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Ávarp 

forseta Íslands

Ólafs Ragnars Grímssonar

Þjóðarvitund Íslendinga á sér rætur í sagnaarfi landnemanna, frásögnum af fólki sem yfirgaf fyrri 
heimkynni og settist hér að. Uppruni okkar er áminning um nauðsyn þess að auðvelda fólki úr 
ólíkum áttum að búa saman.

Það tók nýbúana sem komnir voru frá Noregi, Danmörku, Írlandi og víðar að allnokkra áratugi 
að ná samkomulagi um lög og rétt, formið sem sambúð þeirra í nýju landi yrði búið.

Þessa arfs er gott að minnast þegar við tökumst nú á við það verkefni að auðvelda ungmennum 
af erlendum uppruna að eignast farsæla framtíð í nýju landi.

Á skömmum tíma hefur fjöldi fólks úr ýmsum heimshornum sest hér að. Ísland er nú meðal 
þeirra landa í Evrópu sem hafa einna hæst hlutfall íbúa sem fæddir eru í öðrum löndum. Þetta er 
mikil breyting frá því að ég var ungur drengur vestur á fjörðum. Þá hittum við bara einn og einn 
Færeying. Nú býr fyrir vestan fólk frá meira en fjörutíu þjóðlöndum og hliðstæð þróun hefur orðið í 
nær öllum öðrum byggðum landsins.

Áríðandi er að vel takist að greiða götu hinna nýju landsmanna inn í samfélagið sem hér hefur 
þróast um leið og menning þeirra og siðir geta á jákvæðan hátt aukið fjölbreytnina.

Einkum er mikilvægt að ungmennin verði ánægð, gangi vel í skóla, nái tökum á íslenskunni og 
finni sér gott starf við hæfi. Við þurfum að hlusta vel á raddir þeirra, læra af reynslunni og vera 
reiðubúin til að breyta skipulagi í því skyni að bæta árangurinn.

Það er ekki til nein einföld forskrift eða töfralausn. Við erum öll saman í óvissuferð.

Fjársjóður reynslunnar er þó dýrmætt veganesti. Verkefnið Framtíð í nýju landi hefur eflt hann 
og auðgað til muna.

Sú lokaskýrsla sem hér birtist er góður grundvöllur umræðna og aðgerða, leiðarvísir sem allir 
sem málið snertir þurfa að skoða vel. Árangurinn á komandi árum er háður því að víðtæk samvinna 
festist í sessi.
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Á skrifstofu mína í Ráðhúsi Reykjavíkur 
kemur kona í byrjun september 2002 
sem ég þekki ekki persónulega. Leiðir 
okkar höfðu þó einu sinni legið saman, 
á ráðstefnu KRFÍ í janúar fyrr á árinu 
um Innflytjendur og íslenskt jafnrétti. Á 
ráðstefnunni fjallaði Anh-Dao Tran um 
víetnamska samfélagið á Íslandi. Ég man 
að hún vék að erfiðleikum ungmenna 
innan víetnamska samfélagsins í námi.

Þessi kona bað mig um fund með þeim 
orðum að erindi hennar væri brýnt. 
For vitni mín var vakin. Ég steig út fyrir 
starfs svið mitt sem ráð gjafa um jafn rétti 
kynjanna. Konan hóf að segja mér frá. 
Frá foreldrum sem báðu hana um hjálp 
við að inn rita börnin sín í skóla – hvaða 
nám og hvaða skóla? Frá ung mennum 
sem höfðu hætt námi og spurðu hvernig 
þau gætu byrjað að nýju, ung mennum 
sem kvörtuðu yfir að þurfa sem fyrst að 
afla tekna, frá kennurum sem leituðu 
hjá henni ráða um hvernig þeir gætu 
betur mætt þörfum nemenda sinna af 
erlendum upp runa. Hún lýsti áhyggjum 
af því að hver ynni á þröngu sviði, enginn 
nálgaðist þarfir þessara ung menna heild-
rænt og byði einstaklings miðaða ráð gjöf, 
sjálfs eflingu og stuðning í námi og starfi. 
Hvað getum við gert, spurði hún. Ég 
skynjaði að einstakur bak grunnur gerði 
Anh-Dao að náttúru legum mið punkti, 
hún fann sig knúna til að bregðast við.

