Fögnum íslensku sem öðru tungumáli
Málþing Ísbrúar - Félags kennara sem kenna íslensku sem annað tungumál
Mánudaginn 7. maí í Safnaðarheimili Háteigskirkju kl. 14.00 - 17.00

Dagskrá:
14.00 - 14.10

Setning málþings
Hulda Karen Daníelsdóttir, formaður Ísbrúar

14.10 – 14.20 Helstu áskoranir í menntun tvítyngdra og tækifæri
Guðni Olgeirsson, sérfræðingur hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu
14.20 – 14.35 Við erum laufblöð á sama trénu. Um móttöku flóttafjölskyldna á Akureyri og starf
og áherslur kennsluráðgjafa
Helga Hauksdóttir, kennsluráðgjafi á Fræðslusviði Akureyrarbæjar
14.35 – 14.50 Tvítyngd börn á Íslandi klífi íslenskan menntastiga alveg upp á topp og blómstri alla
leið. Hvað er best fyrir börnin?
Sigríður Ólafsdóttir, nýdoktor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands
14.50 – 15.05

Fjölmenning í Kópavogi. Um stuðning við kennara
Hekla Hannibalsdóttir, verkefnastjóri á menntasviði Kópavogsbæjar og Donata H.
Bukowska, kennsluráðgjafi

15.05 – 15.15 ÍSAT áherslur Menntamálastofnunar
Hulda Karen Daníelsdóttir, sérfræðingur hjá MMS
15.15 – 15.30 Skeytin á vegginn
Þátttakendur skrá spurningar, væntingar, athugasemdir, ábendingar, hrós eða annað
á gula miða og skella á veggi
15.30 – 15.45 Kaffihlé
15.45 – 16.00 Æfingin skapar meistarann
Helga Bára Bragadóttir, sjálfboðaliði Rauða krossins og Gary Faan Lok Hung,
háskólanemi
16.00 – 16.10 Menntun og skólaganga barna í leit að alþjóðlegri vernd
Þórður Kristjánsson, sérfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
16.10 – 16.20 Vinna og stefna KÍ í málefnum barna með annað móðurmál en íslensku
Fjóla Þorvaldsdóttir, varaformaður Félags leikskólakennara

16.20 -16.35

Heimurinn er hér. Farið verður yfir meginþætti stefnu Reykjavíkurborgar um
fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf og fjallað um þær aðgerðir sem þegar
hefur verið hrint af stað til að styðja starfsstaði við að þróa og efla kennslu íslensku
sem annars máls, stuðla að virku tvítyngi, auka samstarf við foreldra og beita
fjölbreyttum kennslu- og starfsháttum
Dagbjört Ásbjörnsdóttir verkefnastjóri í fjölmenningu í grunnskólum og frístund SFS
og Fríða Bjarney Jónsdóttir, verkefnastjóri í fjölmenningu í leikskólum SFS

16.35 – 16.45 Skeytin á vegginn
Þátttakendur skrá spurningar, væntingar, athugasemdir, ábendingar, hrós eða annað
á gula miða og skella á veggi
16.45-17.00

Samantekt og skráning
Þátttakendur nota síma eða önnur snjalltæki til að skrá niðurstöður sem finna má á
veggspjöldum

17.00

Málþingsslit
Málþingsstjóri: Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, deildarstjóri í Tungumálaveri

