
Breiðholtsbylgjan – 4. október 2013 

• Okkar mál í Fellahverfi  
Um verkefnið – Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir 

Frá Holti – Guðrún Finnsdóttir 

Frá Ösp – Halldóra B. Gunnlaugsdóttir 

 

• 1, 2 og Fellaskóli 
Ester Helga Líneyjardóttir  

Brynja Elísabeth Halldórsdóttir 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir  

 

 



• 5 ára þróunarverkefni í Fellahverfi 

• Nánar: www.tungumalatorg.is/okkarmal 

• Rétt að byrja - en sjáum árangur  
 

 

Samstarfsaðilar eru Fellaskóli, Leikskólarnir Holt og Ösp, Menntavísindasvið HÍ, skóla- og frístundasvið Reykjavíkur og Þjónustumiðstöð Breiðholts 

https://www.dropbox.com/sh/xjy19z1u9ywu185/gmHkjGmkkw
https://www.dropbox.com/sh/xjy19z1u9ywu185/gmHkjGmkkw


• Markmið verkefnisins er að auka samstarf skóla í 
Fellahverfi og stofnana í Breiðholti með það að 
leiðarljósi að efla félagslegan jöfnuð, námsárangur og 
vellíðan barna í hverfinu 

• Samstarfsaðilar eru Fellaskóli, Leikskólinn Holt, 
Leikskólinn Ösp, Menntavísindasvið HÍ, Skóla- og 
frístundasvið Reykjavíkur og Þjónustumiðstöð Breiðholts 

 



Verkefni byggt á: 
 

- Starfi og reynslu fjölmargra aðila í Breiðholti 

- Samþykkt Borgarráðs um aukið samstarf í skóla- og frístundastarfi  
  í Efra-Breiðholti 

- Tillögum starfshóps um aukið samstarf leikskóla og grunnskóla  
  um eflingu málþroska og læsis 

- Lögum og aðalnámskrár leik- og grunnskóla, íslenskri málstefnu   
  og stefnumótun í málefnum innflytjenda 

 

Verkefni með langa forsögu 



Starfsfólk Aspar, Fellaskóla, Holts og Þjónustumiðstöðvar  
Breiðholts mótaði verkefnið í ágúst 2012 

Starfsemin 



Stýrihópur, verkefnastjórar og starfsmenn  
hafa unnið vel saman 

Starfsemin 



Haldinn var stór sameiginlegur  
starfsdagur í janúar 

Starfsemin 



Samstarf leik- og grunnskóla  
hefur þróast 

Starfsemin 



Ný útfærsla frístundastarfs hefur haft áhrif  

Starfsemin 



Unnið var markvisst með mál og læsi 

Starfsemin 



Farið var á ýmis námskeið, m.a.  
spjaldtölvunámskeið 

 

Starfsemin 



Unnið var með spjaldtölvur 

Starfsemin 



Leikskólabörn útskrifuðust í skóla  
sem sem var kynntur í leiðinni 

Starfsemin 



Foreldra hafa verið virkjaðir og boðnir velkomnir 

Starfsemin 



Stóra leikskóladeginum – í júní 2013 

Starfsemi og verkefnið kynnt 

Starfsemin 



Samstarfsáætlun 2013-2014 

Afraksturinn 



Tímarammi 2013-2014 

Afraksturinn 



Ferli og form fyrir skil milli skólastiga 

Afraksturinn 



Afraksturinn 



Vefur, veggspjald og Facebook hópar 
www.tungumalatorg.is/okkarmal 

 

Afraksturinn 



Hvatningarverðlaun 2013 

Styrkur sumar 2012 Styrkur vor 2013 

Afraksturinn 



Gerjunin í Breiðholti er hvetjandi 

Tengslin Samstarfsaðilar eru Fellaskóli, Leikskólarnir Holt og Ösp, 
Menntavísindasvið HÍ, skóla- og frístundasvið Reykjavíkur og 

Þjónustumiðstöð Breiðholts 



Fjölbreytt aðkoma MVS-HÍ 

Tengslin 

Menntasmiðja 

Rannsakendur og rannsóknarstofur 

Nemar 



• Á fyrsta starfsári Okkar máls verkefnisins 
hefur náðst að leiða saman aðila, vinna 
með viðhorf og væntingar til samskipta og 
skipuleggja fræðslu er tengist menningu, 
máli og læsi.   
 

• Á þessu skólaári verður unnið áfram að 
þeim fjölmörgu og mikilvægu viðfangs-
efnum sem liggja fyrir í anda markmiða 
verkefnisins og verkáætlana.  

 

 

Hver er afraksturinn? 



www.tungumalatorg.is/okkarmal 

http://tungumalatorg.is/okkarmal