Nú skreppum við fram í tíma. Í janúar 2004 
stóð ég fyrir vinnu stofu um fjöl menn ingar-
leg sam skipti með 30 þátt takendum, flest-
um frá stofn un um Reykja víkur borgar. Leið-
beinandi var prof. dr. Cornelia Muth frá 
Der Freie Universitet í Berlín, verðlaunaður 
sér fræðingur í heimspeki Martins Buber. 
Hann var þýskur gyðingur, sem jafnvel á 

tímum seinni heims styrj aldar innar, með 
þeirri kyn þátta- og þjóðernis hyggju sem 
þá skipti mannkyni í blóðugar fylk ingar, 
hélt linnu laust áfram að boða mikil vægi 
sam ræðunnar milli ólíkra menningar heilda 
og einstaklinga. Heim speki hans hverfist 
í kringum lykil hugtökin mannúð, friður, 
sam ræða, virð ing og skiln ingur. Hann fjallar 
um rýmið milli tveggja einstaklinga, sem 
hvor um sig er ég og þú. Á milli er hvorki 
ég né þú heldur verður til eitthvað alveg 
nýtt ef hlustun er fyrir hendi, þar verður 
til sköpun, upp götvun, samkennd, jafnvel 
um breyting á áður fast mótuðum hug-
myndum.

Cornelia bað okkur að minnast þess hven-
ær við hefðum upplifað nýsköpun í þessu 
opna rými milli okkar sjálfs og annars 
með ólíkan menningar bakgrunn. Hún gaf 
okkur krakka leir til að móta minninguna 
í leir. Ég bjó til jurt með tveimur stofnum 
sem fléttuð ust saman í krónunni í einu 
blómi. Þannig vildi ég lýsa fyrsta fundi 
mínum með Anh-Dao. Cornelia bað alla 
að sýna og lýsa til efninu að leir mynd inni 
sem þeir höfðu skapað. Þegar ég lýsti 
minni var gripið fram í fyrir mér. Anh-Dao 
hélt sinni mynd á lofti og sagði að hún 
væri tákn sömu sam ræðu okkar. Hennar 
mynd var af unga að brjótast úr eggi, 
tákn fæð ingar og nýs upp hafs. Við urðum 
snortnar af því að þessi fundur varð 
báðum tákn mynd um ný sköpun í rýminu 
milli ólíkra einstaklinga, mín og þín.

Hvað gerðist í millitíðinni? Ég bað Anh-
Dao um að móta verkefnislýsingu, þar 
sem mark miðum og bestu mögu legu 
starfs aðferðum væri lýst, á grund velli 
einstakrar þekk ingar hennar á starfi 
meðal ungra inn flytj enda í Banda-
ríkjunum og inn sýnar í sam félag inn-

flytjenda og skóla kerfi á Íslandi. Ég lagði 
þar hönd á plóg en aðal hlut verk mitt 
varð að gerast sendi herra þessara hug-
mynda innan Reykjavíkur borgar og síðar 
gagn vart þeim sam starfs aðilum sem ég 
taldi ein boðið að þyrftu að vinna saman 
að þessu verk efni. Strax lögðust Ingi björg 
Sólrún Gísla dóttir þá verandi borgar-
stjóri og Krisín A. Árnadóttir, þá sviðs-
stjóri fjöl skyldu sviðs borgar innar, á þessa 
sveif. Það kom í hlut Steinunnar Valdísar 
Óskars dóttur að inn sigla samninga við 
sam starfs aðila. Síðar reyndi á nýjan 
borgar stjóra, Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, 
sem stað festi áfram hald andi stuðning 
Reykjavíkur borgar við verk efnið. Árangur-
inn kemur fram í þessari skýrslu.

