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MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:   Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Efni: Þýðingar á upplýsingum um skóla- og frístundastarf fyrir foreldra með annað 

móðurmál en íslensku 

Í september 2016 voru lagðar fram tillögur í skóla- og frístundaráði varðandi þýðingar á upplýsingum 

til foreldra með annað móðurmál en íslensku. Þegar farið var að skoða málin í heild fyrir leikskóla, 

grunnskóla og frístundastarf kom í ljós að talsvert mikið var til af upplýsingum sem kennarar og 

starfsfólk í skóla- og frístundastarfi var ekki meðvitað um, oft upplýsingar sem þeim aðilum þótti vanta 

að þýða. Þá kom líka í ljós að aðgengi foreldra að upplýsingum um starfsemi skóla- og frístundastarfs 

var ekki alltaf gott og tengist það mögulega aðgengi að upplýsingum á erlendum tungumálum um 

þjónustu borgarinnar í heild sinni, ekki síst þar sem þarf að lesa sig í gegnum margar blaðsíður á íslensku 

áður en hægt er að finna réttar upplýsingar. Hér fyrir neðan verður greint frá því helsta sem hefur verið 

gert varðandi bætta upplýsingagjöf til foreldra um skóla- og frístundamál. 

 Fjölmenningarteymi fór yfir þær upplýsingar sem voru til, flokkaði þær og gerði aðgengilegar 

fyrir stjórnendur, kennara og starfsfólk í skóla- og frístundastarfi til að miðla til foreldra. Allar 

þessar upplýsingar eru nú á einum stað á innri vef borgarinnar https://innri.reykjavik.is/skola-

og-fristundasvid/fjolmenning  

 Fulltrúar fjölmenningarteymis komu inn á stjórnendafundi leikskólastjóra, grunnskólastjóra og 

forstöðumanna í frístundastarfi þar sem farið var yfir allar upplýsingar á erlendum tungumálum 

sem hægt er að nýta í samskiptum við foreldra sem ekki tala íslensku. 

 Kallaðir voru saman fulltrúar í rýnihóp kennara/stjórnenda til að skoða hvaða upplýsingar væru 

til og hvað vantaði. Ákveðið var að fara yfir þýðingar á erlendum tungumálum í hópumræðum 

á fjölmenningarþingi Reykjavíkur 2017 en þar sem ekki voru nægilega margir foreldrar í 

hópnum né heldur íbúar í borginni skilaði sú vinna sér takmarkað. 

 Vinna við að fjölga upplýsingum á erlendum tungumálum hófst strax en er hvergi nærri lokið 

auk þess sem ekki eru allir á eitt sáttir um það hvaða upplýsingar á að þýða og hvaða upplýsingar 

ekki. 

 Ljóst var að bæta þurfti upplýsingar um grunnskólastarf í borginni og voru útbúnir bæklingar á 

sjö tungumálum með helstu upplýsingum. Þeir bæklingar voru gerðir aðgengilegir á gátt á 

heimasíðum grunnskóla sjá t.d. heimasíðu Langholtsskóla.  

 Fjármagn til túlkaþjónustu fyrir grunnskóla og frístundastarf var aukið og sett í miðlægan pott 

sem tryggir að grunnskólar fá nú bættan kostnað vegna túlkaþjónustu en áður þurfti að greiða 

kostnað af úthlutun vegna íslenskukennslu. 

 Brúarsmiðir voru ráðnir til Miðju máls og læsis haustið 2017. Meðal verkefna þeirra er að veita 

ráðgjöf og upplýsingar til foreldra barna af erlendum uppruna og nýta þeir m.a. upplýsingar sem 

https://innri.reykjavik.is/skola-og-fristundasvid/fjolmenning
https://innri.reykjavik.is/skola-og-fristundasvid/fjolmenning
https://www.langholtsskoli.is/


þegar eru til á erlendum tungumálum. Þá hafa brúarsmiðir farið yfir upplýsingar á pólsku, 

filippeysku og arabísku, gert athugasemdir og lagfæringar.    

 Fulltrúar fjölmenningarteymis heimsóttu flesta grunnskóla veturinn 2017-2018 þar sem m.a.  

var farið yfir það efni sem til er á erlendum tungumálum og samantekt á tenglum var send 

kennurum.  

 Veturinn 2017-2018 stóð SAMFOK í samstarfi við Móðurmálssamtökin, fjölmenningarteymi 

SFS og fleiri aðila fyrir upplýsingafundunum Allir með, tölum saman um skólamenningu á 

Íslandi. Útbúnir voru upplýsingapakkar fyrir foreldra á 10 tungumálum og fóru fundirnir fram 

á þessum tungumálum. Allar upplýsingar um fundina og upptökur frá þeim er hægt að nálgast 

á heimasíðu SAMFOK www.samfok.is . Fundirnir voru kynntir sérstaklega fyrir stjórnendum í 

skóla- og frístundastarfi og óskað eftir því að þeir sendu upplýsingar á viðeigandi tungumálum 

til foreldra. Í lok hvers fundar fóru fram umræður á viðkomandi tungumáli á milli foreldra þar 

sem viðhorf þeirra, reynsla og sýn á skólastarf var rædd. Skóla- og frístundasvið mun fá aðgengi 

að þessum upplýsingum og nýta í þróun á fjölmenningarlegu skóla- og frístundastarfi.   

