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Bifröst – brú á milli heima goðafræðinnar 

Í norrænni goðafræði var regnboginn tákn brúarinnar Bifrastar sem lá á milli heima 

goða og manna og eftir henni ferðuðust æsir daglega en það var ásinn Heimdallur, 

sem gætti brúarinnar. Hann sá mörg hundruð kílómetra frá sér, heyrði ullina gróa og 

grasið vaxa og þurfti minni svefn en fugl. Hann átti lúðurinn Gjallarhorn og notaði 

hann til að vara við hættu og umferð yfir brúna.  

 

Eins og þá eru brýr okkur enn nauðsynlegar til að ferðast eftir á milli heima og ef til 

vill hafa þær aldrei verið nauðsynlegri en núna. Sumir nemendur okkar hafa ferðast á 

milli ólíkra heima og búa jafnvel að hluta til í tveimur ólíkum menningarheimum. Þá 

þjónar skólinn hlutverki brúarinnar og starfsfólk skólans þarf að vera undirbúið fyrir 

hlutverk brúarsmiða. Við þurfum að taka frumkvæði og útskýra skólamenningu, siði 

og venjur og taka tillit til þess að nemendur og fjölskyldur þeirra þekkja e.t.v. aðeins 

allt annan og ólíkan menningarheim, ólíkt skólakerfi, námsaðstæður, kröfur um aga, 

frumkvæði, heimanám, foreldrasamstarf og annað í þeim dúr. Þá er gott fyrir okkur að 

minnast Bifrastar og þess hvað brúarsmíði er oft nauðsynleg í samskiptum við 

erlendar fjölskyldur nemenda okkar.  

 

Nú þegar við heyrum af voðaverkum í löndum nærri okkur er enn meiri ástæða en 

áður til að efla skilning og traust á milli okkar allra sem búum saman í samfélagi sem 

hefur burði til að vera öllum gott; hvetjandi og verndandi. Ég hugsa oft til orða 

Guðrúnar Pétursdóttur (2009) þar sem hún segir:  

 

  „...spurningin er ekki hvort við teljum hið fjölmenningarlega samfélagsform 

           ákjósanlegt, heldur hvernig við getum markvisst búið svo í haginn að það  

          megi vera sem friðsamlegast, réttlátast og lífvænlegast fyrir alla meðlimi  

          þess.“ 
 

Nýir nemendur skólaárið 2016-2017 

Frá Póllandi:  

Tvö systkini: Stúlka sem fer í Lundarskóla og drengur í leikskóla 

Drengur í Oddeyrarskóla 

Frá Kanada:  

Systkini sem eru hér tímabundið á haustönn. Fara í Oddeyrarskóla.  

Frá Lettlandi:  

Drengur í Brekkuskóla 

Þrjú systkini í Glerárskóla 

Frá Sýrlandi:  

Þrjú systkini í Brekkuskóla 

Frá Króatíu:  

Drengur í Oddeyrarskóla (kom á vorönn og flutti til baka stuttu síðar) 
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Undirbúningur skólaárs 

Undirbúningur skólaársins hefst alltaf í grunninn í júnímánuði og síðan er þráðurinn 

tekinn upp aftur í ágúst en þá er fer að skýrast hve mörg erlend börn muni hefja nám 

í grunnskóla í upphafi skólaárs.  

Þá skipuleggjum við móttökufundi með foreldrum, barni/börnum, umsjónarkennurum 

og oftast einhverjum úr stjórnendateymi skólanna. Þá förum við yfir skólaárið, 

skóladagatal, mötuneyti, frístund, íþrótta- og sundkennslu, innkaupalista, 

foreldrasamstarf og foreldrafundi og annað í þeim dúr.  

Oft getum við afhent foreldrum einhverjar upplýsingar á móðurmáli sínu eða ensku en 

við sjáum oft að of mikið magn af upplýsingum á fyrstu fundum týnist eðlilega í minni 

fólks, þegar áreitið er mikið í framandi aðstæðum.  

Námskeið og fræðslufundir fyrir kennarahópa 

Þann 1. september 2016 hitti ég nema í framhaldsnámi 

við HA í námskeiðinu Lýðræði, mannréttindi, fjölmenning 

og ræddi við þá um fjölmenningu og kennslu erlendra 

nemenda. .  

