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Heimili og háskólinn

Menntavísindasvið Háskóla Íslands stendur fyrir foreldrafræðslu á netinu í samstarfi við Heimili og 

skóla. Foreldrafræðslan hefur fengið nafnið Heimilin og háskólinn og þar mun fræðifólk 

Menntavísindasviðs ásamt góðum gestum úr samfélaginu og af öðrum fræðasviðum Háskólans 

fjalla um ólíkar hliðar fjölskyldulífsins á þeim óvenjulegum tímum sem við lifum: Stuðning við nám 

barna og ungmenna, uppeldi og samskipti, tengsl heimila og skóla, ólíkar námsgreinar, leik og 

upplifun, frítíma og rútínu, svefn og heilsu, bugun og bjartsýni.

UPPTÖKUR AF ÖLLUM FYRIRLESTRUM ERU HÉR

http://bakhjarl.menntamidja.is/heimilin-og-haskolinn-fraedsla-fyrir-foreldra/


Hollráð



Þýðingar og aðgangur að upplýsingum



Þrjár greinar fyrir foreldra á ensku

Five tips for parents in the time of a pandemic

By Heimili og skóli

Parents and bilingual children at the time of COVID-19 pandemic

By Sigríður Ólafsdóttir

Reading at Covid-19 times

By Renata Emilsson Peskova

https://www.heimiliogskoli.is/2020/03/26/five-tips-for-parents-in-the-time-of-a-pandemic/
https://bakhjarl.menntamidja.is/2020/04/17/parent-and-bilingual-children-at-the-time-of-covid-19-pandemic/
https://bakhjarl.menntamidja.is/2020/04/06/reading-at-covid-19-times/


Lestur heima á íslensku og móðurmáli

Menntamálastofnun (opið): Fræðslugátt, Útgefið efni

Rafbækur í rólegheitum

Rafbókasafnið (þarf aðgang að almenningsbókasafni)

Skólavefurinn (þarf aðgangsorð): Litabækurnar – Frábært námsefni til að þjálfa lesskilning,

Söguvefur

Söguútgáfa: Bók um bý, Bók um tré

Skráning lesturs - Tími til að lesa

https://fraedslugatt.is/?fbclid=IwAR2yUj5aLVDSWIXYObZlieljayIepw1ZiX4hck72Dwe5GXbwJorc8DsapiU
https://mms.is/namsefni?title=S%C3%ADgildar%20s%C3%B6gur&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&view_as=on&fbclid=IwAR0Wtfn-DjiNEZouYEIF5HlYXXOzAseV5d4qXYeOm9D0s0jOOkKfwWCYODk
https://www.emma.is/rafbokalisti?fbclid=IwAR3PlrN-jmCnag4iKch2KIl0nL0PqnbKB076ogijDOfcXpBtw9xbWIJWqDQ
https://rafbokasafnid.overdrive.com/
https://nytt.skolavefurinn.is/
https://nytt.skolavefurinn.is/islenska/almennt/litabaekur?fbclid=IwAR3lvpT2_kcI7Tpo8b5aU_Qji91ECIU47LoG20_RPrFIdzCLqysa3J9puU4
https://nytt.skolavefurinn.is/islenska/bokmenntir/soguvefir?fbclid=IwAR1yrgjWrqWJJEQkSkPQPA-tv3ZhUdv89u2hbme-WGdpambW_NhMh9XzbPs
https://sogurutgafa.is/lesum-saman/
https://issuu.com/sogur/docs/bok-um-by-epub
https://issuu.com/sogur/docs/bok-um-tre


● Fjarkennsla í 13 tungumálum

● Heimanámsaðstoð kennara 

Móðurmáls
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● Fjarkennsla í 13 tungumálum (samband á Facebook eða í 

tölvupósti)

