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1. Almenn kynning 
•

•



Upp úr grasrótinni 

 Fellaskóli  

 Leikskólinn Holt   

 Leikskólinn Ösp    

 Miðberg   

 Rannsóknarstofa um þroska, mál og læsi -  

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 Skóla- og frístundasvið 

 Þjónustumiðstöð Breiðholts   

 



Að efla félagslegan jöfnuð, námsárangur og vellíðan 
barna og fjölskyldna í hverfinu  

 Að auka samstarf skóla í Fellahverfi og stofnana í 
Breiðholti 

 Að efla samstarf skóla- og frístundastarfs við 
Þjónustumiðstöð Breiðholts 

 Að nýta þau tækifæri sem felast í samstarfi við 
stofnanir í nærsamfélaginu s.s. Menningarmið-
stöðina Gerðuberg, Borgarbókasafn, heilsugæslu, 
íþróttafélög og önnur félagasamtök 

 Að efla foreldrasamstarf í leik- og grunnskóla 

 

Markmið... 



 Að auka þekkingu okkar á þeim þáttum sem 
hafa áhrif á máltöku og læsi allra barna með 
sérstakri áherslu á börn með annað 
móðurmál en íslensku 

 Að efla fagleg vinnubrögð og færni okkar í 
starfi með margbreytilegum barna- og 
foreldrahópi 

 Að þróa og innleiða fjölbreyttar 
kennsluaðferðir sem miða að því að jafna 
tækifæri barna til náms 

 

Markmið... 



Markmið 

Vefur verkefnis 

www.tungumalatorg.is/okkarmal 

Veggspjald 

Að afrakstri verkefnisins verði miðlað á 

fjölbreyttan hátt til annarra er gagn hafa af 



• Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur  

• Styrkir til þróunar- og samstarfsverkefna  

• Skólaárið 2012-2013 

• Framlög samstarfsaðila 

Hluti af stýrihóp á Kjarvalsstöðum í júní 2012 

Okkar mál - 5 ára verkefni 



 Fellaskóli  
N.N./Kristín Jóhannesdóttir – fellaskoli@reykjavik.is  
 

 Leikskólinn Holt  
Sigurlaug Vigdís Einarsdóttir – holt@reykjavik.is  
 

 Leikskólinn Ösp  
Guðrún Finnsdóttir – osp@reykjavik.is  
 

 Þjónustumiðstöð Breiðholts  
Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir – tobba@hi.is 

 

 Og aðilar í stýrihóp 

 

Tengiliðir/verkefnastjórar 



 Hvað gerum við vel? 

 Hvað má gera betur? 

 Hvernig má nýta sérfræðiþjónustuna? 

 Hvers konar fræðslu þurfum við? 

 Hvað eru mikilvæg áherslumál? 

 Hvað get ég lagt til verkefnisins? 

 Hvar viljum við vera eftir 5 ár? 

 

 

Hvert viljum við stefna? 



Tekið af ruv.is með leyfi 

Allt að gerast! 



2. Málþroski og læsi 
•

•

  
 



3.  Viðhorf og samskipti í fjölmenningarlegu  
    skóla- og frístundastarfi 

•

•



4.  Samræður,  hugmyndavinna  
    og samantekt



Okkar mál  
- Samstarf um menningu, mál og læsi 

 Hvað gerum við vel? 

 Hvað má gera betur? 

 Hvernig má nýta sérfræðiþjónustuna? 

 Hvers konar fræðslu þurfum við? 

 Hvað er mikilvægast að leggja áherslu á? 

 Hvað get ég lagt til verkefnisins? 

 Hvert viljum við komast á næstum 5 árum? 

 

 




