæði stóra sem smáa. 

Viðhorf  til innflytjenda hafa mikil áhrif á hvernig stefna er mótuð í hverju landi og fólk hefur 

mjög misjafnar ástæður að flytjast með fjölskylduna sína á milli landa, ætlar fólk að setjast 

hér að til frambúðar eða er það einungis hér á landi meðan atvinna er næg? Það geta margar 

ástæður legið að baki og við því þarf að bregðast.  

Ef foreldrasamstarf tekst vel til getur það skilað sér í ánægðari börnum og upplýstari 

foreldrum og því er til mikils að vinna. Einnig geta leikskólar auðveldað sér foreldrasamstarf 

með markmiðum og leiðum að settu marki í foreldrasamstarfi við erlenda foreldra og þá 

þekkja allir sitt hlutverk í þessu verkefni sem aldrei verður fullklárað því þegar samstarf milli 

heimilis og skóla gengur vel er hægt að víkka það enn meira og virkja foreldra og starfsfólk 

enn meira í að stuðla að vellíðan barna í leikskólum.  
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3. Leikskólinn í Stykkishólmi 

Leikskólinn í Stykkishólmi er þriggja deilda leikskóli sem leggur aðaláherslu á skapandi starf 

í sinni víðustu mynd en með sérstaka áherslu á tónlist og hreyfingu. Starfið tekur m.a. mið af 

hugmyndafræði Piaget, Reggio Emilia, fjölgreindarkenningu Howard Gardners og kenningu 

John Deweys. Litið er á börnin sem virka, hugmyndaríka og skapandi einstaklinga sem hvert 

um sig hefur úr sínum hæfileikum að spila (Leikskólinn í Stykkishólmi, 2008:11).. Í 

leikskólanum eru 60 börn frá eins árs aldri til sex ára. Af 60 börnum eru 16 erlend börn af sjö 

þjóðernum.  

Í leikskólanum hefur erlendum börnum fjölgað ört síðustu ár og því þarf að huga vel að þeim 

hópi en einnig þarf að huga að foreldrum þessara barna. Þeir hafa ekki tungumálið sér til halds 

og trausts og því þarf leikskólinn að skoða hvaða leiðir hægt er að fara til að koma 

upplýsingum til foreldra. Það þarf að skoða hvernig hægt er að virkja erlenda foreldra til meiri 

þáttöku í starfi leikskólans. Í þessum kafla verður skoðað með tilliti til erlendra barna hvernig 

foreldrasamstarfið gengur í raun við þenna hóp barna. Hefur leikskólinn þróast í 

foreldrasamstarfi þegar kemur að erlendum foreldrum eða miðast foreldrasamstarf leikskólans 

við ríkjandi samfélag hér á Íslandi. Hér í þessum kafla verður þetta skoðað og þá með 

sérstakri áherslu á erlendu foreldrana sem fjölgar jafnt og þétt í leikskólastarfinu. 

 

3.1. Deildir leikskólans og fjöldi erlendra barna  

Af 60 börnum eru 16 tvítyngd. Börnin tengjast 8 löndum , löndin eru Bretland, Danmörk, 

Ísland, Pólland, Rússland, Tæland, Ungverjaland og Þýskaland. Áður hafa verið þar börn frá 

Hollandi, Frakklandi og Litháen. Með óbreyttum forsendum má búast við enn meiri aukningu 

tvítyngdra barna í leikskólanum.  

Á yngstu deildinni sem heitir Vík eru börn í vistun frá 1 árs aldri til u.þ.b. 3 ára aldurs.  

Á deildinni vinna fimm starfsmenn. Einn leikskólakennari sem sinnir deildarstjórastöðu og 

fjórir leiðbeinendur. Deildarstjórinn hefur unnið sem deildarstjóri frá árinu 1990 þegar hún 

útskrifaðist úr Fósturskóla Íslands, hún útskrifaðist með B.E.d. gráðu árið 2009. Hún hefur 

unnið í leikskólanum frá árinu 2001. Áður starfaði hún m.a. sem deildarstjóri í leikskóla í 

Kópavogi.  
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20 börn eru á deildinni, 6 börn eiga erlenda foreldra. Foreldrar koma frá Póllandi, 

Ungverjalandi, Rússlandi og Tælandi. Af 6 börnum eiga 5 börn báða foreldra af öðru þjóðerni 

og 1 barn á íslenskan föður.   

Tafla 1. Þjóðerni foreldra á Vík 

Barn  Þjóðerni móður  Þjóðerni föður  Fæðingarár 

Drengur  Tælenskt Íslenskt 2009 

Stúlka  Rússneskt  Pólskt 2008 

Stúlka  Pólskt Pólskt 2009 

Drengur  Ungverskt Ungverskt 2008 

Drengur  Ungverskt Ungverskt 2010 

Drengur  Pólskt Pólskt 2010 

Upplýsingar um tvítyngd börn á Vík.  

 

Á Nesi eru börn á aldrinum 3–4 ára.  Á deildinni vinna fjórir starfsmenn. Tveir 

leikskólakennarar, annar þeirra sinnir deildarstjórn og tveir leiðbeinendur. Auk þess er einn 

starfsmaður sem sinnir afleysingu vegna undirbúningstíma starfsmanna. Deildarstjóri  

útskrifaðist sem leikskólakennari með B.Ed. gráðu frá Háskóla Íslands árið 2005. Hún hefur 

sinnt deildarstjórastöðu síðan. Hún hefur unnið í leikskólanum í rúm 20 ár. 

Á deildinni eru 19 börn í vistun og þar af eru 6 börn sem eiga erlenda foreldra. Foreldrar 

koma frá Póllandi, Danmörku og Bretlandi. Af 6 börnum eiga 5 börn annað foreldrið íslenskt 

en 1 barn á foreldra sem báðir koma erlendis frá.  
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Tafla 2. Þjóðerni foreldra á Nesi 

Barn  Þjóðerni móður  Þjóðerni föður Fæðingarár  

Stúlka  Íslenskt  Breskt  2007 

Drengur   Pólskt Íslenskt  2007 

Drengur  Danskt  Danskt  2007 

Drengur   Íslenskt  Danskt  2008 

Drengur  Pólskt  Íslenskt  2008 

Drengur   Pólskt  Íslenskt  2008 

Upplýsingar um tvítyngd börn á Nesi.  