● Heimanámsaðstoð kennara Móðurmáls

● Staða safnkosts Móðurmáls alls 6000 skráð eintök á 58 

tungumálum. Til að skoða safnkostinn er best að fara

á www.leitir.is og nota leitarorðið MODPG og velja því

næst tungumál.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leitir.is%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tunzd4jDY6xe7ab0wCIkrXSMfwM5xBZGQ6VTmAOvw165PBNlhjFXRMrM&h=AT0C1gpVFirDt-Pxkqg41sATp3p3wGRJdpnkQ34PqzeHlzKIxDb8eg3vTsg38hWdMjJaCF1-_z9GhJYbrqPY4UD7MZoCFUz2TYtniuANWWTdw_QD0pJ_GP5jVxYVjpzxF6tRQl0wu9x2ka5QPwq-QsKNmxNg9FK4uVncSWRcXWZZ19yxwXN7YFoRif1k5Nuve9iKmRSs1UHJ7tATN3_M6RpIyyT8008aao2RHVJIIHQEjT3SQd3aysPlFWMcmH3N3Pus82lyobGapqemUyskjnnSmXLnTWVkKtpWYxaJ1sCot-FuQT4DuJXmbuMPXJp6TrecEssSK6G7uGPTJRUfT8DOweqJpj0k8aJ__VV-mney9qLm9D21Ida5-mm1z5OjIVGZu5zXPA3yb1MerYGQA_Kp3F0W8T_89C4h0mv1tke3APE7LTfUjLP2xupbVGSAk_UpCxDBPk_4fjUNygzjSdyc-U2AM9Qc326rf5a0AEFEceS-9x01q_upydgmGGN8UBnVs6fh4GWR2aSTHC6rXzrCK0wWRxsGAva4R_P02CPAZjaCafM71Ha24Ez7Y9K8vM98leAoZ-Z-Oo-61Ksr-j13aQCD4Thtl8XmtR6xoqQY_F1sJtHSEWDW1naez8urmtQ


Nokkrar vefsíður

https://mml.reykjavik.is/

https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi

https://reykjavik.is/thjonusta/foreldravefurinn

https://samfok.is/

https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi
https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi
https://reykjavik.is/thjonusta/foreldravefurinn
https://samfok.is/


Helstu spurningar sem berast frá foreldrum: 

1. Er mikilvægt að senda barnið í skóla/leikskóla í COVID-19 tímum?

2. Hvaða breytingar eru í leik- og grunnskólastarfi og frístund í COVID-19 tímum? Hvað með 

þjónustu fyrir nemendur með sérþarfir?

3. Hver tekur ábyrgð á námi barnsins?

4. Hvað með heimanám? Hvernig er hægt fyrir foreldra að fylgjast með og styðja við heimanám 

barna sinna?

5. Hindranir og lausnir í samstarfi foreldra og skóla.

6. Hvernig er hægt að auka íslenskt málumhverfi fyrir börn núna þegar þau eru mest heima?

7. Hvernig getum við stutt við áhugamál barna?

8. Hvað er í boði fyrir foreldra og börnin í sumar?



1. Er mikilvægt að senda barnið í skóla/leikskóla í COVID-19 tímum?

Við hvetjum foreldra að leyfa börnum að mæta í leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili til að það myndist 

stöðugleiki fyrir börnin. Skólarnir eru samfélagslega mikilvægir og brýnt að nemendur hafi tækifæri til þess að 

sinna sínu námi, þó námsfyrirkomulagið kunni að breytast tímabundið.  

Börn og ungmenni eru ekki skilgreind í áhættuhópi vegna smits og lítið er um alvarleg veikindi af völdum 

veirunnar meðal þeirra. Ef börn eða ungmenni smitast fá flest þeirra væg einkenni. 

Hvatt er til þess að heilbrigð börn sæki sinn skóla. Ef barn sýnir engin merki um veikindi ætti viðkomandi að mæta 

í leikskóla, grunnskóla og/eða frístundaheimili. Engin breyting hefur verið gerð á skólaskyldu barna á 

grunnskólaaldri. Hins vegar er brýnt að börn mæti ekki í skólann ef þau sýna einkenni sem svipar til einkenna 

COVID-19, s.s. hita, hósta, bein- og vöðvaverki eða þreytu. 

Samkomubann er í gildi til 4. maí en eftir það mun hefðbundið skólahald í leik- og grunnskólum hefjast á ný. 

