Heiti verkefnis: Börn og foreldrar
Nafn styrkþega: Reykjavíkurborg
Útdráttur: Verkefnið var að semja og gefa út bækling fyrir foreldra um barnauppeldi,
foreldra hlutverkið og öðru því sem viðkemur skyldum foreldra og réttindum barna.
Bæklingurinn var samhliða þessu samfélagsfræðsla.
Barnaverndarlögin eru kynnt, farið yfir hvernig ofbeldi gegn börnum er skilgreint samkvæmt
lögunum og farið yfir að allar líkamlegar refsingar gegn börnum eru álitnar vera ofbeldi.
Samfara þessum lið eru kynntar árangursríkar leiðir í barnauppeldi til að veita foreldrum
hugmyndir og verkfæri til að nota í staðinn fyrir að leita til ofbeldis. Í bæklingnum er einnig
að finna upplýsingar um hvert er hægt að sækja félagslega ráðgjöf og aðstoð. Helsta þjónusta
Heilsugæslunnar er kynnt og einnig er er stuttlega farið yfir hverjar eru skyldur foreldra leik
og grunnskóla barna.
Bæklingurinn verður þýddur á nokkrum tungumálum og mun hvert eintak vera bæði á
íslensku og á erlendu máli. Fyrirmyndin af því er bæklingurinn „Réttur þinn, mikilvægar
upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi“. Bæklingurinn er myndrænn og eru teiknaðar
myndir á hverri síðu sem tengjast textanum. Hann verður gefin út í prentuðu formi og sendur
til allra sveitarfélaga, ríkisstofnanna sem tengjast málinu og kynntur í
fjölmenningarsamfélaginu, einnig verður hann birtur á vefsvæðum.

Project Title: Children and parents
Name of Grantee: Reykjavíkurborg
Abstract: The project was to prepare and publish a booklet for parents about child rearing,
parental role and other aspects concerning parental responsibilities and rights of children in
Iceland. The icelandic child protection laws are introduced, reviewed what is defined as
violence under this law and presented that all physical punishment to children is considered a
criminal offense. Along this section effective ways to raise children are presented.
Information about where to seek social counseling and assistance and what that counseling
can contain is introduced and what is the main responsibilities for parents of school children.
The booklet will be translated into several languages and every copy is both in Icelandic and
another language. The model is the brochure "Your rights, important information for foreign
women in Iceland". The booklet is visual and has pictures on every page related to the text. It
will be published in printed form and sent to all municipalities, governmental agencies related
to the case and presented in a multicultural society, and also will it be published on websites.