Þann 28. september 2016 fór ég aftur í HA með 

fyrirlestur inn í námskeið sem heitir Nemandinn í skóla 

margbreytileikans.  

Þann 4. nóvember 2016: Fræðslufundur á vegum 

Ísbrúar fyrir kennara á Reykjavíkursvæðinu. Þar tók ég þátt í allsherjar fræðslu fyrir 

kennara, sem fór fram á „stöðvum“, þannig að ég var í raun með sömu fræðsluna fyrir 

10 litla hópa, hvern á fætur öðrum. Áhersla mín var bæði kynning á vefnum og 

ýmsum námsgögnum sem ég er að nota og hef búið til. Mér til gleði sögðust margir 

kennarar nota vefinn mikið og þau verkefni sem þar eru.  

13. janúar 2017: Árborg. Fræðsla fyrir hóp sem kemur að móttöku sýrlenskra 

fjölskyldna til Árborgar. Sagði frá undirbúningi okkar og reynslu, fyrirkomulagi fyrstu 

vikurnar, þegar við vorum með allan hópinn saman o.fl.  

30. mars 2017. Fræðslufundur fyrir kennara á Selfossi um kennslu erlendra 

nemenda og íslensku sem annars máls. Um 30 kennarar tóku þátt í námskeiðinu 

sem að mestu snerist í kringum kennsluaðferðir og hugmyndir til að efla 

hugtakaskilning erlendra nemenda.  

Viðhald vefs, námsefnisgerð og miðlun upplýsinga 

Eins og áður felst hluti af starfi mínu í að viðhalda vef og bæta þar inn á öllu því efni 

sem ég tel að geti komið kennurum vel í vinnu þeirra með erlendum nemendum. Þá 

er ég líka að búa til eigin verkefni og vinnuhefti sem allir kennarar hafa aðgang að til 

ljósritunar, t.d. http://erlendir.akmennt.is/wp-

content/uploads/2017/02/strakaverkefni.pdf . Einnig hef ég verið í samstarfi við 

pólskan kennara á Selfossi sem hefur notað íslenskuverkefni af vefnum og þýtt sum 

þeirra á pólsku og látið mig hafa til baka. Þessi verkefni hef ég þá sett undir hlekkinn 

„Pólska“ og þar hafa kennarar og foreldrar aðgang að þeim fyrir nemendur til að 

vinna með móðurmálið. Sjá dæmi: http://erlendir.akmennt.is/wp-

http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2017/02/strakaverkefni.pdf
http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2017/02/strakaverkefni.pdf
http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2016/12/lesa_skilja_lita_POLSKA_ANETA.pdf


4 
 

content/uploads/2016/12/lesa_skilja_lita_POLSKA_ANETA.pdf 

Við erum líka svo heppin að pólskir kennarar eru að útbúa orðalista á pólsku og 

íslensku í lesgreinum á unglingastigi. Þessum listum safna ég líka saman og set 

undir pólska hlekkinn og þar geta nemendur og kennarar fundið orðalista, t.d. úr 

bókunum Á ferð um samfélag og Efnisheiminum, dæmi: http://erlendir.akmennt.is/wp-

content/uploads/2017/03/A_ferd_um_samfelag_5.kafli_.pdf  

Þetta er frábær vinna og kemur sér vel fyrir nemendur unglingastigs og möguleika 

þeirra á að læra flóknari hugtakaforða, bæði á íslensku og móðurmáli sínu.  

 

Inn á netið rata líka upplýsingar fyrir foreldra og þá vona ég að kennarar eigi 

frumkvæði að því að benda foreldrum á vefslóðir eða prenti út upplýsingar og sendi 

nemendur með heim. Í vetur fengum við t.d. gott fólk í kringum okkur til að þýða 

upplýsingar um frístundastyrki Akureyrarbæjar, þannig að þær séu aðgengilegar á 

ensku, pólsku, lettnesku og arabisku. Sjá hér: http://erlendir.akmennt.is/wp-

content/uploads/2017/02/fristundastyrkur_2017-1.pdf 

Það er því alltaf verið að potast áfram, bæði við að auka upplýsingar til foreldra á 

erlendum málum og að vinna verkefni fyrir erlenda nemendur okkur. Þessi vinna er 

tímafrek og eðlilegt að einhverjum þyki hægt ganga en það bætist smám saman við 

rafrænan verkefnabanka þó fá hástökk séu tekin. Ég hef beint því til kennara sem 

eiga verkefni sem þeir vilja miðla að hafa samband við mig en það hefur ekki tekist 

mjög vel að virkja slíka samvinnu.  