Frekari upplýsingar um það munu koma þegar nær dregur.



2. Hvaða breytingar eru í leik- og grunnskólastarfi og frístund í COVID-19 

tímum? Hvað með þjónustu fyrir nemendur með sérþarfir?

Grunnskólar mega hafa kennslu í skólabyggingum ef þeir tryggja að ekki séu fleiri en 20 nemendur í sömu 

kennslustofu og að nemendur blandist ekki milli hópa, til dæmis í mötuneyti eða frímínútum. Eins þarf að þrífa eða 

sótthreinsa skólabyggingarnar eftir hvern dag.

Leikskólar mega hafa opið og halda uppi leikskólastarfi ef þeir tryggja að börn séu í 4-6 barnahópar og aðskilin 

eins og kostur er. Eins þarf að þrífa eða sótthreinsa leikskólabyggingarnar eftir hvern dag. 

Hver leik- og grunnskóli sem og frístund skipuleggur starfsemina skv. tilmæli Almannavarna. t.d.

● Aðgengi foreldra og annarra utanaðkomandi inn í leikskólann, grunnskólann og frístundastarfi verður mjög 

takmarkað.

● Tekið verður á móti sem nemur helmingi barna á hverri deild/bekk daglega. Meginlína er að hvert barn komi

í leik- /grunnskólann annan hvern dag, tvo daga aðra vikuna og þrjá daga hina og systkini fylgist að.

● Gera má ráð fyrir að allir foreldrar þurfi að taka á sig einhverja skerðingu. Viðbúið er að tilteknar starfsstéttir

foreldra fái forgang um þjónustu umfram aðra hópa samkvæmt lista frá Almannavarnadeild

ríkislögreglustjóra og það kann að fækka enn frekar þeim dögum sem önnur börn geta sótt leikskólann.



3. Hver tekur ábyrgð á námi barnsins?

Ábyrgð foreldra er enn mikilvægara ef barnið mætir lítið sem ekkert í skólann á 

meðan samkomubanni stendur.

Mikilvægt að foreldrar og kennarar vinna saman

● Upplýsingar um dagskipulagið

● Ræða áhyggjur af hreinskilni

● Gefa upplýsingar

● Viðhorf til íslensku hefur áhrif á hversu vel gengur

● Ræða áhrif ýmis konar miðla á tungumálaumhverfi barnsins, líka 

samfélagsmiðla



4. Hvað með heimanám og kennsla? Hvernig er hægt fyrir foreldra að 

fylgjast með og styðja við heimanám barna sinna?

● https://www.infomentor.is/ eða https://namfus.is/

og https://classroom.google.com/

● Daglegt samskipti í tölvupósti frá umsjónarkennara 

og/eða faggreinakennurum (s.s. sími, póstur, 

náms- og kennslukerfi og heimasíður).

● Hjálparvefsíður: 

○ https://snara.is/

○ https://malid.is/

○ https://islandzki.pl/pl/slownik/

Dæmi:

https://www.infomentor.is/
https://namfus.is/
https://classroom.google.com/
https://snara.is/
https://malid.is/
https://islandzki.pl/pl/slownik/


5. Hindranir og lausnir í samstarfi foreldra og skóla.

Hindranir

● Tungumálaörðugleikar

● Lítil þekking á námskránni í 

kennslustundunum

● Skipulag v/ vinnu (heimanám og 

kennsla t.d.) með barni

● Sérþarfir barna - einstaklingsnám, t.d. 

með málþroskaraskanir og aðrar 

greiningar

Lausnir

● Fjarfundir, t.d. Google Hangouts Meet, Skype, 

o.fl.

● Símtúlkur milli kennara og foreldra

● Túlkaþjónusta og upplýsingagjöf í mörgum 

tungumálum

● Fjarheimanámsaðstoð brúarsmiða MML  í 

gegnum Google Classrooms (Reykjavík)

● Fjarheimanámsaðstoð kennara Móðurmáls 

(Ísland)

● Ráðgjöf frá skólasérfræðingum í 

þjónustumiðstöð, t.d. talmeina- og sálfræðingar, 

hegðunar- og sérkennsluráðjgafar



6. Hvernig er hægt að auka íslenskt málumhverfi fyrir börn núna þegar 

þau eru mest heima?