Ég þakka öllum sem í samstarfi um 
Framtíð í nýju landi hafa opnað og víkkað 
sviðið milli mín og þín – töfrasvæðið þar 
sem uppgötvun og lærdómur sprettur 
fram. Um leið vil ég kveðja alla ungu 
þátttakendurna sem ég hef séð vaxa að 
áræði og sjálfstrausti á síðustu þremur 
árum.

Hildur Jónsdóttir 
 formaður verkefnisstjórnar

Þar sem lærdómur 
sprettur fram
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Framtíð í nýju landi fór af stað fyrir 
þremur árum á fullveldisdegi Íslendinga. 
Við sögðum þá að verkefnið væri í 
anda fullveldisins, enda var lagt upp 
með að hjálpa ungu fólki til þroska 
og sjálfstæðis með því að aðstoða þau 
við að skipuleggja líf sitt og afla sér 
menntunar.

Persónulega hafa þessi þrjú ár hafa verið 
mér sérlega gefandi. Þau hafa verið 
lærdómsrík, því segja má að hverjum 
degi hafi fylgt einhver uppgötvun 
um íslenskt samfélag, um vettvang 
ungmennanna og síðast en ekki síst um 
þau sjálf. Þau hafa verið fjölbreytt, hver 
einstaklingur kom með sín viðfangsefni 
sem við reyndum að leysa í sameiningu, 
þau settu sér sín eigin markmið og 
saman fundum við leiðir að settum 
áfangastað. Þau hafa verið krefjandi 
því við glímdum við hindranir sem við 
þurftum að brjóta niður, klifra yfir eða 
fara framhjá. Sum ungmennin hafa náð á 
áfangastað á menntabrautinni. Sum hafa 
fundið sér farveg og eru orðin sjálfbjarga. 

Sum þurfa enn á aðstoð að halda. 
Fáeinir hafa gefist upp á námi og snúið 
sér að öðru. 

Ég leyfi mér hér að tala út frá sjálfri 
mér vegna þess að ég hef persónulega 
unnið svo náið með þátttakendum 
í verkefninu. En réttara væri að tala 
út frá „okkur“, vegna þess að svo 
margir aðrir hafa komið að því að 
veita nauðsynlega aðstoð. Margir 
aðilar hafa tekið þátt í því að ryðja 
hindrunum úr vegi – fjölskyldurnar, 
kennararnir, skólastjórnendur, verkstjórar, 
stjórnarmenn og fleiri.

Ég vil á þessum síðasta degi til rauna-
verkefnisins deila með ykkur því sem 
ungmennin sjálf hafa kennt okkur á 
verkefnistímanum. Á hverjum degi 
minntu þau okkur á að ungmenni, 
hvar sem þau eru stödd og við hvaða 
aðstæður, ganga í gegnum svipaða 
reynslu gelgjuskeiðsins, s.s. baráttu 
fyrir sjálfstæði, hormónabreytingar og 
rómantík. Ég fylgdist með þeim og sá 
oft sjálfa mig, fyrir 20 árum, í anda. 
Samt verður að hafa í huga að þessir 
krakkar glíma að ýmsu leyti við ólík 
málefni en aðrir, þó ekki væri nema af 
því að þeir alast upp í umhverfi þar 
sem fáir tala þeirra móðurmál og þar 
sem fáir hafa sama yfirbragð og þeir.

Eins og fram kom í verkefni sem Hilma 
Sigurðardóttir gerði fyrir Nýsköpunarsjóð 
námsmanna sögðust 12 af þeim 18 
ungmennum sem rætt var við ekki 
hafa gengið í framhaldsskóla vegna 
tungumálaerfiðleika. Í óformlegri könnun 
sem FÍNL gerði á nýlegu málþingi fyrir 

ungt fólk af erlendum uppruna kom 
fram að af 115 töldu 100 íslenskuna vera 
eina af þremur stærstu hindrunum sem 
þau glímdu við. Einn hópurinn sagði: 
„Íslendingar krefjast kannski of mikils 
af útlendingum. Það er ekki hægt að 
læra íslensku á einu ári! Íslenska er eitt 
erfiðasta tungumál í heimi“.

