
 

Skólaskil grunn- og framhaldsskóla   
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Upplýsingar um nemanda  

sem hefur íslensku sem annað tungumál  
ATH! Liggja þarf fyrir skriflegt samþykki fyrir miðlun upplýsinga milli skólastiga þegar þetta skjal er fyllt út eða 

nem./forráðamenn fá það frá grunnskóla og sjá sjálfir um að koma upplýsingum á milli skóla.  

  

Fyrri búseta  

Land sem ég er fædd/ur í  

  

Ég hef búið í þessum löndum  

  

  

Ég kom til Íslands árið  

  

  

Fjölskylda  

Forráðamenn mínir eru báðir erlendir - frá þessum löndum:  

  

Annar forráðamaður minnt er íslenskur en hinn er frá  

  

  

Tungumál  

Móðurmál mitt er  

  

Móðurmál forráðamanna minna er  

  

Ég tala þessi tungumál  

  

Ég hef lært dönsku í grunnskóla  

  

já  nei  

Ég fékk kunnáttu í móðurmáli mínu metna í stað 

dönsku  
já  nei  

Ég fékk íslenskukennslu í dönskutímum í 

grunnskóla  

já  nei  
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Ég hef fengið kennslu í móðurmáli mínu eftir að 

ég flutti til Íslands  

já  nei  

Ef já:  Hjá kennara eftir 

skólatíma  

  

Forráðamenn mínir hafa 

kennt mér  

Í fjarkennslu/gegnum 

netið  

  

Aðstoð með íslensku í grunnskóla  

Já, ég var með sérstaka aðstoð í íslensku  

  

Í 8. bekk  

  

  

Í 9. bekk  Í 10. bekk  

Námsefni  

Ég hef verið með sama námsefni og 

bekkurinn minn í öllum námsgreinum  

Já  Nei  

Ef nei:   

Ég hef verið með annað námsefni en 

bekkurinn minn í:  

  

  

Stjörnumerkt einkunn (aðlagað námsefni og 

mat) í einhverjum námsgreinum  

  

  

_____ íslensku _____ stærðfræði  

  

_____ ensku _____ lesgreinum  

  

  

_____  já _____  nei  

Samskiptaleiðir við forráðamenn  

Forráðamönnum mínum finnst best að hafa 

samskipti við skólann:  

  

_____ í síma _____ í tölvupósti  

  

_____ á fundum _____ á annan hátt  

  

og þá þannig: __________________________  

  

Túlkaþjónusta  

Forráðamenn mínir þurfa að hafa túlk á 

fundum í skólanum  

Já  Nei  

Tungumál  

Það tungumál sem forráðamenn mínir vilja nota með túlki  

  



 

  

Staður og dagsetning  

  

_____________________________________________________________________________  

Undirskrift nemanda  

  

______________________________________________________________________________  

Undirskrift forráðamanns  

  

_______________________________________________________________________________  
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Forráðamenn mínir hafa oftast haft sama túlk á fundum í grunnskóla og vilja gjarnan hafa hann 

áfram  

Nafn túlks: ____________________________________________________________________  

  

  

Væntingar mínar til framhaldsskólans   

  

_______________________________________________________________________  

Námsbrautin sem ég stefni á  

  

_______________________________________________________________________  

  