Kennsla í grunnskólum bæjarins 

Kennsla mín í grunnskólum bæjarins hefur verið svolítið mismunandi, eftir aðstæðum 

og fjölda nýrra nemenda hverju sinni. Oft er kennslan minnst í upphafi skólaárs en 

eykst eftir því sem á líður, eða á hvaða tíma árs nýjar fjölskyldur koma í bæinn. Í 

haust byrjaði ég á um 10 kest. á viku en þær fóru svo um skeið upp í 19.5 en fækkaði 

svo aftur undir vorið. Í vetur var kennsla mín mest í Brekkuskóla og Glerárskóla en 

auk þess í Oddeyrarskóla, Lundarskóla og á haustönn í Naustaskóla og Síðuskóla. 

(sjá dæmi um stundaskrá í fylgiskjölum). Auk þess tók ég að mér kennslu sýrlenskrar 

fjölskyldu í upphafi veru þeirra hér í febrúarmánuði.  

Nú í lok skólaárs tók svo við stöðumat þeirra nemenda sem ég hef mest verið að 

sinna. Í ljósi vinnu vetrarins og niðurstaðna stöðumats reyni ég líka að koma með 

ábendingar fyrir kennara til skoðunar næsta haust og hvernig sé heppilegt að halda 

áfram með íslenskuvinnu á nýju skólaári. Ég reyni líka að hitta sem flesta krakka í 

skólalok og við höfum þá fundið bækur til að fara með heim í sumar til að viðhalda 

lestri á íslensku.  

Móttaka og kennsla sýrlenskrar fjölskyldu í janúar – febrúar 

Ástæða þess að við byrjuðum íslenskukennsluna heima var margþætt. Beðið var eftir 

niðurstöðum úr læknisskoðunum og þar til þær voru fengnar gátu krakkarnir ekki farið 

inn í grunnskólann, okkur hafði reynst vel fyrir ári síðan að byrja með fjölskyldurnar 

saman og skipulag á kennslu foreldranna var ekki alveg tilbúið. Þess vegna ákváðum 

við að prufa kennslu á heimavelli.  

http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2016/12/lesa_skilja_lita_POLSKA_ANETA.pdf
http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2017/03/A_ferd_um_samfelag_5.kafli_.pdf
http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2017/03/A_ferd_um_samfelag_5.kafli_.pdf
http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2017/02/fristundastyrkur_2017-1.pdf
http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2017/02/fristundastyrkur_2017-1.pdf
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Ég hitti fjölskylduna, foreldra og þrjú börn á aldrinum 8, 10 og 14 ára á hverjum degi 

frá kl. 13:30 – 14:30. Áhersla var lögð á tjáningu og að geta gert grein fyrir sér þegar 

bornar eru upp spurningar eins og „Hvað heitir þú, hvar átt þú heima, hvað ert þú 

gömul/gamall, hvenær átt þú afmæli“ o.fl. í þeim dúr. Við byrjuðum líka á að fara yfir 

íslenskt stafróf, heiti og hljóð bókstafa og að draga rétt til stafs. Einnig notuðum við 

umhverfi heimilisins til að byggja upp algengan, daglegan orðaforða.  

Þetta voru skemmtilegar og krefjandi vikur. Ég hef ekki áður kennt fjölskyldu, börnum 

og foreldrum saman, á heimili þeirra. Það var því ný og ánægjuleg reynsla. Mín var 

beðið á hverjum degi í forstofunni og allir voru tilbúnir til að taka þátt og hjálpast að. 

Það var líka gott að geta notað 

innanstokksmuni og búsáhöld þegar við 

vorum að læra ný orð. Við bjuggum til 

orðavegg heima og þar með höfðu þau ný 

orð alltaf fyrir augunum og gátu minnt 

hvert annað á og rifjað upp. Þegar börnin 

fóru í grunnskólann sinn eftir tvær vikur 

hélt ég áfram að hitta foreldrana vikuna 

eftir, þangað til þeir fóru í aðra 

íslenskukennslu. Sjá nánar um skipulag í fylgiskjölum. 