Á sama málþingi töluðu þau líka um 
fordóma. Þau töldu Íslendinga þurfa 
„að vera opna fyrir fólki af erlendum 
uppruna, og skilja að fólk af erlendum 
uppruna er jafningar Íslendinga.“ Hópur 
asískra ungmenna velti fyrir sér „af 
hverju eru Íslendingar með svona mikla 
fordóma í skólanum gegn til dæmis, 
Kínverjum eða bara Asíubúum og 
öðrum af erlendum uppruna?“. Og það 
sem þeim þótti verst var að „það eru 
ekki bara Íslendingar sem gagnrýna 
fólk frá Asíu, heldur eru það líka hinir 
útlendingarnir sem koma frá öðrum 
löndum, til dæmis einhverju landi í 
Evrópu. Það er heldur enginn sem 
vill tala við þá vegna þess að þau eru 
ekki íslensk og tala kannski ekki alveg 
fullkomna íslensku. Í stað þess að hjálpa 
þeim að læra tungumálið og vera með 
þeim og bjóða þau velkomin í hópinn, 
eru þau ekki velkomin og fólk heldur sig 
bara frá þeim.“

Reynsla Íslands af móttöku innflytjenda 
er orðin talsverð. Margir innflytjendur af 
annarri kynslóð eru nú orðnir táningar. 
Þeir ólust upp á Íslandi og sumir vita 
meira um íslenska menningu og íslenskt 
tungumál heldur en menningu og mál 
foreldra sinna. Við þurfum líka að hafa 
stöðu þessara einstaklinga í huga. Þeir 

Ferðumst til að 
geta mæst
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þurfa að finna hæfilegt jafnvægi á milli 
samfélagsins sem þau hafa alist upp í 
og samfélagsins sem þau eiga rætur í. 
Eins og Lísa Hai-Yen sagði á ráðstefnu 
Reykjavíkurborgar um innflytjendamál: 
„Mér finnst stundum að ég sé föst á 
milli beggja heima. Ég hef austurlenskt 
útlit og það fer ekki framhjá neinum, 
en andlega halla ég mér meira í hina 
áttina. Þetta hefur sína kosti og galla. 
Tilheyri ég þessum . . . eða hinum? 
Tilheyri ég báðum, eða hvorugum? Er ég 
víetnömsk eða er ég íslensk? Ég lít á mig 
sem Íslending af víetnömskum uppruna 
og er bara stolt af því. Mér finnst ég 
heppin að vera tvítyngd. Nú í dag er 
ég bara sátt við það að vera „bæði og 
hvorugt“. Af hverju þarf maður að velja 
annað hvort þegar maður getur tilheyrt 
báðum?“ Lísa Hai-Yen glímdi við þetta og 

fann sitt jafnvægi, sem er rétta leiðin í 
aðlögun að nýju samfélagi.

Mörg þeirra ungmenna sem ég hef 
unnið með eru enn að leita að þessu 
jafnvægi. Hjá sumum liggur jafnvægið 
í að læra tungumálið til fullnustu til 
þess að komast lengra í samfélaginu og 
öðlast dýpri skilning á því. Sum þurfa 
að styrkja sjálfsmynd sína og verða 
stolt af uppruna sínum. Þeim finnst að 
íslenskir skólar og stofnanir ættu að 
mennta ungt fólk af íslenskum uppruna 
meira um bókmenntir, menningu og 
fólk frá öðrum löndum. Þeim finnst 
líka að fólk gæti almennt sýnt meira 
umburðarlyndi en það gerir og verið 
opnara í viðmóti svo auðveldara verði 
að ná sambandi við það.  Þeim finnst 
að þau gætu sjálf verið sjálfsöruggari 

og ekki eins sjálfsmeðvituð og þeim er 
tamt, til þess auðveldara verði að brúa 
bilið yfir til annarra hópa. 

