
Móttaka nýrra nemenda 

Móttaka nemenda í 1. bekk 

Í 1. bekk er kallað til nemenda- og foreldraviðtals á fyrsta skóladegi þar sem farið er yfir 

skipulag skólastarfsins við upphaf skóla og nemendum afhent stundaskrá. Á fyrsta skóladegi 

fara nemendur 1. bekkjar í skoðunarferð um skólann með umsjónarkennara, ásamt því að þeir 

kynnast frístundarvistuninni eftir hádegi þann dag. Foreldrar meta sjálfir hversu lengi þeir 

fylgja barni sínu eftir í skólann þessa fyrstu daga. Sjá nánar hlutverk foreldra við móttöku nýrra 

nemenda hér fyrir neðan. 

Móttaka nemenda í 2. – 10. bekk 

Þegar nýr nemandi hefur verið skráður í skólann er hann boðaður á fund ásamt 

foreldrum/forráðamönnum með skólastjóra og væntanlegum umsjónarkennara. Farið er í 

skoðunarferð um skólann og þeim kynnt helstu atriði í starfi skólans sem skipta máli varðandi 

skólasamfélagið t.d. skólareglur, skóladagatal, stundatöflu og fleira. Einnig er nemandinn 

kynntur fyrir öðru starfsfólki skólans og bekknum ef skólaárið er hafið. Þegar mánuður er liðinn 

af skólaárinu eru foreldrar og nemandi kallaðir aftur í viðtal við umsjónakennara og farið yfir 

það sem liðið er. Eftir 2 – 3 vikur þá eru foreldrar boðaðir í skólann og farið er yfir ganga mála 

hjá nýjum nemanda. 

 

Flutningur nemenda milli skólastiga 

Leikskólinn Kæribær og Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar hafa með sér fjölþætt samstarf sem miðar 

að því að auðvelda nemendum að flytjast úr leikskóla í grunnskóla. Gagnkvæmar heimsóknir 

eru milli Yngsta stigs og elsta árgangs leikskólans á hefðbundnum skóladögum og á ýmsa 

viðburði í skólastarfinu allan veturinn áður en nemendur leikskólans hefja skólagöngu sína. Í 

upphafi skólaárs er farið með elstu nemendur leikskólans í skoðunarferð um grunnskólann og 

þeim sýndur skólinn og kynntar reglur skólans. Foreldrar leikskólanemenda fylla út þar til gert 

innritunareyðublað vorið áður en nemendur hefja skólagöngu. 

Samstarf við framhaldsskóla  

Samstarf er milli skólans og framhaldsskóla á Austurlandi með það að markmiði að flutningur 

nemenda úr grunnskóla í framhaldsskóla gangi sem best. Verkmenntaskóli Austurlands og 



Menntaskólinn á Egilsstöðum bjóða nemendum 10. bekkjar og stundum 9. bekkjar í heimsókn 

þar sem starf skólans, nemendafélags og húsakynni eru kynnt fyrir þeim. Nemendur 9. bekkjar 

heimsækja Verkmenntaskólann að vori á svokölluðum Verknámsdögum þar sem nemendur fá 

að kynnast fjölbreyttum námsleiðum skólans. Á hverju vori hittir umsjónarkennari 10. bekkjar 

ásamt deildarstjóra sérkennslu námsráðgjafa og aðra fulltrúa framhaldsskólanna á Austurlandi 

þar sem farið er yfir námslega stöðu þeirra nemenda sem sótt hafa um nám í viðkomandi 

framhaldsskólum. 

Móttaka nýrra nemenda af erlendum uppruna 

Fjarðabyggð hefur unnið að verkefni um móttöku nýrra íbúa í samstarfi við Rauða kross Íslands 

frá ársbyrjun 2008. Ráðinn var móttökufulltrúi íbúa í febrúar 2008 en hlutverk hans var að 

sinna nýjum íbúum í Fjarðabyggð, m.a. aðstoðað skólana við móttöku nýrra nemenda, fram til 

ársins 2013. Eitt af verkefnum móttökufulltrúa var að vinna við gerð handbókar. Markmið 

þessarar handbókar er að veita starfsfólki í leik- og grunnskólum Fjarðabyggðar upplýsingar 

og ráðgjöf varðandi móttöku og innritun nýrra  nemenda. Tilgangurinn með handbókinni er að 

bæta aðferðir skólanna við móttöku nýrra nemenda og gera þær enn skilvirkari, þannig að nýir 

nemendur og foreldrar þeirra finni sig velkomna og örugga í nýjum skóla. 

Fyrstu skrefin  

Um leið og foreldrar hafa samband við skólann og óska eftir skólavist fyrir nemanda er þeim 

vísað á skólastjóra, sem býður foreldrum og nemendum í heimsókn í skólann. Í fyrstu heimsókn 

tekur skólastjóri á móti foreldrum og nemanda. Skólastjóri ákveður hvort fleiri eru kallaðir til 

s.s. umsjónarkennari í grunnskóla eða deildarstjóri leikskóla og umsjónarmaður 

íslenskukennslu fyrir innflytjendabörn. Teknar eru niður grunnupplýsingar um nemandann, 

gengið um skólann, litið inn til samnemenda, skólabyrjun barnsins ákveðin og tími fundinn 

fyrir móttökuviðtal. Foreldrar fá með heim innritunarblöð til útfyllingar fyrir 

móttökuviðtal.  

Leiðsögn um skólann  

Skólastjóri ákveður hver annast leiðsögn um skólann fyrir nemandann og foreldra hans. Hún 

getur verið á hendi skólastjórnenda, umsjónarkennara, og þegar um innflytjendabarn er að ræða 

kennara sem kennir íslensku sem annað tungumál, sérkennara og/eða samvinnuverkefni fleiri 

starfsmanna. Ef annar nemandi er í skólanum frá sama tungumálasvæði, eða ef túlkur er 

viðstaddur, er tilvalið að skipuleggja leiðsögn í samstarfi við hann. 

https://www.fjardabyggd.is/Media/mottaka-nyrra-nemenda-i-leik-og-grunnskolum-fjardabyggdar-2018.pdf


Mál sem þarf að huga að í upphafi  

• Lögheimili: mikilvægt er að nýir nemendur séu með skráð lögheimili í Fjarðabyggð. Ef  

nemandi er ekki með lögheimili í Fjarðabyggð verður að sækja á sérstöku eyðublaði 

um að lögheimilis- sveitarfélagið greiði skólagönguna.   

• Dvalarleyfi: meginreglan í grunnskólum Fjarðabyggðar er að veita nemendum sem eru 

innflytjendur skólavist eins skjótt og auðið er. Ekki er beðið eftir því að þeir fái 

dvalarleyfi, heldur er áhersla lögð á að umsóknarferli sé komið af stað vegna þess.  

• Kennitala: öll börn verða að hafa kennitölu. Til að geta sótt um kennitölu fyrir 

innflytjendabarn verður annað foreldrið að hafa dvalarleyfi.  

• Umsókn þarf að fylgja: 

o a. Ljósrit úr vegabréfi barnsins.  

o b. Ljósrit af frumriti af fæðingarvottorði barnsins.  

o c. Ljósrit af fæðingarvottorði barnsins þýddu á íslensku af löggiltum 

skjalaþýðanda (þarf ekki ef vottorðið er á ensku eða norðurlandatungumáli).  

▪ Innflytjendur geta leitað til móttökufulltrúa á skrifstofu bæjarins og hann 

aðstoðar við að skrá viðkomandi hjá Þjóðskrá. 

 


