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Reykjavík er borg í stöðugri þróun og vexti

• Á liðnum misserum hefur borgarbúum af erlendum uppruna fjölgað mjög og 
Íslendingum sem hafa „snúið heim“ eftir að hafa búið langdvölum erlendis.  

• Reykjavíkurborg er því sífellt að fá aukna ásýnd fjölmenningarlegs samfélags og 
því þarf að þróa skóla- og frístundastarf með þessa staðreynd í huga. 

• Bakgrunnur barna af erlendum uppruna er mjög misjafn og þarfir þeirra 
sömuleiðis.  

• Fjöldi flóttabarna hefur aukist verulega á síðustu misserum.



Nokkur lykilhugtök

• Fólk með erlendan bakgrunn

• Innflytjandi

• Önnur kynslóð innflytjenda

• Umsækjandi um alþjóðlega vernd

• Flóttafólk

• Kvótaflóttafólk

• Fjölskyldusameining

• Samningur um samræmda móttöku

• Skilgreining á fjöltyngdum börnum og þjónustuþörf í skóla- og 
frístundastarfi Reykjavíkur (sjá minnisblað)
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• Menntun barna sem fá stöðu flóttafólks er mikilvægur liður í árangursríkri 
gagnkvæmri aðlögun barnafjölskyldna að samfélaginu og er undirstaða 
jafnaðar. 

• Mörg þeirra hafa misst mikið úr skólagöngu og eru mörg jafnframt oft að 
kljást við ýmsa erfiðleika. 

• Staða barna sem búið hafa við óstöðugleika og eru með rofna 
skólagöngu er flókin og þau þurfa mikinn stuðning til að geta tekið þátt í 
almennu skólastarfi.

• Þá þarf að huga að stækkandi hópi barna og foreldra þeirra í hópi 
kvótaflóttafólks og flóttafólks sem eru með mjög takmarkaða skólagöngu 
og menntun.

• Þessi hópur hefur litlar forsendur til þess að taka þátt í almennu 
grunnskólastarfi með jafnöldrum sínum án sérstakrar aðlögunar og 
stuðnings til að ná tökum á íslenskunni.

• Fjölmargar áskoranir eru fyrir þessi börn á leik- og grunnskólaaldri sem 
lúta að félagslegum, heilsufarslegum og námslegum þáttum. 

• Einnig þarf að leggja áherslu á þátttöku barna í tómstunda- og 
félagsstarfi.



Fjöldi barna með stöðu flóttafólks í leik- og 
grunnskólum 

Leikskóli
• 2018-2021 132 börn

• 2022 53 börn

• Út 2023 (spá) 190 börn

Grunnskóli
• 2018-2021 315 börn

• 2022 134 börn

• Út 2023 (spá) 455 börn





Fjárhagslegur stuðningur frá ríkinu

• Í leit að alþjóðlegri vernd. – eini hópurinn sem í dag fylgir viðeigandi 
fjárhagslegur stuðningur.

• Kvótaflóttafólk – verkefninu fylgdi stuðningur en verkefninu er hætt þegar 
samræmda móttaka hófs.

• Samræmd móttaka – ekkert fjármagn vegna skólagöngu.

• Börn með stöðu flóttafólks – ekkert fjármagn fram að þessu.

• Íslenska 2 frá jöfnunarsjóði – Reykjavík án stuðnings (3200 nem ætti að fylgja 
544 mkr árið 2023)



Reykjavík hefur eflt verulega móttöku barna af 
erlendum uppruna 

• Verkefnisstjóri fjölmenningar

• Kennsluráðgjafar á miðju máls og læsis

• Brúarsmiðir á miðju máls og læsis

• Milli mála prófið

• Fjármagn vegna kennslu íslensku 2 og fjöltyngdra leikskólabarna

• Gjaldfrjáls frístund

• Velkomin í hverfið þitt

• Stoðdeildin Birta

• Sumarnámskeið 

• Íslenskuver

• Sérstök skólaúrræði



Áskoranir í nútíð og næstu framtíð

• Veruleg fjölgun flóttabarna

• Fleiri skólaúrræði

• Fjölgun barna með sérstakar þarfir

• Skilningsleysi á þörfum barna

• Skortur á fjármagni, húsnæði og fagfólki