Niðurstaðan er sú að aðlögun er ekki 
einstefnugata. Leiðin þarf að liggja í 
báðar áttir.  Allir þurfa að ferðast til að 
geta mæst, til að geta kynnst, sem er 
grunnur að því að allir geti búið saman 
í sátt og samlyndi. Leiðin til eindrægni 
allra þeirra sem byggja þessu eyju, þar 
sem eldur og ís og vatn mætast, liggur 
í gegnum MENNTUN, innan skóla sem 
utan. Menntunin bindur saman öll 
frumefni samfélagsins, sem stundum eru 
mjög ólík, en geta með góðri blöndun 
myndað samstæða heild.

Anh-Dao Tran  
verkefnisstjóri

Forseti Íslands sæmdi Anh-Dao Tran fálkaorðunni 17. júní 2006 fyrir starf hennar að innflytjendamálum.
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Verkefnisstjórn

Starfsmenn

Hildur Jónsdóttir
Formaður verkefnisstjórnar. 
Jafnréttisráðgjafi Reykjavíkurborgar 
þegar verkefnið hófst. Nú formaður 
Jafnréttisráðs og fulltrúi í 
Innflytjenda ráði

Ingibjörg Broddadóttir
Deildarstjóri málefna innflytjenda og 
flóttafólks í félagsmálaráðuneyti

Einar Skúlason
Framkvæmdastjóri Alþjóðahúss 

Guðrún Ögmundsdóttir
Verkefnisstjóri innflytjendamála  
í menntamálaráðuneyti

Fjóla Jónsdóttir
Þjónustufulltrúi hjá Eflingu

Helga G. Halldórsdóttir
Sviðsstjóri innanlandssviðs Rauða 
kross Íslands

Paola Cardenas
Verkefnisstjóri í málefnum 
innflytjenda og barna- og 
ungmennastarfs hjá Rauða krossi 
Íslands

Ása Kolbrún Hauksdóttir
Umsjónarmaður mentorastarfs frá  
ágúst 2006 og núverandi  
verkefnisstjóri hjá RKÍ

Ásgerður Ólafsdóttir
sérfræðingur á skrifstofu 
menntamála í menntamálaráðuneyti

Guðni Olgeirsson, 
sérfræðingur á skrifstofu 
menntamála, menntamálaráðuneyti

Margrét Steinarsdóttir, 
lögfræðingur Alþjóðahúss

Sigurós Kristinsdóttir 
1. varaformaður Eflingar-
stéttarfélags

Þórhildur Líndal
Mannréttindaráðgjafi 
Reykjavikurborgar og stundakennari 
við Hí

Þórunn Sveinbjörnsdóttir
Fráfarandi 1. varaformaður Eflingar

Anna Ingadóttir
Verkefnissjóri ungmennastarfs hjá 
RKÍ

Hilma H. Sigurðardóttir
Umsjónarmaður mentorastarfs til 
ágúst 2006. Nú félagsráðgjafi hjá 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og 
Hlíða
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Augun hafa opnast

Leiðarljós til framtíðar

Fyrsta opinbera embættisverk forvera míns 
í stóli borgarstjóra, Steinunnar Valdísar 
Óskarsdóttur, var að undirrita sam starfs-
samning um verkefnið Framtíð í nýju 
landi við hátíðlega athöfn í Höfða á full-
veldisdeginum 2004. Ásamt henni var sam-
starfssamningurinn undirritaður af Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur mennta málaráðherra, 
Árna Magnússyni félags málaráðherra, Einari 
Skúlasyni framkvæmdastjóra Alþjóðahúss, 
Ingibjörgu Pálmadóttur formanni 
Velferðarsjóðs barna og Sigrúnu Árnadóttur 
fram kvæmdastjóra Rauða kross Íslands. 
Síðar gekk Efling-stéttarfélag til liðs við 
verkefnið. Þá þegar hafði undir búningur að 
verkefninu staðið í ríflega tvö ár og hlaut 
verkefnisstjórinn, Anh-Dao Tran, m.a. styrk 
úr minningarsjóði Gunnars Thoroddsen 
30. desember 2002 til að vinna að mótun 
verkefnisins ásamt Hildi Jónsdóttur þáverandi 
jafnréttisráðgjafa Reykjavíkurborgar.