 

Á Ási eru börn frá 4–6 ára. Fjórir starfsmenn vinna á deildinni. Einn leikskólakennari sem 

einnig sinnir deildarstjórn og er auk þess aðstoðarleikskólastjóri. Tveir leiðbeinendur og einn 

starfsmaður er stuðningsfulltrúi. Auk þessara starfsmanna koma inn tveir starfsmenn sem 

sinna sérkennslu og afleysingu. Deildarstjóri útskrifaðist með B.Ed: gráðu frá Háskóla Íslands 

árið 2001. Hann hefur sinnt deildarstjórastöðu síðan. Hann hafði unnið sem leiðbeinandi frá 

árinu 1994 í leikskólanum.  

Á deildinni eru 21 barn í vistun og þar af eru 4 börn sem eiga erlenda foreldra. Foreldrar koma 

frá Póllandi og Þýskalandi. Af þessum börnum eru 3 börn sem eiga íslenskan föður en erlenda 

móður. 1 barn fluttist hingað til lands með foreldrum sínum.  

Tafla 3. Þjóðerni foreldra á Ási 

Barn  Þjóðerni móður  Þjóðerni föður Fæðingarár barns 

Drengur  Pólskt  Íslenskt  2005 

Stúlka   Pólskt Pólskt 2005 

Stúlka   Þýskt  Íslenskt  2007 

Stúlka   Pólskt  Íslenskt  2005 

Upplýsingar um tvítyngd börn á Ási.  
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Af erlendum börnum eiga 7 börn foreldra sem báðir eru af erlendum uppruna en 9 börn eiga 

annaðhvort móður eða föður sem eru íslensk. Það eru mismunandi fjölskyldur sem koma að 

þessum börnum og því þarf að huga að hverju og einu barni. 

Þegar fjöldinn er tekin saman sést að þetta er fjölbreyttur hópur barna. 6 börn koma frá 

heimilum þar sem báðir foreldrar eru erlendir og barnið talar jafnvel ekki íslensku þegar það 

byrjar í aðlögun. Það getur skapað óöryggi hjá starfsmönnum ef barn grætur, ekki hægt að 

spjalla við barnið þannig að það skilji starfsmenn. Barnið grætur og skilur ekki tungumálið 

sem talað er við það. 

10 börn eiga annað foreldrið íslenskt, auðveldara er að spjalla við börnin því þau hafa íslenska 

tungumálið en þau hafa jafnvel annað móðurmál og íslenskan því annað tungumál. Það er 

mjög mismunandi hvar börn eru stödd í íslenskunni, hver bakgrunnur þeirra og ríkjandi 

menning er. Gildi foreldra geta verið önnur en ríkjandi eru í samfélaginu.  

Þessi börn þurfa jafnvel aðrar kennsluaðferðir en íslensk börn og með þessum börnum kemur 

inn viss fjölbreytileiki þar sem ólíkir menningarheimar mætast í leikskóla barnsins og það á 

að vera í brennidepli. Það þarf að hafa í huga að þetta í fjölbreyttur hópur og margt ólíkur 

íslendingum. Á því þarf leikskólinn að taka, ekki bara í orði heldur einnig með breytingum 

sem miða við þessa þróun sem á sér stað í dag. Til að erlendum foreldrum finnist þeir 

velkomnir þarf jafnvel að nálgast þá á annan hátt en íslensku foreldrana og því þarf að skoða 

skólanámskrá leikskólans og skoða hvernig þar er tekið á málunum. Einnig skoða hvernig 

foreldrasamstarfið fer fram í leikskólanum, er virkt foreldrafélag eða foreldraráð? Er fjallað 

um hvernig hvernig starfsmenn koma upplýsingum á framfæri ofl. Það þarf að skoða hvernig 

leikskólinn tekur á erfiðum málum sem upp geta komið þegar tungumálaörðugleikar koma 

upp. Það er margt sem þarf að huga að í foreldrasamstarfi og enn bætist við þegar erlendir 

foreldrar koma að leikskólastarfinu og þessa hluti þarf að skoða sérstaklega. 

 

3.2. Foreldrasamstarf  

Í skólanámskrá leikskólans er fjallað um foreldrasamstarf, þar kemur fram að mikilvægt sé. 

„að góð samskipti myndist með foreldrum og starfsmönnum strax og barnið byrjar í 

Leikskólanum“ (Leikskólinn í Stykkishólmi, 2008:37). Þessi setning er höfð í fyrirrúmi þegar 

barn byrjar í leikskólanum. Áður en barn byrjar í leikskólanum eru foreldrar kallaðir í viðtal 

þar sem leikskólastjóri kynnir leikskólann og það starf sem innan hans er. Deildarstjórinn 
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tekur svo smá viðtal við foreldra þar sem kallað er eftir almennum upplýsingum um barnið. 

Foreldrar fá foreldrahandbók sem hýsir þær upplýsingar sem starfsfólki finnst mikilvægt að 

foreldrar viti við upphaf leikskólagöngu barna sinna. Börn koma svo í aðlögun og gert er ráð 

fyrir að aðlögunin taki u.þ.b. fimm virka daga. Það getur verið misjafnt hvernig gengur en þá 

er aðlögun endurskoðuð (Leikskólinn í Stykkishólmi, 2008:22).  

Einn starfsmaður deildar tekur á móti barninu, hjálpar því í aðlöguninni og hefur umsjón með 

því. Starfsmaðurinn hefur einnig umsjón með að foreldrar fái þær upplýsingar hvernig gangi 

hjá barninu og aðrar upplýsingar sem þarf að koma á framfæri. Foreldrar eru hjá barninu 

fyrsta daginn en þann næsta fara foreldrar frá í stutta stund. Þannig eykst tíminn sem foreldrar 

eru í burtu en ein meginreglan er að foreldrar fari aldrei út af deild nema að kveðja barnið 

fyrst. Þetta er samt sem áður mismunandi eftir deildum og þörfum hvers barns. Á eldri 

deildum er ekki svona stíf aðlögun ef barnið hefur verið í leikskóla áður. Allt er metið við 

upphaf leikskólagöngu barnsins (Leikskólinn í Stykkishólmi, 2008:39).  