Samvinna við kennara, foreldra og aðra sem koma að erlendum 

börnum 
Samvinna mín er oftast mest við umsjónarkennara barnanna. Það er þó misjafnt og 

tengist stundum aldri barna, þannig að samstarf er líka við íslenskukennara eldri 

nemenda eða sérkennara sem einnig eru að vinna með börnunum.  Samstarf getur 

snúið að ýmsum þáttum, t.d. námslegum, skipulagslegum, aðstoð við að koma 

upplýsingum til foreldra og um fundi með foreldrum, til að tryggja að nemandi skilji 

upplýsingar um eitthvað sem er á döfinni í skólanum, útvegun á túlkum o.fl. í þeim 

dúr. Einnig fundir með kennurum eða kennarahópum vegna erlendra barna sem ég 

er ekki að kenna en kennarar vilja gjarnan fá aðstoð, ráð og samræðu um námsefni 

o.fl.  

Þá er ég í góðu samstarfi við verkefnastjóra og túlk  verkefnis um móttöku 

flóttamanna til Akureyrar, við Alþjóðastofu, konur í Lionsklúbbnum Ylfu, sem hafa 

boðið erlendum nemendum aðstoð við íslensku á Amtsbókasafninu einu sinni í viku 

og fleiri sem leita sér upplýsinga um tvítyngda nemendur í grunnskólum bæjarins.  

Sumarfrí erlendra barna – hvað er í boði á Akureyri? 
Það er mikilvægt fyrir nemendur sem eru að fóta sig í nýju tungumáli að hafa tækifæri 

til að vera þátttakendur í íslensku málumhverfi. Þess vegna reynum við kennarar að 

fylgjast með því hvað nemendur hyggjast hafa fyrir stafni í sumarfríi sínu og eins hafa 

foreldrar samband til þess að spyrja hvaða frístundastarf sé í boði fyrir nemendur. 

Sérstaklega á þetta við krakka upp í 7. bekk en þeir eldri eru oftast skráðir í 

Vinnuskólann ef þeir hafa ekki fundið aðra vinnu.  

Eins og í fyrra hafði starfsfólk HA samband við mig á vordögum til að bjóða nokkrum 

erlendum krökkum þátttöku í Vísindaskóla unga fólksins. Núna í júní var tveimur 

strákum frá Afríkulandi boðin þátttaka og tveimur stelpum frá Póllandi. Móðir hafði 
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einnig samband við mig til að spyrjast fyrir um sumarbúðir og sagði mér síðan að hún 

væri búin að skrá sitt barn í fimm daga dvöl á Hólavatni. 

Eitt af mörgum nauðsynlegum verkefnum sem bíða okkar hér á Akureyri er að kynna 

allt frístundaframboð betur á fleiri tungumálum en íslensku til að auðvelda erlendum 

foreldrum yfirsýn yfir fjölbreytt úrval námskeiða sem eru í boði.  

Tvítyngdir nemendur grunnskólanna sem fá aðstoð í íslensku 

Eins og verið hefur síðustu ár eru pólskir nemendur fjölmennastir þeirra sem hafa 

erlent móðurmál í skólum bæjarins en samtals tala nemendur skólanna 25 tungumál 

og koma til okkar frá flestum heimsálfum. Alls fá 128 nemendur skólanna á Akureyri 

aðstoð í íslensku sem öðru máli. Nokkrir nemendur eru fleirtyngdir og þá eru þeir 

aðeins taldir einu sinni. Þeir sem eru skráðir með íslensku sem móðurmál geta bæði 

átt báða foreldra íslenska og hafa þá búið meiri hluta ævi sinnar erlendis eða þeir 

eiga annað foreldri íslenskt og hitt erlent og þurfa aðstoð með íslensku.  