Strax í upphafi var markið sett hátt. Nýsköp-
unar gildi verkefnisins, eins og lagt var upp 
með það, var mikið. Leitað var til þeirra aðila 

um samstarf sem sýnt þótti að þyrftu saman 
að leggjast á árar til að verkefnið gæti unnið 
út frá þeirri heildrænu nálgun við eflingu 
ungmenna af erlendum uppruna sem er 
kjarninn í hugmyndafræði verkefnisins og 
leitað nauðsynlegra úrræða. Er skemmst frá 
því að segja að allir samþykktu að vera með, 
enda höfðu augu flestra opnast fyrir því að 
ungmenni af erlendum upp runa á Íslandi 
glímdu við margháttaða erfiðleika, sérstaklega 
í skólakerfinu en einnig á vinnumarkaði. Allt 
of mörg þeirra höfðu hrakist úr námi, sóttist 
námið of seint eða voru í störfum sem buðu 
lítt upp á að þau styrktust í íslenskunámi sínu 
og aðlögun að samfélaginu. Upp á kunnáttuna 
og úrræðin til að bregðast við þörfum þeirra 
skorti. Raddir þeirra sjálfra heyrðust lítt. Jafnvel 
mátti lýsa þessum hópi sem of hógværum til 
að kalla sjálfur eftir stuðningi samfélagsins og 
eðlilegri þjónustu bæði í eigin þágu og í þágu 
sam félags sem vill virða mannréttindi allra íbúa.

Nú þegar líður að verkefnislokum er mér efst 
í huga hversu mjög verkefnið hefur bætt við 
þekkingu okkar á aðstæðum ungmenna af 

erlendum uppruna og hversu brýnt er að allir 
sem hlut eiga að máli nýti sér niðurstöður 
þess og læri af því. Sérstaklega fagna ég 
vísbendingum um hversu mjög þátttakendur 
í verk efninu hafa styrkst að sjálfstrausti 
og metnaði fyrir eigin hönd. Ég óska verk-
efnisstjóranum, A nh-Dao Tran, og allri 
verkefnisstjórninni til hamingju með afar vel 
unnið verk. Sömuleiðis færi ég  starfsmönnum, 
þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem hafa lagt 
því lið, styrktaraðilum og samstarfsaðilum 
bestu þakkir. 

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri Reykjavíkur

Nú er að ljúka metnaðarfullu tilrauna-
verkefni sem staðið hefur yfir síðastliðin 
þrjú ár. Markmið verkefnisins Framtíð 
í nýju landi var að aðstoða víetnömsk 
ungmenni á aldrinum 15-25 ára við að afla 
sér menntunar og verða virkari í íslensku 
samfélagi. Það er ánægjulegt að margir 
aðilar skuli hafa náð saman um að styðja 
þetta verkefni og vinna í sameiningu að 
hagsmunum þessara ungmenna. Óhætt 
er að fullyrða að verkefnið hefur hlotið 
verðskuldaða athygli og án efa á það 
eftir að hafa mikil áhrif á áframhaldandi 
stefnumótun við aðlögun innflytjenda 
að samfélaginu. Í úttekt sem gerð var á 
verkefninu kemur m.a. fram að kennarar 
sem rætt var við lýstu mikilli ánægju með 
þátttöku og þeim var mikils virði að geta 
leitað til verkefnisstjóra í málum sem snerti 
þennan nemendahóp. Kennarar þakka þessu 
verkefni betri námsárangur nemenda og 
minna brottfall úr framhaldsskólum. 

Á síðasta ári var ákveðið að styrkja 
sérstaklega íslenskukennslu nemenda af 
erlendum uppruna í framhaldsskólum 
með sérstökum sjóði fyrir framhaldsskóla. 
Í menntamálaráðuneytinu er nefnd að 
störfum um málefni nemenda af erlendum 
uppruna í framhaldsskólum. Þá hef ég 
nýlega ráðið verkefnastjóra sem hefur það 
hlutverk að styðja framhaldsskóla í að koma 
enn betur til móts við þennan sístækkandi 
nemendahóp.

