
Gátlisti fyrir móttökuviðtal við nemanda með annað móðurmál en íslensku

Viðtal við:___________________________________________________________ dags: __________

Efni til að afhenda/ræða um í móttökuviðtali við nýjan erlendan nemanda Afhent/ fjallað um

Innritun í skólann, sjá umsóknareyðublað.

Afhenda stundaskrá bekkjar.

Upplýsingar um skólann, símanúmer, stjórnendur, vefsíðu, facebooksíðu, ritara,
veikindatilkynningar og leyfisbeiðnir.

Fara yfir námsgreinar, uppbyggingu kennslu og nýtingu upplýsingatækni í skólanum.

Ræða frímínútur.

Ræða matarmál, sýna matseðil og kynna skráningarferli.

Ræða íþróttakennslu og búningsaðstöðu.

Ræða sundkennslu – mikilvægt að fá upplýsingar um hvort nemandi er syndur eða
vanur sundlaugum.

Kynna mentor.is; afhenda lykilorð og kenna foreldrum og nemanda lítillega á kerfið.

Kynna frístundir og möguleika barna á að nýta frístundastyrk.

Ef nemandinn er í 7. bekk eða eldri er nauðsynlegt að ræða dönskunám eða
undanþágu frá því, sjá undanþágubeiðni.

Kynning á skólahúsnæði, væntanlegri heimastofu og sameiginlegu rými.

Bóka eftirfylgniviðtal eftir u.þ.b. 4 – 6 vikur.

+



Umsókn erlendra nemenda um skólavist í grunnskóla

Nafn barns Kennitala

Nafn barns Kennitala

Nafn barns Kennitala

Nafn barns Kennitala

Lögheimili Sími

Móðir/ forráðamaður Kennitala

Þjóðerni Móðurmál

Heimilisfang Sími                                                 Vinnusími

Netfang

Faðir/ forráðamaður Kennitala

Þjóðerni Móðurmál

Heimilisfang Sími                                                   Vinnusími

Netfang



Hvaða ár kom nemandinn til Íslands? ____________________________________________

Hvaða tungumál er talað á heimili barnsins? _______________________________________

Frá hvaða landi er nemandinn að koma? __________________________________________

Hverrar trúar er fjölskyldan? ____________________________________________________

Skólaganga í heimalandi. Var nemandi í leikskóla/grunnskóla? _________________________

Var nemandi ánægður í skólanum? ______________________________________________

Skilur eða talar nemandi önnur tungumál en móðurmál sitt? ___________________________

Er nemandi læs? __________ á móðurmáli? _____________ á öðru máli? _______________

Skrifar nemandi? ___________ Á móðurmáli eða öðru máli? __________________________

Er nemandi læs á vestrænt stafróf? ______________________________________________

Á nemandi við einhverja námsörðugleika að stríða? _________________________________

Fylgja einhverjar greiningar nemanda (námslegar/sálfræðilegar)? ______________________

Er nemandi með ofnæmi? ________ Ef já fyrir hverju? _______________________________

Hefur nemandi orðið fyrir slysum/áföllum af einhverju tagi? ___________________________

___________________________________________________________________________

Er nemandi með einhverja sjúkdóma eða tekur lyf? _________________________________

___________________________________________________________________________

Eru foreldrar/forráðamenn með bólusetningarskírteini?________________________________

Sterkir þættir nemanda eða áhugamál ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mun nemandi nýta frístund eftir að skóla lýkur? (1.- 4.bekkur) _________________________

Barnið á lögheimili hjá:

[   ]  Móður og föður [   ]  Öðrum aðila/aðilum, sem er/eru:

[   ]  Móður                                    _______________________________________

[   ]  Föður

Systkini:____________________________________________________________________

Hálfsystkini/fóstursystkini:______________________________________________________

Annað:

Dagsetning:                                                                          Undirskrift, foreldri/forráðamaður:

_______________________                                                       ___________________________________



Undanþága frá námi í erlendu tungumáli

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 16. grein, er kveðið á um möguleika nemenda með

íslensku sem annað tungumál til undanþágu í erlendu tungumáli. Í stað þess er

kunnátta og færni nemanda í móðurmáli metin sem hluti af tungumálakunnáttu

nemandans:
„Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Með

kennslunni er stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda og að þeir geti stundað nám í grunnskólum og tekið

virkan þátt í íslensku samfélagi. Grunnskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með

annað móðurmál en íslensku sem hluta af skyldunámi er komi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli.“

Ég samþykki hér með að syni mínum/dóttur minni:

_____________________________________________kt. __________________

verði veitt undanþága frá ____________________________________________

skólaárið __________________________________ en muni í stað þess fá tíma í

________________________________________________________________.

Dags. ______________________

_________________________________________________________________

Undirskrift foreldra/foreldris

_________________________________________________________________

Staðfesting skólastjóra



Móttaka nemenda með annað tungumál – eftirfylgniviðtal
(áhersla á skoðanir og upplifun barnsins)

Nafn nemanda: ________________________________________ Bekkur: ____________________

Hvernig líður þér í bekknum? _________________________________________________________

Hvernig fannst þér að flytja til Íslands? _________________________________________________

Ert þú í sambandi við vini eða fjölskyldu í heimalandi þínu, t.d. á netinu?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Áttu vini hér sem eru frá heimalandi þínu? ______________________________________________

Áttu íslenska vini? _________________________________________________________________

Þekkir þú önnur börn í skólanum? _____________________________________________________

Stundaðir þú íþróttir eða tókst þátt í tómstundastarfi í heimalandi þínu? _______________________

________________________________________________________________________________

Hefur þú áhuga á að taka þátt í íþróttum eða tómstundastarfi hér? ___________________________

________________________________________________________________________________

Hefur þú áhuga á að taka þátt í starfi félagsmiðstöðvarinnar? _______________________________

________________________________________________________________________________

Hefur þú farið í sund? Já _____ nei _____

Hefur þú lært að synda? Já _____ nei _____

Finnst þér gaman í skólasundi? Já _____ nei _____

Finnst þér gaman í íþróttum? Já _____ nei _____

Finnst þér gaman í frístund? Já _____ nei _____

Hver eru áhugamál þín? ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Finnst þér gaman að lesa? __________________________________________________________

Lestu mikið á móðurmáli þínu eða íslensku? _____________________________________________

________________________________________________________________________________

Hefur þú notað skólabókasafnið? _____________________________________________________

Hefur þú notað Bókasafn móðurmáls? _________________________________________________

Annað sem nemendur/ foreldrar vilja að komi fram________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dags:___________________

Viðtalið sátu: ____________________________________________________________________