#1 Áhorf

Nýta efni á vef RÚV

● www.MenntaRUV.is
● Leikhúsveisla í stofunni

Horfa á atriði úr gömlum 
íslenskum myndum eða þáttum

● ógrynni af efni á youtube
● þarft að vita að hverju þú 

ert að leita

Horfa eða hlusta á höfundar að 
lesa bækur 

● Ævar vísindamaður

#2 Hlustun 

Virk hlustun

Óvirk hlustun (í bakgrunni)

Hlusta á sögur

● Spotify 

Hlusta á leikið efni

● útvarspleikhúsið

spennandi miðill

https://www.youtube.com/res

ults?search_query=lestur+fyr

ir+krakkar

Hlusta á hlaðvarp

● ógrynni af efni á spotify og 

RÚV

Útvarpsfréttir og íslenskt útvarp

#3 Tónlist

Að læra og syngja saman 
íslensk lög

● Spotify
● Snerpa.is (ógrynni texta)
● Nýta youtube og spotify 

og syngja með

#4 Smáforrit

● Orðagull

● Íslenska stafrófið

● Stafaleit

● Kortavefsjá á 

náms.is

● Book Creator

● Georg og félagar -

Apps on Google 

Play

● Lærum og leikum 

með hljóðin

● Bitsboard 

http://bitsboard.com/

https://www.menntaruv.is/
https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/leikhusveisla-i-stofunni/30317/9140ej
https://www.facebook.com/pg/visindamadur/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/results?search_query=lestur+fyrir+krakkar
http://snjallskoli.is/oppin/islenska-stafrofid/
http://snjallskoli.is/oppin/stafaleit/
http://snjallskoli.is/oppin/kortavefsja-a-nams-is/
http://snjallskoli.is/oppin/book-creator/
https://play.google.com/store/apps/details?id=is.islandsbanki.goggi&hl=en
https://laerumogleikum.is/
http://bitsboard.com/


7. Hvernig getum við stutt við áhugamál barna?

Nokkrar hugmyndir: 

● Fylgja eftir fyrirmælum frá íþróttafélögum, tónlistar- og myndlistarskólum, 

o.s.fr.

● Undirbúa og skipuleggja tíma fyrir heimaæfingar
○ Foreldrar geta verið með börnin að æfa

○ Taka upp, sýna ömmu og afa, vini og fleira.

● Leita að upplýsingum um áhugamál þeirra á netinu
○ Myndbönd eða greinar um uppáhaldsfyrirmynd þeirra

● Viðhorf:
○ vera jákvætt og lausnamiðað

○ njóta þess að vera saman úti

○ ræða saman og börnin geta komið með nýjar hugmyndir



8. Hvað er í boði fyrir foreldra og börnin í sumar?

Fræðsluskrifstofur eru að undirbúa besta sumarið fyrir börnin. Skráning á sumar.fristund.is

● Frístundamiðstöðvum borgarinnar

○ Sumarfrístund - 1.-4. bekk

○ Sumarsmiðjur - 5.-7. bekk

○ Félagsmiðstöðvar - 8.-10.bekk

● Siglinganámskeið, sumarbúðir, íþróttanámskeið, reiðnámskeið og margt fleira

● Vinnuskóli (sumarvinna unglinga) - fyrir nemendur í 8.-10. bekk http://vinnuskoli.is

http://sumar.fristund.is/
http://reykjavik.is/thjonusta/fristundamidstodvar-i-reykjavik
http://vinnuskoli.is/


Umræður og spurningar

Viljið þið deila reynslu ykkar, góðar hugmyndir sem virkuðu fyrir ykkur, o.fl.

Renata Emilsson Peskova renata@hi.is

Menntavísindasvið Háskóla Íslands

Kriselle Suson Jónsdóttir kriselle@reykjavik.is

Magdalena Elísabet Andrésdóttir Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is

Brúarsmiðir Miðju máls og læsis
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