Boðið er upp á foreldraviðtöl einu sinni á vetri, venjulega í mars. Í skipulögðum 

foreldraviðtölum er farið yfir þroskaþætti barnsins og rætt um hvernig barninu gengur og 

líður. Foreldrafundir eru einu sinni til tvisvar á ári. Þeir eru ætlaðir til kynningar og fræðslu 

fyrir foreldrana. Þar kynna deildarstjórar starf deildanna og þar gefst foreldrum kostur á að 

kynna sér starfsemina og það starf sem fram fer þann veturinn. Foreldrar fá að vita um 

áherslur og markmið starfsins og kynnast starfsfólki deilda ( Leikskólinn í Stykkishólmi, 

2008:39). Í leikskólanum er starfandi foreldrafélag. Félagið fundar að jafnaði einu sinni í 

mánuði og er fulltrúi starfsmanna leikskólans viðstaddur. Fulltrúi leikskólans er milliliður 

milli leikskóla og foreldra. Foreldrafélagið stendur fyrir ýmsum uppákomum t.d. 

leiksýningum, dansnámskeiðum, sveitaferð að vori og íþróttadegi ( Leikskólinn í 

Stykkishólmi, 2008:39).  

Á hverju hausti er sendur heim til barnanna söngbæklingur. Í honum eru lög mánaðar og 

einnig önnur lög sem sungin eru jafnt og þétt yfir veturinn. Það gefur foreldrum kost á að 

syngja með barninu ef það raular lag sem foreldrið þekkir lítið eða ekkert. Einnig er 

söngbókin aðgengileg á heimasíðu leikskólans.  

Heimasíða leikskólans er vel virk og að jafnaði koma þar fréttir nokkrum sinnum í viku. 

Matseðill leikskólans er sýnilegur sem og allar almennar upplýsingar sem foreldrar þurfa að 

vita. Upplýsingar eru um deildir leikskólans, starfsfólk, umhverfisstefnu, tónlist og margt 

fleira. Myndir af börnum í sinni vinnu og daglegu lífi í leikskólanum er aðgengilegt á 
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deildarsíðum. Næstu viðburðir t.d. afmæli, opin hús, ömmu og afadagar og fleira er sýnilegt á 

deildarsíðum.  Tölvupóstur er sendur á foreldra eftir því sem þurfa þykir.Fréttir og 

tilkynningar eru auk þess settar á upplýsingatöflu sem staðsett er í fataklefum leikskólans ( 

Leikskólinn í Stykkishólmi.2008: 39).  

Foreldrahandbók er aðgengileg á heimasíðu leikskólans. Hana fá foreldrar afhenta þegar barn 

þeirra byrjar í leikskólanum. Foreldrahandbókin er aðgengileg á íslensku á heimasíðunni en 

einnig hafa starfsmenn látið þýða hana yfir á pólsku.  

Þessar upplýsingar sem hægt er að sækja á heimasíðuna eru fyrir foreldra og þá sem áhuga 

hafa á leikskólastarfinu. Ekkert er nefnt sérstaklega með erlenda foreldra í skólanámskránni.  
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4. Hvernig gengur foreldrasamstarf við erlenda foreldra? 

Til að fá meiri upplýsingar um foreldrasamstarf við erlenda foreldra ákvað ég að taka viðtöl 

við deildarstjóra allra deilda Leikskólans í Stykkishólmi. Viðmælendur voru deildarstjórar á 

öllum þremur deildum leikskólans, á Vík sem er með börn frá eins árs til u.þ.b. 3 ára, Nesi 

sem er með börn frá 3 ára aldri til 4 ára aldurs og Ási sem er með börn frá 4 ára til 6 ára. 

Deildarstjórinn á Vík útskrifaðist úr Fósturskóla árið 1990. Hann hefur unnið í leikskólanum 

frá árinu 2001 sem deildarstjóri. Einnig hefur hann unnið í leikskóla í Kópavogi. 

Deildarstjórinn á Nesi útskrifaðist árið 2005 frá Háskóla Íslands með B.Ed.-gráðu sem 

leikskólakennari. Hann hefur unnið í leikskólanum í rúm 20 ár. Hann tók við deildarstjórn við 

útskrift. Deildarstjórinn á Ási útskrifaðist með B.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræðum árið 

2001. Hann hefur unnið í leikskólanum frá árinu 1994. Hann varð deildarstjóri eftir útskrift 

sína. Eins og sjá má hafa deildarstjórar mismunandi reynslu og bakgrunn, sumir hafa unnið 

sem leiðbeinendur áður en þeir hófu störf sem deildarstjórar. Deildarstjórarnir á Ási og Nesi 

unnu báðir sem leiðbeinendur í leikskólanum áður en þeir tóku við deildarstjórastöðum en 

deildarstjórinn á Vík hefur einungis unnið sem deildarstjóri frá útskrift. Samanlagt hafa þeir 

því mikla reynslu sem deildarstjórar en deildarstjórinn á Vík hefur unnið lengst sem 

deildarstjóri eða frá árinu 1990, hinir deildarstjórarnir höfðu unnið í mörg ár sem 

leiðbeinendur áður en þeir tóku við deildarstjórastöðu. Annar deildarstjórinn hafði unnið yfir 

20 ár meðan hinn hafði unnið í 6 ár sem leiðbeinandi.  

Viðtölin voru tekin í viðtalsherbergi í leikskólanum og voru tekin upp á diktafón, þau voru 

hálfopin þar sem notast var við spurningalista (sjá Fylgiskjal) og spurt út frá honum. Í 

viðtölunum var verið að leita svara um hvernig foreldrasamstarfið gengi og hvort 

deildarstjórar sæu einhverja vankanta á foreldrasamstarfi við foreldra erlendra barna. Allt frá 

aðlögun þangað til börnin hættu í leikskólanum.  Deildarstjórarnir voru spurðir að því hvort 

þeir vildu sjá einhverjar breytingar og þá hvaða breytingar. Rauði þráðurinn í viðtölunum var 

sem sagt hvernig hægt væri að bæta  foreldrasamstarf við foreldra erlendra barna innan 

leikskólans þannig að það skilaði sér sem best til foreldranna. Þema viðtalanna var hvernig 

aðlögun gengi og hvort það væri samræmt milli deilda hvernig aðlögun færi fram. Einnig var 

spurt um menningarmun og hvernig deildarstjórar ynnu með erlendum foreldrum. 