Þannig skiptast þessir 128 nemendur á milli skólanna:  

 

Af erlendum tungumálum hafa flestir, eða 23, pólsku sem móðurmál, 14 tailensku og 

10 arabísku og ensku. Alls eru 16 nemendur eru skráðir með „önnur mál“ en það eru 

tungumál sem aðeins einn eða tveir nemendur tala.  
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Önnur verkefni 

Þátttaka í nefnd um endurskoðun fjölmenningarstefnu á vegum EYÞINGS sem 

gaf út stefnu í fjölmenningarmálum árið 2009. Vinna okkar er enn í gangi og felst t.d. í 

því að  huga betur að því að öll markmið séu raunverulega framkvæmanleg og finna 

hvar í stjórnkerfinu ábyrgðin er á hverjum þætti. Við skiptum stefnunni upp í þrjá 

aðalhluta: Stjórnsýslu, þjónustu og avinnumál. Einnig kemur nýr kafli með lögum og 

reglugerðum og gagnlegum vefslóðum af ýmsu tagi. Þessi nýja útgáfa verður í 

rafrænu formi og geta sveitarfélög EYÞINGS aðlagað hana að sínum þörfum, aukið 

við eða tekið burt það sem ekki passar þeim og birt á heimasíðum sínum. Vonandi 

verður þessi vinna til þess að sveitarfélögin verði meðvitaðri um innflytjendur, stöðu 

þeirra og mikilvægi þess að hjálpa fólki til að aðlagast nýjum heimkynnum, siðum og 

venjum um leið og heimafólk fær tækifæri til að kynnast siðum og menningu sem það 

hefur ekki þekkt áður.  

 

Þátttaka í teymi innanhússfræðara  

Innanhússfræðarar hafa nú starfað í nærri 5 ár og 

heimsótt margar deildir bæjarins og rætt við 

starfsfólk og hvatt það til að huga að jákvæðu og 

góðu vinnuumhverfi. Í nóvember var þessum hópi 

líka boðið upp á fræðsludag með Unni Valborgu 

Hilmarsdóttur, stjórnendaþjálfara, og var hann bæði 

gagnlegur og skemmtilegur. Deildum sem óska eftir 

að fá innanhússfræðara í heimsókn hefur nú heldur 

fækkað og fyrirhugað er að endurskoða 

fyrirkomulag og dagskrá fræðslunnar núna í sumar 

en þátttaka í þessum hópi hefur bæði verið fræðandi og ánægjuleg og vonandi hafa 

heimsóknir okkar getað vakið þátttakendur til umhugsunar um mikilvægi vellíðunar á 

vinnustað.  

Til umhugsunar við skólalok 
Nú á vordögum hef ég heyrt um ákall kennara eftir fólki og meiri aðstoð „inn á gólfið“ í 

kennslustofunni, aukna þörf fyrir aðstoð við gerð einstaklingsáætlana, að útbúa 

námsefni, finna efni við hæfi o.fl. í þeim dúr. Því finnst mér ástæða til að staldra við, 

endurskoða fyrirkomulag á samvinnu og aðstoð við kennara. Áherslan hefur mikið 

verið á aðstoð við þá nemendur sem eru nýkomnir en nú getur verið tímapunktur til 

að skoða betur þá nemendur sem hafa dvalið hér í einhvern tíma og hvaða aðstoð 

kennarar þeirra kalla eftir.  Þá væri hægt að vera með aukna viðveru í skólunum en 

draga úr beinni kennslu en í raun hefur hún líka alltaf verið „utan dagskrár“. Það er 

því gott að nota sumarið til að hugsa og endurskipuleggja, ef það er vilji kennara og 

skoða hvernig aðstoðin getur nýst sem best á nýju skólaári.  

Sífellt fleiri kennarar hafa erlenda nemendur í bekknum sínum. Það er vissulega 

krefjandi verkefni en einnig gefandi og skemmtilegt. Allir eiga að hafa ávinning af 

slíku; bæði við kennarar, íslenskir nemendur og þeir erlendu sem þurfa stuðning 

okkar allra við að komast inn í nýtt samfélag, bæði starfsfólks skólanna og ekki síður 
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samnemenda, því þegar það tekst að rjúfa einangrun og hjálpa nýjum nemanda inn í 

félagahópinn er hálfur sigur unninn.  

Ég þakka öllu starfsfólki skólanna fyrir ánægjulega samvinnu og kynni í vetur.  

Helga .  

