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Nafn barns: _____________________________________________________________________ 

Hvaða nafn/nöfn/gælunöfn á að nota?: ________________________________________________ 

Heimilisfang:__________________ Sími:____________________Kyn: _____________________ 

Þjóðerni: ______________________Tungumál:_________________________________________  

Forsjá barns ________Móðir ________Faðir ________Sameiginleg forsjá  

Þarf túlkaþjónustu? _____ Já _____Nei  Ef já, hvaða tungumál?___________________________  

Talar barnið fleiri en eitt tungumál á heimili? _____ Já _____Nei  

Ef já, hvaða? ______________________________  

Hvert er komuár barns til Íslands (ef við á)? _________________________ 

Áhugamál:_______________________________________________________________________ 

Skapgerðareinkenni:_______________________________________________________________ 

Hverjir eru sterkustu námseiginleikar/fög barnsins: 

________________________________________________________________________________ 

Hverjir eru veikustu námseiginleikar/fög barnsins: 

________________________________________________________________________________ 

Færni nemandans í námi almennt og viðhorf fjölskyldu til náms: 

_________________________________________________________________________________ 

Færni og/eða fyrri ástundun nemandans í sundi og leikfimi: 

________________________________________________________________________________ 

 

Fjölskylduaðstæður  

Nafn föður ______________________________________ Kennitala _____________________ 

Þjóðerni:________________________________ Móðurmál ____________________________  

Önnur tungumál:________________________________________________________________ 

Menntun/störf í heimalandi________________________________________________________  

Farsími __________________ Vinnusími__________________  

 

Nafn móður _________________________________________ Kennitala___________________ 

Þjóðerni:________________________________ Móðurmál ____________________________ _ 

Menntun/störf í heimalandi__________________________________________________________ 

Farsími __________________ Vinnusími__________________  

 

Systkini ______________________________ Aldur______________  

Systkini ______________________________ Aldur______________  



Grunnskóli Húnaþings vestra 
Móttaka nemenda - viðtalsblað 

 

2 

Systkini ______________________________ Aldur______________  

Systkini ______________________________ Aldur_____________ 

Hverjir búa á heimili nemenda? __________________________________________  

Hve lengi hafa foreldrar nemenda búið á Íslandi? 

Móðir ________________________ Faðir ________________________  

Skyldmenni/kunningjar á Íslandi? _______________________________________  

Er einhver tengdur fjölskyldunni sem talar íslensku eða ensku? ______ Já _____ Nei  

Ef já, hver? _____________________________  

Vinnutími foreldra? 

Móðir ________________________ Faðir ________________________ 

Vitnisburður frá fyrri skóla liggur fyrir? _____ Já _____Nei  

Tekur barnið inn einhver lyf að staðaldri? ______ Já _____ Nei  

Ef já, hvaða lyf? _____________________________  

Einhver ofnæmi? ___________________________________ 

Matarvenjur________________________________________________  

Er lesblinda þekkt í fjölskyldunni? __________________________________________ 

 

Félagsleg staða  

 

Í skóla áður fyrr 

 ________ Góð _________Í meðallagi __________ Slök  

Átti barnið vini ______ Já ________ Nei  

Ef nemandi er í 1. – 4. bekk hvar dvelur hann eftir að skóla lýkur á daginn? 

_____________________________________________________________  

Er barnið skráð í tómstundastarf (ef við á)? _______ Já ________ Nei  

Stundaði barnið einhverja íþrótt í heimalandinu? _______ Já ________ Nei  

Ef já, hvaða? ______________________ Hefur nemandi verið aðskilinn frá foreldrum sínum? 

 ______ Já ______ Nei Ef svo er, hversu lengi? ____________________________________  

Hjá hverjum bjó nemandinn? __________________________________  

Er eitthvað sem þarf að taka tillit til varðandi trúarbrögð? ________________________________  

Er eitthvað fleira sem gott væri fyrir kennara að vita um barnið? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Skipulag skólans 

 

 Tilkynna forföll í síma  og beðið um leyfi. 

 Morgunhressing, hádegismatur og síðegiushressing í boði. 

 Skyldur foreldra gagnvart námi barns þeirra. 

 Frístund. 

 Skólaakstur ef við á. 

 Heimavinnuaðstoð. 

 Skrá nemanda og foreldra í mentor. 

 Afhenda barni og foreldrum þess og fara yfir:   

 Stundaskrá barnsins og námsfög.   

 Útskýra þarf fyrir barninu hvaða námsfög það muni stunda með bekknum. 

 Hvenær það fer í íslensku sem annað mál, heimanámsaðstoð ef hún býðst. 

 Kynna þarf fyrir foreldrum hvert hlutverk þeirra er við heimanámsaðstoð Kynna þarf fyrir 
foreldrum að sund og íþróttir eru skyldufög. Reglur varðandi sturtur.  

 Íþróttaföt, sundföt.  
 

 -Símanúmer skólans.  

 -Mentor.  

 -Heimasíða  

 -Skóladagatal.  

 -Skólareglur.    

 Sýna barni bekkjarstofu sína  og veita leiðsögn um skólann.  

 Sé fyrir í bekknum annar nemandi sem talar sama tungumál og sá nýkomni er kjörið að 
virkja hann við móttökuna.  

 

 Sýna barni hvert það getur snúið sér ef það þarfnast aðstoðar:  
o Skólastjórnendur  
o Sérkennari  
o Námsráðgjafi  
o Hjúkrunarfræðingur  