Foreldrasamstarf almennt var líka efni sem spurt var um og hvernig samskiptin gangi fyrir sig 

í daglegu lífi leikskólans.  
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4.1. Aðlögun  

Ég byrjaði á því að spyrja um þær leiðir sem deildarstjórar ynnu eftir þegar erlent barn kæmi í 

aðlögun til þeirra. Misjafnt var eftir deildum hvernig aðlögun erlendra barna er háttað. Þó 

væri það sameiginlegt á öllum deildum að áður en barn byrjar í leikskólanum koma foreldrar í 

viðtal og fá þá einnig kynningu á starfi leikskólans, fá foreldrahandbók leikskólans í 

hendurnar. Einnig er búið að skipuleggja sæti sem barnið situr á  í matartímum, dýna, teppi og 

koddi  sem það notar  í hvíld á tveimur yngri deildum, skúffa sem barnið setur myndir og 

annað sem tilfellur og fatahólf er merkt fyrirfram. Þannig geta börnin strax frá upphafi gengið 

að sínu dóti.  

Á Vík er almenn aðlögun fimm dagar en þegar erlend börn koma í aðlögun er jafnvel tekin 

lengri aðlögun, en það er metið í hvert sinn. . Einn starfsmaður tekur alltaf á móti barninu og 

er í raun tengiliður milli leikskóla og foreldra. Deildarstjórinn á Vík svaraði svohljóðandi: 

Þannig reynum við að skapa traust milli heimilis og skóla, barnið getur treyst því að 

sami starfsmaður taki á móti því og sinni þörfum þess. Starfsmaður leggur sig fram 

við að fræða foreldra um dagskipulag leikskólans og metur í samráði við foreldra 

hvenær hægt er að kveðja barnið. Foreldrar fara ekki í burtu nema að kveðja barnið 

fyrst og yfirleitt gráta þau fyrst því þau eru óörugg en með því að hafa sama 

starfsmann sem sér um þau fá þau einhvern sem þau geta treyst á og leitað til.  

Á Nesi er svipað ferli en börnin eru eldri og því þarf jafnvel ekki lengri aðlögun en það er 

metið í hvert sinn. Deildarstjórinn á Nesi sagði : 

Ég sé um skipulagningu aðlögunar ásamt forfeldrum þegar barn byrjar í leikskólanum 

hjá okkur. Ég er búin að setja nafnið á snagann sem barnið fær fyrir útifötin sín svo 

barn og foreldrar geti gengið að því vísu þegar þau koma fyrst í leikskólann. Ég reyni 

að taka á móti þeim í fataklefanum svo ég geti sýnt þeim snagann og spjallað aðeins 

við barnið áður en það kemur inn á deild. Það er ekki einn starfsmaður sem sér um 

aðlögun heldur leggjum við okkur allar fram við að láta barninu líða vel fyrstu 

dagana og það finni að gott sé að leita til okkar með þau vandamál sem upp geta 

komið í byrjun. 

Á Ási er sjaldan fyrsta aðlögun hjá erlendum börnmn en þegar þau flytjast á milli deilda er 

aðlögun metin, en þau fylgja þá fleiri börnum. Deildarstjórinn á Ási sagði : 
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Börnin koma yfirleitt ekki á Ás í aðlögun nema þá helst á milli deilda. Þau koma þá í 

hópi og þekkja starfsfólkið í gegnum valið eftir hádegi þar sem valstund er fyrir Ás og 

Nes. Einnig hittum við börnin í útiveru daglega svo aðlögun er ekki eins löng og á Vík. 

Ef báðir foreldrar eru erlendir er túlkur viðstaddur ef þurfa þykir og við búum svo vel  

að hafa pólskan túlk í bænum en aðra túlkaþjónustu þarf að sækja suður til 

Reykjavíkur. Reynt hefur verið að sameina milli grunn- og leikskóla þegar þörf er á 

túlki í viðtöl og þá skiptist kostnaður á milli skóla. Flest börnin sem eiga erlenda 

foreldra koma frá Póllandi. 

Deildarstjórar voru sammála um að aðlögunin gangi yfirleitt vel en þó koma foreldrar sem 

skilja ekki íslensku og þá væri málið flóknara. Bæði væri erfiðara að útskýra fyrir þeim þær 

upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir foreldra að vita þegar barnið kemur í aðlögun, því 

væri hætta á misskilningi vegna tungumálaörðugleika og foreldrar gætu ekki komið sínum 

upplýsingum til skila. Deildarstjórinn á Ási rifjaði upp eitt tilvik: 

Sérstaklega var eitt tilvik eftirminnilegt en eitt sinn kom upp misskilningur þar sem 

foreldrar barns töldu sig betri í íslenskunni en raunin var. Upp kom vandamál vegna 

þess að foreldrarnir skildu ekki það sem fram fór á fundinum. Það hefði mátt koma í 

veg fyrir þennan misskilning með því að hafa túlk.  

Þetta mál varð þó ekki alvarlegt, en þó hefði verið mögulegt að koma í veg fyrir það. Það 

mætti koma í veg fyrir misskilning af einhverju tagi með því að þýða foreldrahandbók á fleiri 

tungumál t.d. ensku, rússnesku, ungversku og dönsku eða önnur Norðurlandamál. Einnig vildi 

deildarstjóri Víkur sjá samskiptabók þar sem hægt væri að benda erlendum foreldrum 

myndrænt á ef t.d. vantaði sokka eða annað sem nauðsynlegt er að barnið hafi meðferðis í 

leikskólann daglega, en eins og hann segir: 

Með fleiri erlendum foreldrum kallar [það] á aðrar aðferðir til að koma ýmsum 

skilaboðum á framfæri.  

