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Heiti verkefnis: Stuðningur við foreldra sem eru innflytjendur
Nafn styrkþega: Fjarðabyggð
Útdráttur:
Í Fjarðabyggð eru íbúar 4600 íbúar og af þeim eru innflytjendur um 490 eða rúmlega 10 % af
íbúum sveitarfélagsins. Að þessum íbúum þarf að huga vel. Og er markmiðið með verkefninu
því að gæta að börnum innflytjenda sem eru í leik- og grunnskólum Fjarðabyggðar. Mikilvægt
erð að styðja skólana í samstarf við foreldra til að líðan verði sem best og í því góða starfi sem
skólarnir sinna frá degi til dags. Mikilvægt er að hlúa vel að börnum innflytjenda og gefa
foreldrum þeirra greinargóðar upplýsingar um starfshætti skóla, sérstöðu og meginmarkmið.
Ennfremur að tryggja börnum og foreldrum aðgang að félagslegri þjónustu og upplýsingum um
réttindi og skyldur.
Þegar nýir nemendur innflytjenda byrja í leik- eða grunnskóla er farið eftir móttökuáætlun
skólanna. En útbúin var rit fyrir alla skólana um móttöku á nýjum nemendum. Ef foreldrar sem
vilja fái tengiliði, þ.e. foreldri sem getur aðstoðað með upplýsingar. Haldnir voru fundir í
byggðarkjörnunum fimm í Fjarðabyggð með foreldrum innflytjendabarna í leik- og grunnskólum
Fjarðabyggðar. Markmið slíkra funda er að upplýsa erlenda foreldra um þá þjónustu sem í boði er
og stuðla þannig að góðri aðlögun og virkni í nýju samfélagi og tryggja aðgengi að þjónustu.
Starfsmaður sem heldur utan um málefni innflytjenda er með starfsaðstöðu á bæjarskrifstofu en
fer einnig reglulega í alla byggðakjarnana þar sem innflytendur geta hitt hann. Útbúið var rit fyrir
alla nýja íbúa með helstu upplýsingum um sveitarfélagið

Project Title: Support for parents who are immigrants
Name of Grantee: Fjarðabyggð
Abstract:
In Fjarðabyggð a population of 4600 residents and the immigrant of 490 or over 10% of the
population of the municipality. In this population need to be considered carefully. And the aim of
the project to ensure that the children of immigrants who are in preschool and primary schools
Fjarðabyggð. Important Prices to support schools in working with parents to feel is the best and
the good work that their school from day to day. It is important to foster immigrant children and
give their parents clear information about school activities, uniqueness and main objectives. Also,
to ensure that children and their parents access to social services and information about rights and
responsibilities.
When immigrants start new students in preschool or primary school, go after Reception
programs. But publication was prepared for all of the schools receiving new students. If parents
want to get contacts, ie parent who can assist with information. Meetings were held in five four
town Fjarðabyggð with immigrant parents of children in preschool and primary schools
Fjarðabyggð. These meetings is to inform foreign parents about the services offered and thus
contribute to good adaptation and function in the new society and ensure access to services. An
employee who keeps track of immigration is working with the town hall, but I also regularly from
all cores where innflytendur can see him. Publication was prepared for any new residents with
information about the local community

