Grunnskóli Reyðarfjarðar
Móttökuviðtal

dags:___________

Nafn nemanda: _____________________________ Bekkur: ____________
Kt. ________________________ Upprunaland: _____________________
Móðurmál: ___________________________________________________
Heimilisfang:__________________________________________________
Hvenær kom nemandinn til Íslands: _________________________________
Nafn móður:__________________________________________________
Upprunaland: ___________________ Móðurmál: _____________________
Sími:________________ Netfang:________________________________
Hver er íslenskukunnátta móður? __________________________________
Nafn föður:__________________________________________________
Upprunaland: ___________________ Móðurmál: _____________________
Sími:________________ Netfang:________________________________
Hver er íslenskukunnátta föður? __________________________________
Tala og skilja foreldrar ensku

Já



Nei



Ef já, þá hver?_________________________________________________
Tungumál töluð á heimili: ______________ Trúarbrögð: ________________
Hvar bjó fjölskyldan áður og við hvaða aðstæður?_______________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Grunnskóli Reyðarfjarðar
Fyrri skólaganga:
Leikskóli: ______ ár?

Grunnskóli: ______ ár?

Var nemandinn ánægður í skólanum? _________________________________
Hvað fannst nemandanum skemmtilegt að gera? ________________________
Hvað fannst nemandanum leiðinlegt að gera?___________________________
Hefur nemandinn skipt um skóla?

Já



Nei



Ef já, hvers vegna? _____________________________________________
Fór kennslan fram á móðurmáli nemendans? Já



Nei



Ef ekki, á hvaða tungumáli fór kennslan fram? _________________________
Skilur og/eða talar nemandinn önnur tungumál en móðurmálið? _____________
Er nemandinn læs?
Já, á móðurmáli



Já, á öðru máli



Hvaða? __________________ Nei





Hvaða? __________________ Nei



Er nemandinn skrifandi?
Já, á móðurmáli



Já, á öðru máli

Er nemandinn læs á vestrænt starfróf?

Já



Nei



Á nemandinn við einhverja námserfiðleika að stríða?

Já



Nei



Ef já, þá hverja? _______________________________________________
Liggur greining (sálfræðimat, lestrargreining) að baki? ___________________
Hvernig er skapgerð nemandans best lýst? ____________________________
____________________________________________________________

Grunnskóli Reyðarfjarðar
Spurningar til nemendans
Hvernig þótti þér að flytja til Íslands? ______________________________
Ertu í sambandi við ættingja eða vini í heimalandi þínu t.d. í gengum netið eða
Já



Nei



Áttu vini hér á landi sem ættaðir eru frá heimalandinu? Já



Nei



Áttu íslenska vini

Já



Nei



Þekkir þú önnur börn í skólanum?

Já



Nei



Nei



póst?

Stundaðir þú íþróttir eða tókst þátt í félagsstarfi í heimalandi þínu
Já, hvaða



Hefur þú áhuga á að taka þátt í einhversskonar tómstundastarfi hér á landi?
Já, hvaða



Nei



Kannski



Hefur þú farið í sund?

Já



Nei



Hefur þú lært að synda?

Já



Nei



Finnst þér gaman í skólasundi?

Já



Nei



Finnst þér gaman í leikfimi?

Já



Nei



Hver eru áhugamál þín? __________________________________________
Finnst þér gaman að lesa?_________________________________________
Almennt heilsufar:______________________________________________
Ofnæmi:_____________________________________________________
Er eitthvað sem nemandi getur ekki borðað?___________________________

Grunnskóli Reyðarfjarðar
Fjölskylduaðstæður
Hverjir búa á heimili nemendans?___________________________________
Hve lengi hafa foreldrar nemenda búið á Íslandi? _______________________
Á fjölskyldan ættingja á Íslandi?

Já



Nei



Ef já, þá hver? ________________________________________________
Starf móður:__________________________________________________
Starf föður:__________________________________________________
Vinnutími foreldra.

Móðir_______________

Faðir_______________

Ef nemandi er í 1. – 4. bekk, hvar dvelur hann eftir að skóla líkur á daginn?
____________________________________________________________
Hefur nemandinn verið aðskilinn frá foreldrum sínum?

Já



Nei



Ef svo er, hversu lengi? __________________________________________
Hjá hverjum bjó nemandinn? ______________________________________
Hefur nemandinn orðið fyrir áföllum í lífinu?___________________________
____________________________________________________________
Annað sem foreldrar eða namandi vilja að komi fram:_____________________
____________________________________________________________
Viðtalið sátu:
Nemandi



Umsjónarkennari

Foreldrar





Sérkennari (nýbúa)

Skólastjóri





Túlkur

Hjúkrunarfræðingur

___________________________________
Undirritun þess sem skráir viðtalið