Þegar erlendir foreldrar koma í leikskólann reyna deildarstjórar að útskýra vel starf 

leikskólans og þá menningu sem skapast hefur innan hans. Þetta er sértaklega erfitt þegar 

hvorki foreldri né barn tala íslensku, eða eins og deildarstjóri Víkur orðar það: 

Það þarf sérstaklega að huga að barni og foreldrum sem talar ekki íslensku því 

erfiðara er að útskýra fyrir bæði barni og foreldri þeirra hlutverk í aðlögun.  
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Erlendir foreldrar sjá ekki alltaf tilganginn í svo langri aðlögun sem tíðkast hér á landi. Í 

þeirra heimalandi er aðlögun styttri og stundum engin. Þess vegna þarf að útskýra vel af 

hverju aðlögun tekur þetta langan tíma og hvaða ávinning allir hafi af henni.Deildarstjóri 

Víkur hefur orðið: 

Við reynum að útskýra í stuttu máli hvers vegna okkur finnst nauðsynlegt að hafa svo 

langa aðlögun  fyrir barnið. Barnið þarf að finna til öryggis þegar aðlögun lýkur og 

því stundum nauðsynlegt að lengja aðlögun þegar barn kemur í aðlögun. Sérstaklega 

finn ég mun þegar foreldrar eru báðir erlendir og þekkja ekki inn á þá menningu sem 

tíðkast hér á landi. Með góðri samvinnu foreldra og starfsmanna er meiri möguleiki á 

að barnið sé í forgrunni og aðlögun gangi eins og best sé á kosið.  

Foreldrar hafa komið og sagt að þeir skilji ekki hvers vegna aðlögunin taki svo langan tíma. 

Deildarstjórar voru sammála um að með stuttum og einföldum lýsingum væri hægt að höfða 

til erlendra foreldra. Þegar barnið er svo byrjað í aðlögun sjá foreldrar hvers vegna aðlögun er 

svona löng. Sérstaklega þegar verið er að aðlaga fleiri en eitt barn því foreldrar fara frá á 

mismunandi tímum og þá sjá foreldrar hvernig barn grætur jafnvel á eftir foreldri sínu. 

Deildarstjóri Víkur sagði að: 

Foreldrar sjá hvernig önnur börn bregðast við þegar aðrir foreldrar skeppa frá og 

eftirminnanlegt var þegar einn pabbinn sagði „já nú ég skilja af hverju“ 

Þegar deildarstjórarnir voru spurðir að því hvort eitthvað væri gert sérstaklega fyrir börn 

erlendra foreldra kom í ljós að erlend börn á öllum deildum fá tákn með tali möppu sem 

inniheldur myndir ásamt orði og tákni. Mappan kemur í stað myndaalbúms sem öll börn eru 

hvött til að koma með í leikskólann. Erlendir foreldrar koma með myndir af nánustu 

ættingjum eða senda í tölvupósti og starfsmenn setja inn í möppuna. Þetta er gert með það að 

markmiði að börnin geti lært íslensku í gegnum táknin Táknabókin fylgir barni milli heimilis 

og leikskóla. Foreldrar hafa þá kost á að skoða myndirnar með barninu og spjalla um innihald 

Táknabókarinnar. Deildarstjórinn á Nesi sagði:  

Við hvetjum foreldra til að skoða möppuna með barninu sínu og spjalla um það sem í 

henni er. Foreldra hafa oft spurt okkur hvort þeir eigi að tala íslensku við börnin 

þegar mappan er skoðuð en okkur finnst það ekki nauðsynlegt því ef barnið er vel statt 

í sínu móðurmáli getur það hjálpað til að læra íslenskuna og börnin yfirleitt fljót að 

ná tökum á íslenskunni þegar foreldrar eru duglegir að skoða möppuna með barninu. 
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Þó það sé á þeirra móðurmáli. Í möppuna eru settar myndir af fjölskyldunni, 

starfsmönnum, börnum á deildinni og myndum sem tengjast daglegu lífi barns. Við 

reynum að fá upplýsingar hjá foreldrum hvar áhugamál barnsins liggja svo hægt sé að 

höfða til áhuga þeirra í möppunni með skemmtilegum og fræðandi myndum í bland.  

Starfsmenn hafa flest allir farið á tákn með tali námskeið því tákn með tali er mikið notað í 

daglegu starfi leikskólans. Deildarstjóri Víkur sagði: 

Starfsmenn á Vík leggja mikið upp úr táknanotkun með yngstu börnunum. Það hægir á 

starfsmönnum að nota táknin og setningar verða styttri. Táknanotkun er góð leið fyrir 

börnin að læra íslensku og yfirleitt eru þau fljótari að grípa táknin en talað mál. 

Táknin hjálpa bæði börnum og starfsmönnum að skilja hvert annað.  

Einnig fá erlend börn málörvun ef þurfa þykir. Umsjónarmaður sérkennslu sér um þá tíma og 

hefur til hliðsjónar leiðbeiningar frá talmeinafræðingi ef börnin hafa farið til hans. Helst er 

unnið með hugtök, orðaforða og annað sem þarf eftirfylgni með. Málörvunartímar eru einu 

sinni í viku en oftar ef þurfa þykir, það er metið út frá hverju barni fyrir sig. Annars er reynt 

að vinna með börnin inn á deildum í almennri örvun eins og kostur er. Deildarstjórar sögðu að 

vel væri fylgst með þroska þeirra og reynt að grípa inn í um leið og grunur væri á t.d. 

seinkuðum málþroska. Ef grunur væri á seinkuðum málþroska væri rætt við foreldra um 

næstu skref og hvort þeir vildu fá tíma hjá talmeinafræðingi svo hægt væri að vinna með 

barnið ef grunur reyndist réttur. Ekkert er aðhafst fyrr en foreldrar hafa gefið leyfi.  

 

4.2. Almennt um foreldrasamstarf 

Foreldrar spyrja mismikið um dvöl barna sinna og mikill munur er á hvort báðir foreldrar eru 

erlendir eða annað foreldrið. Íslensku foreldrarnir virðast óhræddari við að spyrja um barnið 

sitt, líklegast vegna tungumálsins. Deildarstjórar sögðu erlenda foreldra ekki duglega að sækja 

fundi eða fyrirlestra sem væru í boði, ástæðuna telja þeir vera tungumálið s.s. að þeir skilji 

ekki íslenskuna vel og því treysti þeir sér síður á fundi eða fyrirlestra. Þetta er þó mismunandi 

eftir foreldrum. Deildarstjórinn á Ási sagði: 

Foreldrar eru duglegri við að koma og kíkja inn á deildir þegar foreldrakaffi, opið 

hús, helgileikur og foreldrafélagsföndur er.  
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Þessir viðburðir eru allir á leikskólatíma og þá þurfa foreldrar að taka sér frí úr vinnu á 

meðan. Deildarstjórar eru sammála um að þetta fari allt eftir foreldrum hvort þeir forvitnist 

um starfið. Deildarstjórinn á Vík sagði að starfsmenn reyndu að segja erlendum foreldrum frá 

barninu á einfaldan hátt svo foreldra skilji það sem spjallað er um, starfsmenn reyna að 

upplýsa foreldra um hvað sé á döfinni og þegar frí vegna starfsdaga eða vegna annarra frídaga 

því það eru frídagar á Íslandi sem tíðkast ekki í öðrum löndum.  