 

 

 

 

 

                       

                           Fylgiskjöl 

 



 Dæmi um skipulag kennslu 

Í upphafi vetrar um 10 kest. og flestar 19.5 

+ tímabundin kennsla sýrlenskrar fjölskyldu 

 

Lundarskóli: 3 kest                         Brekkuskóli: 7 kest 

Glerárskóli: 5 kest                          Oddeyrarskóli: 3 kest í upphafi – urðu síðar 2 – bættist svo aftur við um tíma á vorönn.  

Síðuskóli: 1 kest á haustönn        Naustaskóli: 2 kest á haustönn 

 

 

mánudagur þriðjudagur miðvikudagur Fimmtudagur föstudagur 
 Vinna á 

skrifstofu 
8:00 – 8:40 
Brekkuskóli 

8:00 – 8:40 
Brekkuskóli 

8:10 – 9:10 
Lundarskóli 

8:50 – 9:30 
Lundarskóli 

 8:50 – 9:30 
Oddeyrarskóli 

8:40 – 9:20 
Brekkuskóli 

 

9:55 – 10:35 
Glerárskóli 

  9:55 – 10:35 
Glerárskóli 

10:00 – 10:40 
Brekkuskóli 

10:35-11:05 
Glerárskóli 

 

 10:35 – 11:15 
Glerárskóli 

10:35-11:05 
Glerárskóli 

10:411:20 
Brekkuskóli 

 
 

   11:20 – 12:00 
Brekkuskóli 

11:20 – 12:00 
Brekkuskóli 

 12:15 – 12:55 
Síðuskóli 

  

     

12:25-13:05 
Oddeyrarskóli  

13:15 – 13:45 
Lundarskóli 
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Skipulag kennslu sýrlenskrar fjölskyldu sem ég kenndi heima í tvær og hálfa viku við upphaf komu 

Kennsluaðferðir og námsgögn: Alltaf áhersla á umræður og munnlega upprifjun. Við notuðum litla tússtöflu þar sem allir æfðu sig 

í að draga rétt til stafs, áður en við fórum að skrifa í bók, við notuðum minnisspil með myndum og stöfunum sem við höfum farið í, 

spiluðum Bingó með orðum yfir fatnað og skóladót, skoðuðum landabréfabók og fundum Ísland og Akureyri og æfðum sagnir með 

hreyfingum, t.d. ganga, hlaupa, stoppa, sitja og standa.  

 

 

6. febrúar 7. febrúar 8. febrúar 9. febrúar 10. febrúar 

 
Stafir:  
A: amma, afi, api, 
appelsína, ananas 
 
M: Mamma, melóna, 
mús 
 
Hvað heitir þú? 
- Ég heiti….. 
 
Hvað ertu þú 
gömul/gamall? 
- ég er…… ár.  
 
 
 
 
 
 

 
Stafir:  
S: sól, sósa, sykur, 
sundlaug, synda, 
strákur, stelpa, salt 
 
Ó: ól, óhreint, óþægur  
 
Sagnir með hreyfingu.  
 
Bingó: föt og skóladót.  
 
Upprifjun frá mánud. 
  

 
Stafir:  
L: lesa, lykill, lím, litir, 
loka 
 
E: Epli, eldavél, egg, 
eldhús 
 
Andheiti: opna/loka 
 
Hreyfisagnir rifjaðar 
upp.  

 
Stafir:  
Í: ís, ísskápur, Ísland 
 
K: kaka, krakkar, klósett 
 
Upprifjun stafa og orða 
sem búið er að fara í.  
 
Landabréfabók:  
Ísland, Akureyri 

 
Stafir:  
R: Rúm, rigning, 
ryksuga, rósa, róla. 
 
Ú: úti, úr 
 
Andheiti: inni / úti 
 
Minnisspil með 
stöfum/orðum sem við 
eru búin að fara í.  
 
Möppur með æfingum 
fyrir helgina:  
Blöð úr vinnubók með 
Við lesum , bls. 15 – 16 
Mynd: tengja milli talna. 
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13. febrúar 14. febrúar 15. febrúar 16. febrúar 17. febrúar 

 
Stafir:  
F: Fáni, fíll, flugvél, 
fótur, fótbolti. 
 
O: ormur og ostur.  
 
Skoðuðum sýrlensku og 
íslensku fánana.  
 
Heiti á vistarverum í 
íbúðinni:  
stofa, forstofa, eldhús.  
Spjöld með nöfnunum 
sett upp.  
 
