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Almennur stuðningur til verkefna hjá sveitarfélögum
1.Stuðningur innan skóla og frístundastarfs. Stuðningur vegna launakostnaðar stuðningsaðila s.s. brúasmiða

sem hafa það hlutverk að styðja við íslenskunám og hjálpa börnum með aðlögun í leik- og grunnskólum. Þannig fá

börnin viðeigandi stuðning og handleiðslu. Brúarsmiðir styðja einnig starfsfólk innan skólanna og

frístundaheimilanna til að mæta þörfum barnanna á þeirra forsendum. Auk þess styðja brúarsmiðir foreldra barnanna

til virkrar þátttöku í skóla- og frístundastarfi.

2. Stuðningur við barnaverndarnefndir og önnur úrræði fyrir fjölskyldur á flótta. Nauðsynlegt er að þróa

aðferðir og stuðning við fjölskyldur sem glíma við áföll tengdum stríðsátökum og flótta og eru að fóta sig í nýjum

og breyttum aðstæðum.

•



Sértækur stuðningur

Stuðningur við uppbyggingu úrræða vegna barna sem eiga sögu um rofna 

skólagöngu. Dæmi um slík úrræði eru: lestrarnám og ritun fyrir nemendur á mið-

og unglingastigi og jafnvel nemendur í efri bekkjum yngsta stigs, en slík 

grunnkennsla fer fram í fyrsta og öðrum bekk í grunnskóla.

Reynsluverkefni. Þrjú sveitarfélög þar sem flestir börn á flótta búa. 

Reynsluverkefni við að þróa aðferðir til þess að aðstoða börnin. (stöðugildi) .



Sértækur stuðningur
Þróunarsjóður kennara:

• Sjóður sem kennarar og fagaðilar geta sótt í til þess að þróa námsefni og verkfæri.

• Ein úthlutun

Barna- og fjölskyldustofa:
• Stöðugildi til þess að styðja sveitarfélög vegna barnaverndarmála sem koma upp hjá 

fjölskyldum sem eru með stöðu flóttafólks og fylgdarlaus börn



Fjármagn og skipting

0-6 ára (534 börn) 125.000 kr. 66.750.000 kr.
6-18 ára (1068 börn) 200.000 kr. 213.600.000 kr.
BOFS 
(launakostnaður)

1.Stöðugildi 12.000.000 kr.

Þróunarsjóður 
kennara

1 úthlutun 10.000.000

Ólæsi 3-4 stöðugildi 35.450.000
Samtals 337.800.000



Umsókn
•Sveitarfélög:

• Skilgreina verkefni
• Tilgreina fjölda barna, þjóðerni og fæðingarár. 
• Sótt er um á næstunni (október)
• Uppgjör í lok í maí og þá er hægt að sækja um fyrir þau börn sem 

koma seinna inn í skólanna.
• Fjögur sveitarfélög valin til þess að vinna með ráðuneytinu að 

þróa verkefnið.
• Hvatt til samstarfs milli sveitarfélaga/landsvæða
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