 

4.3. Menningamunur  

Aukinn flutningur fólks á milli landa hefur skilað sér í fleiri tvítyngdum börnum, fólk sest að 

með fjölskyldur sínar og við það blandast saman menningarheimar hjá barninu. Ég spurði 

hvað þeim fyndist um að fá erlend börn í leikskólann. Deildarstjórinn á Nesi sagði: 

Það er jákvætt að fá fjölbreytni inn í leikskólann og það getur aukið víðsýni barnanna 

þegar mismunandi menningarheimar mætast m.t.t. tungumáls, menningar og gilda. 

Það þarf að fylgjast vel með þessum breytingum og þróa foreldrasamstarfið í þá átt 

líka. Foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir að í nýju landi er öðruvísi menning og 

jafnvel önnur samfélagsgildi en ríkja í þeirra heimalandi.  

Eins þarf að huga að foreldrum þegar annað foreldrið hefur alist upp í ríkjandi menningu en 

hitt ekki, þá blandast ólíkir menningarheimar saman og barnið elst upp í öðruvísi menningu 

innan heimilis en önnur börn. Tungumálin eru ólík og misjafnt hvað barnið er sterkt í báðum 

tungumálunum ef foreldrar koma frá sitthvoru landinu. Deildarstjórinn á Vík sagði: 

Það er mjög gaman þegar foreldrar treysta sér til að spjalla á íslensku og segja frá 

sínu landi og þeim hefðum er þar ríkja, það gerist því miður ekki oft vegna 

tungumálaörðugleika.  

Deildarstjórar nefndu að erlendir foreldrar væru stundum undrandi yfir því í hvaða veðri 

börnin voru send út í. Það þurfti að útskýra fyrir þeim foreldrum þá útimenningu sem er í 

leikskólanum. Þegar foreldrum þótti veðrið ekki nógu gott til að barnið væri úti þá slepptu 

þeir því stundum að taka útiföt með barninu þann daginn. Deildarstjórar hafa reynt að útskýra 

að veðrið væri metið í hvert sinn og að börnin væru ekki send út ef veðrið væri mjög slæmt. 

Deildarstjóri Víkur sagði: 



36 

Veðrið á Íslandi er mjög breytilegt, þó mikill vindur sé klukkan átta er ekkert víst að 

vindurinn sé eins mikill klukkan ellefu og því er nauðsynlegt að börnin hafi útiföt 

meðferðis alla daga. Við reynum að koma því skila á einfaldan hátt til foreldra. 

Deildarstjórar sögðust ekki kynna sér sérstaklega landið sem nýtt barn kæmi frá. 

Deildarstjórinn á Ási sagðist stundum gúggla um landið til að fá innsýn í þá menningu sem 

barnið kæmi frá. Hinir deildarstjórarnir sögðu að þeir lærðu þetta á meðan barn væri í aðlögun 

hjá þeim. Með því að spjalla við foreldra kæmu mikilvægar upplýsingar sem kæmu sér vel í 

leikskóla. Starfsmenn læra ekki orð úr tungumáli barns áður en það kemur í aðlögun.  Frekar 

væri reynt að tala íslenskuna í rólegheitum, spyrja einfaldra spurninga og nota stuttar 

setningar þegar rætt væri við erlent barn sem talaði ekki íslensku.  

 

4.4. Þróun og breytingar 

Spurt var um hvort deildarstjórar væru ánægðir með foreldrasamstarfið og hvort þeir vildu sjá 

eitthvað breytast. Deildarstjórar voru almennt ánægðir en sumt mætti bæta. Þó tilkynningar 

væru settar á töflur í fataklefa skilaði það sér jafnvel ekki til erlendra foreldra því þeir gætu 

ekki lesið íslenskuna. Deildarstjóri Víkur sagði: 

Ég myndi jafnvel vilja sjá samskiptabók með myndrænum skilaboðum  þar sem hægt 

væri að sýna foreldrum ef t.d. barninu vantar sokka eða peysu. Myndir geta hjálpað 

þegar foreldrar skilja ekki tungumálið sem talað er í leikskólanum. 

Og hann hélt áfram: 

 Einnig væri gott að hafa viðhorfskönnun um foreldrasamstarf í leikskólanum, hvaða 

viðhorf foreldrar hefðu til þess foreldrasamstarfs sem er unnið í dag og foreldrar 

hefðu um leið tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri. Með viðhorfskönnun 

þar sem foreldrar og starfsfólk væri spurt um foreldrasamstarf væri hægt að efla 

foreldrasamstarfið og allir hefðu rödd í ferlinu.  

Ég spurði þá hvernig þeir sæju foreldrasamstarfið þróast í nánustu framtíð. Deildarstjórarnir 

sögðu að fjöldi erlendra barna væri að aukast og von væri á fleiri börnum í aðlögun næsta 

haust. Því mætti vel skoða hvort eitthvað væri hægt að gera til að auka foreldrasamstarf við 

erlenda foreldra. Verið væri að vinna í skólanámskránni og þar væri jafnvel hægt að setja 
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niður þau markmið og þær leiðir sem leikskólinn vill og ætlar að vinna eftir. Það væri í raun 

byrjunin s.s. að byrja á því að setja markmið og vinna eftir þeim.  

Deildarstjórinn á Ási sagði að : 

Foreldrasamstarf við erlenda foreldra er að mínu mati í góðum farvegi en það má 

alltaf gera betur og með því að vera vakandi og afla sér góðra upplýsinga er hægt að 

efla samstarfið enn meira. 