Í vetur er stefnt að afgreiðslu á nýrri löggjöf 
um leik-, grunn- og framhaldsskóla og 
menntun kennara. Eitt af því sem hefur 
verið endurskoðað í lagavinnunni er staða 
nemenda með annað móðurmál en íslensku. 
Réttur þeirra verður enn betur tryggður 
varðandi íslenskukennslu, markvissa móttöku 
í skólunum og samstarfi við foreldra.

Ég óska öllum aðstandendum verkefnisins 
Framtíð í nýju landi innilega til hamingju 

með verkefnið og öllum þátttakendum þess 
velfarnaðar. Ég er þess fullviss að jákvæður 
árangur sem fengist hefur með þessu 
verkefni mun nýtast sem leiðarljós fyrir aðra 
hópa í framtíðinni.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra
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Lofsvert brautryðjendastarf

Ungmennin sjálf skipta mestu

Framtíð í nýju landi var ýtt úr vör á aðvent-
unni 2004 og var aðstoð við ungmenni 
af víetnömskum uppruna í brennidepli. 
Foreldrar marga höfðu komið til Íslands 
sem flóttafólk og tókust á við nýtt líf og 
fyrir lá að brottfall þeirra úr skólakerfinu 
var hátt sem leiddi til takmarkaðra 
tækifæra á vinnumarkaði.

Styrkur Framtíðar í nýju landi liggur ekki 
síst í farsælli sam vinnu á breiðum vett-

vangi. Samstarf innan stjórnar verkefnis, 
sem svo margir eiga aðild að, hefur boðið 
upp á einstök tækifæri. Samhliða er byggt 
á sam starfi við fyrir tæki, skóla, náms flokka, 
Fjöl smiðjuna, félags þjónustu og fleiri, að 
ógleymd um hlut mentor anna með ríku-
legum stuðningi Rauða kross Íslands.

Hugsunin var frá upphafi að færa reynsl una 
af verkefninu yfir á ungmenni með annan 
erlendan bakgrunn. Verkefnið hefur reynst 
góður farvegur til að afla víð tækrar reynslu 
og þekk ingar á þörfum og úrræðum; 
hvað reynist vel og hvað reynist síður í 
námi, leik og starfi. Þegar horft er til baka 
standa nokkrir þættir upp úr. Fyrst ber 
að nefna að skólakerfið verður að taka á 
móti börnum og ung mennum af erlendum 
upp runa með sér hæfðum og fjöl breyttum 
úrræðum og laða unga fólkið að fram-
halds skólunum. Framlag mentora hefur 

reynst ómetan legt og þörf er á að vinna 
skipu lega að upp byggingu mentora-kerfis 
innan fram halds skólanna. Starfs þjálfun 
á vegum Framtíðar í nýju landi byggir á 
sam starfi við fyrir tæki og hefur reynslan 
sýnt að þjálfunin styður veru lega við bakið 
á ung mennum sem vegna tak markaðrar 
íslensku kunnáttu treysta sér ekki að svo 
komnu máli í nám.

Það er mikilvægt að við nýtum okkur 
niður stöður Framtíðar í nýju landi til 
hags bóta fyrir ungt fólk af erlendum upp-
runa og til farsældar fyrir íslenskt sam-
félag. Færi ég stjórn, verk efnis stjóra og 
starfsmönnum kærar þakkir fyrir lofsvert 
brautryðjendastarf.

Jóhanna Sigurðardóttir 
félagsmálaráðherra

Nú er þriggja ára verkefni á enda. Fyrir Al-

þjóða húsið, þá er það langur tími, enda um 

helm ingur þess tíma sem Alþjóða húsið hefur 

verið starfrækt. Framlag Alþjóða hússins til 

verk efnisins hefur verið ýmis konar vinna, um-

sjón með fjár málum, skrif stofu aðstaða framan 

af og margs konar ráð gjöf, auk íslensku kennslu. 

