Móttökuáætlun leikskóla Ísafjarðarbæjar
Þegar leikskólaganga barna hefst er mikilvægt að strax myndist góð tengsl á milli leikskóla og heimilis.
Gagnkvæm virðing milli foreldra og leikskóla er grundvöllur þess að barninu líði vel og að það fái notið sín.
Leikskólinn þarf að fá góðar upplýsingar um barnið og heimilisaðstæður þess og ekki er síður mikilvægt að
leikskólinn veiti foreldrum greinargóðar upplýsingar um skólastarfið.
Það er stórt skref fyrir öll börn að byrja í leikskóla. Sú reynsla getur reynst þeim börnum erfið sem ekki eiga
íslensku að móðurmáli. Leikskólinn útbýr litla bók/möppu með myndum af leikskólanum, deild barnsins og
kennurum og afhendir foreldrum í fyrsta viðtali. Barnið getur notað tímann fram að aðlögun til að skoða
myndirnar og ræða við foreldra sína um leikskólann.
Á meðan á aðlögun stendur þarf að hvetja erlenda foreldra til að tala móðurmál sitt við barnið. Móðurmálið
er mikilvægur grunnur fyrir önnur mál og kunnátta í því veitir barninu öryggi. Eins þurfa börn og foreldrar
líka tækifæri til að ræða saman á móðurmáli sínu um hluti í leikskólaumhverfinu og það kemur í veg fyrir að
bil myndist milli heimilis og þess sem barnið upplifir í leikskólanum.
Foreldrar eru boðaðir í viðtal í leikskólann þar sem skipst er á upplýsingum og gengið frá dvalarsamningi.
Aðlögun barns að leikskóla er einnig tími aðlögunar foreldra að leikskólastarfinu og er mikilvægt að
foreldrar fái sem fyllstu mynd af starfi leikskólans, kynnist starfsfólki, skipulagi og húsakynnum og síðast en
ekki síst öðrum foreldrum í sömu sporum.
Ef í ljós kemur að þörf er á túlk á leikskólinn að hafa frumkvæði að því að bjóða hann, eða ákveða í samráði
við foreldra hvernig þeim málum verður háttað. Tvítyngdir kennarar, eða annað starfsfólk leikskólans geta
túlkað fyrir foreldra þegar sá möguleiki er fyrir hendi. Einn kostur er að bjóða foreldrum að koma með vin
eða einhvern úr fjölskyldunni til að túlka ef foreldrar óska þess. Aldrei skal láta börn túlka viðtöl fyrir
foreldra sína. Ávallt skal velja túlk í samráði við foreldra til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Ekki er
sjálfgefið að foreldrar vilji ræða málefni sín og barna sinna við hvern sem er.
Deildarstjóri eða hópstjóri barnsins er í fyrsta viðtali við foreldra ásamt leikskólastjóranum. Hún hefur það
að markmiði að koma á eins góðum tengslum við foreldra og hægt er áður en barnið byrjar í aðlögun. Gott
er að barnið sé búið að hitta deildarstjórann/hópstjórann áður en aðlögun hefst. Hún tekur á móti
foreldrum og barni í aðlögun og fylgir þeim eftir fyrstu vikuna og er tengiliður barns og foreldra við aðra í
kennarahópnum og hefur það hlutverk að kynna deildina, starfsfólk leikskólans og leikskólann á markvissan
hátt fyrir barninu og foreldrum þess í samvinnu við leikskólastjóra og deildarstjóra.
Miklu máli skiptir að foreldraviðtölin séu vel undirbúin og að kennarar hafi þekkingu á spurningunum og
tilgangi viðtalsins. Starfsfólk í hverjum leikskóla þarf að ákveða hvers konar upplýsingar þurfi að koma fram
í fyrsta viðtali og útbýr það sitt eyðublað í samræmi við það. Enda þótt gott sé að fá góðar upplýsingar um
barnið í upphafi leikskólagöngu má viðtalið ekki bera keim af yfirheyrslu. Jafnframt er mikilvægt að
foreldrar fái góðar upplýsingar um það sem gert er í leikskólanum, því betri upplýsingamiðlun því meiri líkur
eru á að þeir öðlist góðan skilning á leikskólastarfinu. Gott er fyrir leikskólastarfsfólk að vita hvernig
málumhverfi barnsins er og hvernig hægt sé að mæta þörfum þess á réttan hátt.
Mikilvægt er að hver skóli útbúi slíkt upplýsingablað fyrir sig þar sem kemur fram hvaða upplýsingar er gott
að fá til þess að auðvelda barninu byrjunina í skólanum og hvaða upplýsingar er mikilvægt að veita
foreldrum. Hafið í huga að myndrænar upplýsingar um starfsemi skólans, námskrármarkmið, dagskipulag,
svæði skólans og börn að leik, getur ýtt undir skilning allra foreldra. Hér fyrir neðan eru hugmyndir að
upplýsingalista sem skólinn getur stuðst við:

Upplýsingar sem foreldrar veita skóla:
•Almennar hagnýtar upplýsingar, vinnustaðir foreldra, símanúmer o.sfrv.
•Heilsufar barns og skapgerð.
•Matarræði, ofnæmi o.s.frv.
•Hvað finnst barninu skemmtilegast að gera, erfiðast?
•Leikfélagar, þekkir barnið einhvern í skólanum?
•Viðhorf foreldra til útiveru.
•Má barnið fara í kirkju?
•Upprunaland móður.
•Upprunaland föður.
•Hvar er barnið fætt?
•Fjölskyldugerð (á barnið systkini?)
•Á barnið afa og ömmu og hvar búa þau.
•Hvað er barnið kallað heima – hefur nafn barnsins sérstaka merkingu?
•Gott er að fá upplýsingar um fyrri dagvistun.
•Hvaða tungumál eru töluð á heimilinu?
•Hvaða tungumál talar barnið?
•Hvaða tungumál talar móðir við barnið?
•Hvaða tungumál talar faðir við barnið?
•Hvaða tungumál tala foreldrar hvort við annað?
•Tala foreldrar íslensku?
•Vilja foreldrar túlk og ef svo er vilja þeir velja hann sjálfir?
•Trúarbrögð, trúarlegar hátíðir.
•Menning og siðir tengd trúarbrögðum, t.d. matarræði.
•Eru einhverjar venjur tengdar menningu eða trú sem foreldrar telja að skipti máli í skólastarfinu?
•Vilja foreldrar að haldið sé uppá hátíðisdaga sem tengjast menningu og trú?
•Væntingar til skóla?
•Kennarar óska eftir því að kynnast menningu foreldra til að auðga skólastarfið.
•Orðalisti. Geta foreldrar látið okkur fá orðasafn yfir t.d. að bjóða góðan dag, velkomin, gleðileg jól, telja
upp að tíu og annað sem starfsfólk getur notað til að gera móðurmál barnsins sýnilegra í skólanum.