Að lokum spurði ég hvort deildarstjórar vildu koma einhverju öðru á framfæri. Þeir sögðust 

sáttir við það foreldrasamstarf sem fram færi innan leikskólans við erlenda foreldra. Þó væri 

gaman ef hægt væri að efla það enn frekar. Það komu engar frekar hugmyndir um hvernig 

hægt væri að bæta foreldrasamstarfið við erlenda foreldra en deildarstjórarnir sögðust þó hafa 

í huga að hver og ein fjölskylda væri með sínar þarfir þegar kemur að leikskóladvöl barns 

þeirra. Því þyrftu að vera góð samskipti og gagnkvæmt traust á milli leikskóla og foreldra 

barna. Foreldrar væru ólíkir innbyrðis og því þyrfti ólíkar samskiptaaðferðir við hvert og eitt 

foreldri.  

 



38 

5. Umræður  

Eins og fram hefur komið er unnið ágætlega með erlendum foreldrum á Leikskólanum í 

Stykkishólmi. Deildarstjórar eru ánægðir með hvernig hefur tekist til en eru meðvitaðir um að 

alltaf megi gera betur. Aðlögun barna er metin í hvert sinn og foreldrar fá kynningu á 

leikskólanum og starfi hans. Deildarstjórinn á Vík er óhjákvæmilega mest í aðlögun því börn 

byrja þar í aðlögun alla jafna. Í fjölmenningarsamfélagi eru fjölskyldur af margvíslegum toga 

og fjölbreytni þeirra má ekki einungis rekja til ólíkrar menningar eða trúarskoðana heldur eru 

fjölskylduform á ýmsa vegu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010:257). Á hinum deildunum er ekki 

eins mikið um aðlögun en það kemur þó fyrir þar sem börn flytjast með fjölskyldum sínum 

milli landa eða bæjarfélaga og þá hefur barn kannski áður verið í leikskóla. Allir 

deildarstjórarnir tala um að aðlögun sé metin í hvert sinn þegar erlend börn koma fyrst, þeir 

séu búnir að fá foreldra í viðtal þar sem þeir fá allar almennar upplýsingar um barnið. 

Mismunandi er hvort deildarstjórar afli sér upplýsingar um menningu barns en spurt er um 

trúarskoðanir fjölskyldu.  

Það er gott mál að foreldrahandbók leikskólans sé til á íslensku og pólsku en það væri gott ef 

hún væri til á fleiri tungumálum. Það væri strax kostur ef hún væri til á ensku því enskan er 

útbreiddari en íslenskan og hægt væri að nýta hana þegar erlendir foreldra koma með barnið 

sitt til dvalar í leikskólanum. Það er meiri möguleiki á að erlendir foreldrar skilji ensku en 

íslensku. Samskiptabók eins og deildarstjóri Víkur nefndi að gott væri að eiga í leikskólanum 

er góð leið en það þyrfti að vera ákveðið hvað ætti að vera í samskiptabókinni. Finna myndir 

sem væru vel skiljanlegar. Einnig þyrfti að ákveða hvort bókin gengi á milli heimilis og skóla 

eða bókin væri staðsett í leikskólanum.Heimasíða leikskólans er vel uppsett en jafnvel vantar 

meiri upplýsingar fyrir erlenda foreldra því allt efni á heimasíðu leikskólans er á íslensku.  

Foreldrasamstarf er í ágætisfarvegi, eins og fyrr segir, en það er ýmislegt sem mætti bæta, 

sumt þarf einungis að þróa áfram í takt við breyttar áherslur í samfélaginu. Miklar breytingar 

eiga sér stað í þjóðfélaginu og erlendir foreldrar sleppa ekki við þær frekar en íslenskir 

foreldrar. Starfsmenn leikskólans þurfa að vera vakandi og vera duglegir að afla sér 

upplýsinga sem nýst gætu til að efla og bæta ofan á það foreldrasamstarf sem fyrir er í 

leikskólanum.  

Þegar fjallað er um fjölmenningarhyggju í menntun er mikilvægt að hafa í huga að menning er 

óhjákvæmilega samofin ferli og innihaldi menntunar. Menning mótar og er mótuð af námi og 
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kennslu í daglegu lífi manns, fjölskyldu, skólastofu og samfélaginu (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007:31). Leikskólastarfsmenn þurfa að vera duglegir að afla sér upplýsinga um ríkjandi 

menningu barns sem byrjar í leikskóla. Með því að viðurkenna fjölbreytta menningarheima er 

hægt að efla fjölbreytni starfs leikskólans og víkka sýn barna á mismunandi samfélagsgildum 

milli menningarheima.  

Fjölmenning er komin til að vera og þó kreppa sé á Íslandi eru enn erlendir foreldrar til staðar 

sem settust að og stofnuðu heimili hér á landi, fjölbreytnin er því til staðar og íslenskan ekki 

eina tungumálið sem talað er í leikskólum. Leikskólar hafa brugðist við fjölmenningu með 

sýnilegu myndrænu efni. Einnig hafa leikskólar sett í fataklefa kveðju á tungumálum sem 

tengjast leikskólanum og fjölmenningu hans. Þetta eru allt jákvæðir hlutir en ég tel að alltaf 

megi gera betur og það sé gert með aukinni reynslu og hugmyndum þeirra er vinna í 

leikskólum. Það skiptir höfuðmáli að kynna sér menningu, samfélagsgildi og trú þeirra er 

byrja í leikskólanum því þannig er hægt að koma í veg fyrir misskilning og aðra hugsanlega 

árekstra sem geta orðið þegar menningarheimar, gildi og trú rekast á. 

Þegar ég skoðaði hvernig foreldrasamstarfið er í Leikskólanum í Stykkishólmi sá ég að margir 

hlutir eru á góðri leið. Starfsfólk er vel upplýst þegar erlent barn byrjar og foreldrar koma og 

skoða leikskólann og fá smá kynningu á því starfi sem fram fer innan hans. Það er góð leið til 

að foreldrar fái traust og upplýsingar um starfsemi leikskólans og geti í framhaldinu tekið 

upplýstar ákvarðanir fyrir barnið sitt. Aðlögun er metin fyrir hvert barn þó ramminn sé til 

staðar utan um aðlaganir barna í leikskólanum. Aðlögunartími er lengdur ef þurfa þykir og 

foreldrar hafa rödd í ferlinu. Foreldrar fara ekki af deild nema að kveðja barnið sitt og því 

getur barn treyst því að foreldrið hverfi ekki án þess að láta barnið vita. 

