
  

Gátlisti fyrir kennara 
Umsjónarkennari er í samskiptum við foreldra nemandans og heldur utan um nám og fylgist 

með framförum hans. Aðrir kennarar miðla upplýsingum til umsjónarkennarans um gengi 

nemandans. Sérhver kennari setur námsmarkmið og kennsluaðferðir sem eru við hæfi og styðja 

við nemandann. 

Upplýsingar frá skólanum: x 

Undirbúa bekkinn vel áður en nýi nemandinn byrjar. ☐ 

Ræða við bekkinn um leiðir til að kenna nýja nemandanum íslensku. Hægt er að merkja 
helstu hluti í skólastofunni. Leggja skal áhersla á við bekkinn að tala íslensku en ekki 
ensku við nýja nemandann. 

☐ 

Kynna nemandann fyrir öðrum kennurum sem kenna honum og öðru starfsfólki sem 
hann umgengst. Biðja starfsfólk á útivakt um að fylgjast vel með nemandanum í 
frímínútum.  

☐ 

Setja upp vinakerfi innan bekkjarins þar sem ákveðnir nemendur fá hlutverk gagnvart 
nýja nemandanum t.d. sýna honum skólann, skólalóðina, bókasafnið og matsalinn. Gott 
er að finna út hverjir eru styrkleikar nýja nemandans og byggja á þeim í samskiptum og 
námi. Gott er að undirbúa leiki sem reyna ekki á tungumálið og geta verið góðir ísbrjótar. 

☐ 

Biðja starfsfólk á útivakt um að fylgjast vel með nemandanum í frímínútum. ☐ 

Kanna hvort nemandinn komi með skólabækur úr fyrri skóla til að geta betur áttað sig á 
námsstöðu nemandans og sett hann inn í verkefni. 

☐ 

Skoða hvaðan nemandinn kemur og afla einhverra upplýsinga um landið eða tungumálið. 
Varast skal að ýta ekki undir staðalmyndir og fordóma gagnvart því sem er nýtt og 
ókunnugt heldur einblína t.d. á þætti sem eru sameiginlegir. 

☐ 

Nemendur gætu verið með litla bók þar sem þeir skrifa niður íslensku orðin sem við 
notum helst í skólastarfinu t.d. frímínútur, kennari og bók. En nýi nemandinn skrifar í 
bókina sömu orð á móðurmáli sínu. 

☐ 

Leggja skal áherslu á að allir læri að skrifa og bera nafn nemandans fram á réttan hátt. ☐ 

Gott er að finna út hverjir eru styrkleikar nýja nemandans og byggja á þeim í samskiptum 
og námi. 

☐ 

Gott er að undirbúa leiki sem reyna ekki á tungumálið og geta verið góðir ísbrjótar. ☐ 

 

Nafn nemanda:  Kennitala nemanda:  
 

Útfyllt af (nafn):  Dagsetning:  
 

 


