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Útdráttur:
Í skólunum á Dalvík hefur verið áhugi á að efla enn frekar almenn tengsl skóla við foreldra og
ekki síst foreldra af erlendum uppruna en það er alþekkt að jákvæðni og stuðningur foreldra
skiptir lykilmáli í skólagöngu barna. Fulltrúi sveitarfélagsins kynnti sér foreldraverkefni sem
unnið er að í Hollandi með góðum árangri. Í kjölfarið var ákveðið að fara af stað með
foreldraverkefnið Söguskjóður í tveimur leikskólum sveitarfélagsins og síðar í einum
grunnskólanum, að hluta til að hollenskri fyrirmynd. Verkefnið er ætlað öllum foreldrum sem
eru tilbúnir í þátttöku, bæði íslenskum og erlendum en sérstök áhersla er á að auglýsa og
kynna verkefnið vel erlendum foreldrum.
Verkefnið hefur margþætt markmið:






það eykur tengsl foreldra við leikskóla/grunnskóla og eflir öryggi foreldra í sambandi við starf
skólanna
það ýtir undir að foreldrar kynnist sín á milli, uppgötvi nýjar hliðar hvers annars og að þeir
blómstri í starfi með leikskólanum óháð tungumáli
það styður við íslenskukunnáttu erlendra foreldra
það verða til góð málörvandi gögn í skólunum sem öllum foreldrum er síðar boðið að fá lánuð
heim til að vinna með börnum sínum
það ýtir undir bóklestur barna og skemmtilegar samverustundir barna og foreldra við lestur,
leik og spil

Foreldrar eru fengnir til að koma inn í skólann og útbúa stórar skjóður í tengslum við
barnabækur. Í hverri skjóðu þarf að vera barnabók, fræðibók í tengslum við barnabókina, 4
mismunandi spil í tengslum við bókina, leikföng, brúður eða búningar tengdir bókinni,
leiðbeiningar um notkun skjóðunnar, sönglög tengd henni, geisladiskur með upplestri á bók
skjóðunnar og fleira. Við gerð skjóðanna fá foreldrar ítarlegar leiðbeiningar og stuðning en fá
jafnframt að hafa sitt að segja um innihald skjóðunnar og eru hvattir til að leyfa
sköpunargáfunni að blómstra. Foreldrar vinna saman í hópum að gerð skjóðanna og innihalds
þeirra en starfsfólk skólanna aðstoðar í vinnunni. Þegar Söguskjóðurnar eru tilbúnar eru þær
lánaðar inn á heimili barna skólanna, viku í senn og er ætlast til að foreldrar og börn vinni
saman með viðfangsefni skjóðanna.

