
Nemandinn okkar 

Pólsk stúlka er nýkomin til landsins. Hún vill ekki búa á Íslandi og neitar að læra 

íslensku. Hún á að fara í 9. bekk í grunnskóla í frekar litlu sveitarfélagi úti á landi. 
Grunur leikur á að miklir fordómar kraumi undir niðri í skólanum og kennararnir 
telja sig ekki í stakk búna til að takast á við þá. Stúlkan er ótalandi á íslensku og 

kann lítið sem ekkert í ensku. Foreldrar hennar vinna í fiskvinnslu og komu hingað 

fjórum árum á undan stúlkunni sem bjó á meðan í dreifbýli hjá ömmu sinni. Ekkert 
er vitað um menntunarstig foreldranna. 

NEMANDINN 

Byrja hægt og rólega að nálgast stúlkuna þar sem hún er óörugg og ósátt. Leggja áherslu á að 

reyna að komast í samband við hanan og vinna traust. 

Huga meira að tilfinningalegum þáttum en námslegum þáttum í fyrstu. 

Huga að því að fá aðra nemendur í skólanum til að taka hana aðeins að sér – Mentora kerfi. 

Reyna að útvega kennslubækur og yndislestrarbækur á móðurmáli stúlkunnar. 

Huga að aðlöguðu námsefni fyrir stúlkuna.Passa að hún fái aðstoð í litlum hópi eða ein með 

kennara nokkrum sinnum í viku. 

Fá tölvu og námsefni fyrir nemandann á móðurmáli hans. 

Athuga hvort nemandinn getur verið í fjarnámi á móðurmáli sínu að einhverju leyti meðfram 

íslenskunámi. 

SKÓLINN 

Taka móttökuviðtal við foreldra og stúlkunnar til að fá upplýsingar um námslegan og félagslegan 

bakgrunn og styrkleika hennar. Einnig veita foreldrum og stúlkunni upplýsingar um skólann. 

Afhenda foreldrum ýmsa bæklinga um varðandi skólakerfið sem gefnir hafa verið út á ýmsum 

tungumálum. 

Fá inn námskeið í milimenningarfærni bæði fyrir starfsfólk og nemendur. Þjálfa þannig kennara 

til að takast á við fordóma. 

Vinna með bekkjarandann – t.d. nota ýmsa leiki úr Clim. 

Leggja áherslu á að kennarar noti samvinnunámsaðferðir í kennslu. 

Hafa mikið og gott samstarf við foreldra – mikilvægt þar sem líðan stúlkunnar er ekki góð. 

Athuga hvort hægt er að fá menningarmót inn í skólann. 
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Vera í samstarfi við félagsmiðstöð í skólanum varðandi félagslega aðlögun. 

Athuga hvort einhver sjálfboðaliði geti aðstoðað við heimanám, annaðhvort aðili úr 

stuðningsfjölskyldu, samnemandieða einhver pólskumælandi aðili. 

Útbúa einstaklingsnámskrá fyrir stúlkuna. 

FJÖLSKYLDAN 

Skólinn þarf að hafa frumkvæði að miklu og góðu samstarfi við foreldra. 

Veita foreldrum upplýsingar um ýmislegt sem varða velferð stúlkunnar s.s. félagsstarf, 

tómstundir o.fl. 

Kynna foreldrum Mentor og hvetja þá til að nota kerfið. 

Athuga hvort unnt er að fá stuðningsfjölskyldu fyrir foreldra og stúlkuna ef þau kæra sig um. 

NÆRSAMFÉLAGIÐ 

Vera meðvitaður um hvernig hæfileikar og styrkleikar stúlkunnar geti nýst í nærsamfélaginu. 

Vera í samstarfi við starfsfólk íþrótta- og félagasamtaka sem e.t.v. væri hægt að virkja stúlkuna í . 

Starfsfólk skólans þarf að vera meðvitað um jákvæðni í umræðu um erlenda nemendur fyrir utan 

skólasamfélagið. 

ÍSLAND 

Benda foreldrum á t.d. vef Fjölmenningarseturs á Vestfjörðum þar sem heilmiklar upplýsingar 

um Ísland er að finna. 

Starfsfólk skólans þarf að vera meðvitað og gagnrýnið á þá samfélagslegu umræðu um 

útlendinga sem birtist t.d. í fjölmiðlum. 
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