 
 

 
Stafir:  
V: Vasi, vettlingar. 
 
U: Ugla og undir.  
 
Krossgáta um föt.  
Skoðuðum spjöld: heiti 
á matartegundum.  
 
Rætt um skólaheimsókn 
og við skoðuðum 
skóladagatal 
Brekkuskóla.  

 

Stafir:  
I:  inniskór, inni, il.  
 
N: nál, nef, nærföt. 
 
Nour og Mohamad 
æfðu sig í að skrifa  
nafnið hennar Nour: 
 
Nour Mohamad Naser. 
 
Merkingar á spjöldum:  
Kveikja/slökkva 
Opna/loka 

 

Stafir:  
Á: ávextir, ás, ást 
 
G: Gulrót, gaffalll, glas, 
grænmeti.  
 
Í eldhúsi: 
Hengt upp spjald með 
myndum af diski, gaffli, 
hníf, skeið, glasi, bolla 
og könnu.  
 
Mynd af ávöxtum og 
grænmeti á spjaldi.  
 
Túlkurinn okkar kom og 
við fórum í heimsókn í 
Brekkuskóla.  
Hittum stjórnendur og 
alla umsjónarkennara.  
Skoðuðum stofur, 
innganga og helstu 
upplýsingar veittar.  
 

Innkaupaferð: Fór með 
stelpuna og mömmuna 
og við keyptum 
íþróttaföt, skólatösku og 
allt skóladót.  

 

Stafir:  
Upprifjun frá í gær á g 
og á og þeir skrifaðir og 
orð rifjuð upp og lærð.  
 

Skoðuðum myndræna 
stundaskrá skóla á 
íslensku og arabísku.  
 
Fórum í heiti 
vikudaganna og þau 
voru útskýrð.  
 
Samheiti: sunna = sól 
Máni = tungl.  
 
Við fengum óvænta 
heimsókn   
 
Fór með strákana og 
pabbann og við 
keyptum íþrótta- og 
sundföt, skólatöskur og 
skóladót.  
Allt flokkað, merkt og 
raðað í töskur þegar 
heim kom.   
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Mánudaginn 20. febrúar fóru nemendur grunnskólans í skólann sinn en ég hitti foreldrana áfram til þess að brúa bilið, þar til kennsla 

hófst í Símey.   

 

 

 

 

 

 

Þriðjudagur 21. febr. Miðvikudagur 22. febr.  Fimmtudagur 23. febr 

 
Fór yfir stundaskrá allra 
krakkanna, sérstaklega þá 
daga sem þarf að hafa 
íþróttaföt/sundföt.  
 
Ræddum stafina É/é og 
Þ/þ og hvernig er dregið til 
stafs, heiti og hljóð.  
 
Orðin ég – fleirtala við og  
Þú: - fleirtala þið.  
 
Síðan fórum við í að segja 
til um hvað klukkan er á 
íslensku. Yfir /hálf/í.  
Æfðum okkur vel í því.  
 
Þau eiga að skrifa í 
stílabók þ, é og 
setninguna Ég og þú.  
 
 Orð fyrir orð, bls. 12 og 
13. Orð yfir vistarverur og 
mat. 
 

 
Upprifjun á klukkunni og  
stöfunum é og þ. 
 
Áfram um persónufornöfn:  
 
Ég – við  
 
Þú – þið 
 
Bætum við:  
 
Strákur – maður:  
Hann – þeir 
 
Stelpa – kona:  
Hún – þær 
 
Barn – börn:  
Það – þau 
 
Árstíðir:  
Vetur, sumar, vor og 
haust.  
 
Stafir: Ö og æ 

 
Upprifjun: klukkan og 
persónufornöfn.  
 
Farið yfir stafi og hljóð:  
 
Éé – Þþ – Öö – Ææ 
 
(O – Ó – Ö) 
 
Ræddum aðeins um Ð/ð 
og sérstöðu þess að vera 
aðeins inni í orðum og 
aftast – en aldrei fremst.  
 
Heiti árstíðanna og 
hvernig mánaðaheitin 
raðast inn í þær.  
 
Spurningar og svör – fékk 
spurningar á blöðum sem 
hann átti að para saman 
við svör.  
 


