
Móttökuáætlun tvítyngdra barna á Huldubergi 
 

 
Þegar barn byrjar í leikskóla er mikilvægt að mynda góð tengsl á milli heimilis og leikskóla. Þegar 

barn af erlendum uppruna byrjar í leikskólanum eru tengslin enn mikilvægari. Þess vegna þarf að taka 

vel á móti barninu og foreldrum þess og að móttökuáætlun sé skýr fyrir bæði foreldra og starfsmenn. 

Mikilvægt er að deildarstjóri barnsins taki foreldra þess í fyrsta viðtal ásamt leikskólastjóra til þess að 

tryggja það að foreldrar átti sig á því hver verði lykilpersónan í vinnu með barninu. Þessi lykilpersóna 

tekur svo ávallt á móti foreldrum og barni í aðlöguninni og fylgir þeim eftir fyrstu vikuna. Lykilpersónan 

verður svo öruggur hlekkur á milli heimilis og leikskóla fyrsta ár barnsins í leikskólanum.  

Fyrsta viðtal er tekið áður en barnið byrjar í leikskólanum.  Foreldrum er boðin túlkur ef báðir foreldrar 

eða annað foreldrið tala ekki íslensku.og er tekið af leikskólastjóra og deildarstjóra sem síðan er 

tengiliður foreldra Viðtalið er ætlað til að fá upplýsingar frá foreldrum og að gefa upplýsingar um 

leikskólann.  

Foreldrum er síðan boðið að ganga um leikskólann og hitta starfsfólk. 
 
Aðlögunartími skv. námskrá leikskólans. 
 
Deildarfundur er mikilvægur til að allt starfsfólk fái nauðsynlegar upplýsingar um barnið og menningu 

þess. Einnig að fara yfir hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir leikskólann s.s. fjölskylduaðstæður, 

ofnæmi, trúarbrögð, hefðir ofl. 

Starfsmenn þurfa að afla sér upplýsinga um bakgrunn barnsins og fjölskyldu þess í upphafi 

leikskólagöngu.  

Fljótlega er farið að skoða færni barnsins í málþroska og útbúinn orðalisti fyrir foreldra til að fylla út. Í 

kjöllfarið er farið að vinna með barnið og gerð einstaklingáætlun. 

 

Leikskólinn þarf einnig að þekkja málumhverfi barnsins, ræða hvernig hægt sé að mæta þörfum þess 

og jafnframt þarf að styðja við foreldra. Í upphafi er gott að fræða foreldra um mikilvægi þess að 

viðhalda og styðja við bæði málþroska barnsins og almennan þroska þess og þá er lestur fyrir það á 

móðurmálinu mjög mikilvægur. 

    Nauðsynlegt er að undirbúa börnin á deildinni undir komu nýja barnsins með nokkurra daga 

fyrirvara. Það þarf líka að gera þeim grein fyrir að barnið sé að koma frá öðru landi, að það tali annað 

tungumál og jafnframt að ræða hvernig þau geti hjálpað barninu að læra tungumálið og reglur 

leikskólans. 

Mikilvægt að gott foreldrasamstarf myndist í upphafi leikskólagöngu hvers barns. 