Breyttar áherslur í samfélaginu kalla á breytt ferli í leikskólum. Ef grunnur er góður er 

auðveldara að byggja ofan á. Með virkri upplýsingamiðlun auðveldar leikskólinn foreldrum 

vitneskju um það starf er fram fer innan leikskólans. Foreldrar eru jákvæðari gagnvart 

leikskólanum þegar allar upplýsingar eru sýnilegar og þeir finna að þeir geti haft rödd vegna 

barns síns í leikskólanum. Starfsfólk þarf að hafa eitthvað til að vinna eftir til að verkefnið 

verði markvissara og leiðir að markmiðum þurfa að vera á hreinu svo starfsfólk viti til hvers 

er ætlast af þeim. Þannig held ég að allir sem tengist leikskólanum viti til hvers er ætlast af 

þeim, s.s. hlutverk á hreinu og auðveldara sé að vinna eftir þeim því enginn þarf að fara í 

annars manns hlutverk.  
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Leikskólinn í Stykkishólmi þyrfti að setja sér markmið með foreldrasamstarfi í daglegu starfi 

leikskólans og finna leiðir til að vinna með foreldrasamstarfið, þannig að foreldrar fái enn 

betur notið sín í samskiptum við leikskólann. Með þessu er ég ekki að segja að 

foreldrasamstarf sé ekki gott en með samræmdri stefnu er hægt að vinna markvisst að 

foreldrasamstarfi á öllum leikskólanum og allir vinna að sama markmiði. Starfsfólk fengi 

meiri upplýsingar til hvers sé ætlast af þeim í foreldrasamstarfi og þeir fengju einnig vitneskju 

um hvað þeir séu að gera vel í dag.  

Með meiri upplýsingum er hægt að stuðla að enn betri þekkingu og reynslan verður 

ánægjulegri, bæði fyrir starfsfólk og foreldra. Það skilar sér til barnanna sem fengju jákvæð 

viðbrögð við fyrstu leikskólareynslu sinni.  Leikskólinn þyrfti að setja sér markmið og 

ákvarða þær leiðir sem farnar eru í foreldrasamstarfi við erlenda foreldra. Með því yrði 

markvissara unnið að því að fá erlenda foreldra til að taka þátt í leikskólastarfinu í heild. 

Þannig væru foreldra betur upplýstir um starf leikskólans.  

Deildarstjórar leggja sig fram við að koma öllum upplýsingum á framfæri og dagleg samskipti 

við foreldra þegar þeir sækja börnin finnst þeim mikilvægur þáttur í daglegu lífi leikskólans. 

Upplýsingatafla í fataklefum er mikið notuð en þó eru að koma inn foreldrar sem skilja ekki 

íslensku og þá skila upplýsingarnar sér ekki. Deildarstjórinn á Vík sagði að starfsmenn legðu 

sig fram við að koma upplýsingum á framfæri við erlenda foreldra á einfaldan og skiljanlegan 

hátt. Það er einnig slæmt að ekki fáist túlkaþjónusta í Stykkishólmi því það kostar mikið að 

sækja þá þjónustu af höfuðborgarsvæðinu. Samvinna virðist góð á milli grunn- og leikskóla 

og jákvætt að þegar þörf er á túlki er reynt að samræma túlkaþjónustu þannig að hún nýtist á 

báðum skólastigum. 
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6. Lokaorð  

Þegar ég ákvað að skrifa um foreldrasamstarf með erlenda foreldra í huga datt mér aldrei í 

hug að þetta væri í raun svona flókið og mikilvægt ferli. Þessi vinna hjálpaði mér að átta mig 

á mörgum mismunandi leiðum að settum markmiðum sem nauðsynlegt er að setja inn í 

leikskóla.  

Mikil fjölgun erlends fólk hingað til lands hefur kallað á miklar breytingar sem leikskólar eru 

mistilbúnir að takast á við. Ég tel að ég geti nú farið í leikskólann þar sem ég vinn og hjálpað 

til við að setja markmið og leiðir að settum markmiðum í sambandi við erlenda foreldra. Þá er 

hægt að benda á mismunandi gildi og menningu, trú og margt annað sem þarf að 

endurspeglast í foreldrasamstarfi erlendra foreldra. 

Mjög gaman var að skoða foreldrasamstarf og þá fjölbreytni sem unnin er í leikskólum 

landsins. Þær fjöldamörgu leiðir sem unnar eru skipta miklu máli því þær leiðir hjálpa okkur 

að afla reynslu og þekkingar í samfélaginu sem við lifum í. Treystum samstarfið, tölum saman 

og látum ekki tungumálin hefta okkur.  
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Fylgiskjöl  

 

Spurningarammi fyrir viðtöl við deildarstjóra í leikskólanum  

Hefur þú unnið lengi í leikskóla ? 

Hefur þú  unnið lengi sem deildarstjóri ? 

Fá börn af erlendum uppruna öðruvísi aðlögun við byrjun leikskólavistunar en önnur börn ? 

Er túlkur við fyrsta viðtal foreldra ? 

Eru foreldrar barnanna duglegir við að spyrja og forvitnast um leikskóladvöl barnsins ? 

Kynnir  þú þér bakgrunn barns áður en það byrjar í leikskólanum ? 

Er eitthvað kynningarefni um leikskólann til á öðrum tungumálum en íslensku ? t.d. 

foreldrahandbók ? 

Er eitthvað sem þú vilt breyta í sambandi við  aðlögun og foreldrasamstarfi við erlenda 

foreldra? 

Hvað finnst þér jákvæðast við að fá erlend börn í leikskólann ? 

Hvernig gengur foreldrasamstarfið núna ? 

Vita allir starfsmenn af því þegar barn af erlendum uppruna er að byrja í leikskólanum ? 

Í heildina litið ertu ánægður með foreldrasamstarfið sem fram fer í leikskólanum ? 

Myndir þú vilja breyta einhverju ? hverju þá ? 

  

 

 

 