 Fjölmenningarteymi vinnur nú að gerð myndbands um íslenskt skólakerfi á nokkrum 

tungumálum í samstarfi við SAMFOK 

 Búið er að endurvinna fjölmenningarvef leikskóla www.allirmed.is og þar er búið að opna gátt 

fyrir allar upplýsingar á erlendum tungumálum sem leikskólar geta nýtt fyrir foreldra 

https://reykjavik.is/allir-med/samstarf-vid-foreldra.  

 Opnaður var vefurinn Tungumál er gjöf en þar eru upplýsingar til foreldra um málörvun og 

íslensku sem annað mál auk þess sem þar er að finna stuttmynd um mikilvægi samstarfs heimilis 

og skóla um mál og læsi.  

 Fjölmenningarteymi hefur fundað með upplýsingafulltrúa skóla- og frístundasviðs til þess að 

skipta verkum varðandi utanumhald um þýðingar, aðgengi að upplýsingum og umsjón með 

miðlægum gáttum á heimasíðum skóla og frístundastarfs.  

  

Við þetta má bæta að auknar tækniframfarir  gera samskipti og upplýsingagjöf sífellt auðveldari þvert á 

tungumál og því mikilvægt að til viðbótar við að láta þýða og koma upplýsingum á framfæri á erlendum 

tungumálum þurfa þeir sem þjónusta, mennta eða starfa með þeim sem ekki tala íslensku að efla með 

sér aukna færni í að nýta tæknina. Sem dæmi um það hvernig Reykjavíkurborg nýtir aukna tækni í 

samskiptum er að flestir vefir borgarinnar s.s. eins og Foreldravefurinn, heimasíða SFS og 

fjölmenningarvefur leikskóla www.allirmed.is hafa möguleikann á því að þegar þeir eru lesnir er  hægt 

að velja tungumál til lestursins. Þá geta skólar nýtt sér Velkomin vefinn þar sem búið er að taka saman 

upplýsingar um helstu viðfangsefni í samskiptum foreldra og skóla á fimm tungumálum auk þess sem 

hægt er að fara beint inn á google-translate. Smáforritið Google-translate tekur stöðugum framförum 

og nú er hægt að nýta það bæði til að þýða skrifaðan texta, talað mál, afrita texta sem tekin er með 

ljósmynd o.s.frv. Á smiðjum fyrir kennara um tæknimál í skólastarfi og samstarf við foreldra er m.a. 

farið yfir þessar lausnir þó að þær séu að sjálfsögðu ekki tæmandi.    

Eins og kemur fram í tillögunni er réttilega bent á að hluti af upplýsingagjöfinni ætti að vera á höndum 

opinberra aðila utan sveitarfélaga s.s. eins og frá Fjölmenningarsetri, Menntamálastofnun, Landlækni 

og víðar. Hluta af þeim upplýsingum er komið á framfæri hjá Fjölmenningarsetri meðal annars í 

bæklingnum Fyrstu skrefin á Íslandi http://www.mcc.is/tulkun-og-upplysingar/fyrstu-skrefin-

upplysingabaeklingur/. Það má hinsvegar benda á að enn hefur ekki verið markvisst unnið að 

upplýsingagjöf með einfaldri gátt fyrir íbúa landsins með annað móðurmál en íslensku og því oft erfitt 

að finna upplýsingar sem dreifast víða. Þetta er því viðvarandi verkefni að bæta upplýsingagjöf og gera 

hana aðgengilega fyrir nýja Íslendinga sem ekki enn hafa náð tökum á íslensku. Sem lið í að kanna 

hvernig stofnanir í landinu stæðu að upplýsingagjöf á erlendum tungumálum setti Umboðsmaður 

Alþingis af stað könnun að eigin frumkvæði til að skoða hvort tilefni sé til úrbóta á þessu sviði. Skóla- 

og frístundasvið vann skýrslu um upplýsingagjöf á sviðinu sem send var umboðsmanni á vormánuðum 

sem er hér meðfylgjandi. 

http://samfok.is/verkefni-samfok/allir-med-2
http://samfok.is/verkefni-samfok/allir-med-2
http://www.samfok.is/
http://www.allirmed.is/
https://reykjavik.is/allir-med/samstarf-vid-foreldra
http://www.tungumalergjof.com/
https://reykjavik.is/foreldravefurinn
https://reykjavik.is/SFS
http://www.allirmed.is/
http://tungumalatorg.is/velkomin/
http://www.mcc.is/tulkun-og-upplysingar/fyrstu-skrefin-upplysingabaeklingur/
http://www.mcc.is/tulkun-og-upplysingar/fyrstu-skrefin-upplysingabaeklingur/
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