Við höfum lært margt af þessu verk efni. Hefur 

ekki verið síst lærdóms ríkt að vinna saman, 

ólíkir aðilar, finna takt inn og móta og þróa 

verk efnið. Ég vil þakka sér stak lega fyrir sam-

starfið í verk efnis stjórninni og þakka sér stak-

lega fyrir fram lag Hildar Jóns dóttur, for manns, 

en hún lagði mikið af mörkum til þess. Einnig 

vil ég þakka Anh-Dao Tran fyrir hennar störf. 

Enn fremur hafa fjöl margir aðrir lagt mikið af 

mörkum til verk efnisins, sem ber að þakka, en 

mestu skiptir að ung mennin sjálf séu ánægð 

með afrakstur inn og líf þeirra og fram tíðar-

horfur verði enn betri fyrir bragðið.

Að mörgu leyti hefur verkefnið verið ís brjótur, 

eins og marg oft hefur komið fram. Stundum 

hefur aðeins þurft að ýta við ísnum til að opna 

leiðir inn í kerfið fyrir ungt fólk af víet nömskum 

upp runa. Nú, þegar verk efninu er lokið, má 

halda áfram að þrýsta á hina ýmsu aðila til að 

gera betur varð andi ung menni af erlendum 

upp runa. Þar hef ég miklar vænt ingar til þeirra 

aðila sem fyrir eru, eins og stéttar félaganna og 

fræðslu miðstöðvar atvinnu lífsins, símennta mið-

stöðvanna, sveitar félaganna, félaga samtaka og 

allra fram halds skólanna, sem verða enn betur 

í stakk búnir til að sinna marg breyti leikanum 

þegar nýtt frum varp um fram halds skólana 

verður afgreitt af Alþingi í vetur.

Til framtíðar er gríðarlega mikilvægt að þeir sem 

eru erlendir að uppruna standi jafn fætis þeim 

sem geta rakið ættir sínar í báða ættliði víða 

um land. Sam félagið má ekki þróast í að verða 

stéttskipt eftir uppruna og þar geta allir lagst 

á árarnar. Verkefnið, sem nú er að ljúka, býður 

upp á margar góðar leiðir til að vinna gegn slíkri 

þróun. Nú er boltinn hjá þeim sem ráða yfir 

björgum til að gera leiðirnar að veruleika.

Einar Skúlason 
framkvæmdastjóri Alþjóðahúss
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Hér er verk að vinna

Rauði kross Íslands hefur komið að verk-
efninu Framtíð í nýju landi frá upphafi.  
Félagið hefur m.a. aflað sjálfboðaliða 
(mentora) í Framtíð í nýju landi og hefur 
Reykjavíkurdeild Rauða krossins sinnt 
því verkefni. Sjálf boðaliðarnir hafa hitt 
víetnömsku ungmennin einu sinni í viku 
í tvær til þrjár klukkustundir í senn. 
Hlutverk þeirra er:

afþreyingar innan samfélagsins

Í verkefninu voru einnig starfandi sjálf-
boðaliðar sem veittu námsaðstoð fyrir 
víetnömsku ungmennin. 

Óhætt er að segja að aðstoð íslenskra 
ungmenna við erlenda jafnaldra sína sé 
skýrt dæmi um hvernig vel heppnuð 
gagnkvæm aðlögun Íslendinga og inn-
flytjenda getur verið.  Það hefur reynst 
sjálfboðaliðum Rauða krossins, sem og 
félaginu öllu, dýrmæt reynsla sem er og 
verður nýtt til að byggja á ný verkefni í 
framtíðinni. Verkefnið hefur sýnt hvað 
hægt er að gera með samstilltu átaki 
einstaklinga, félaga og stofnana til þess 
að bæta hag ungmenna af erlendum 
uppruna.

Á vordögum var samþykkt ný stefna fyrir 
Rauða kross Íslands. Í henni er lögð enn 
meiri áhersla á málefni innflytjenda og 
gagnkvæma aðlögun að íslensku samfélagi. 
Framtíð í nýju landi er verkefni í anda 
þeirrar stefnu. Rauði krossinn hyggst 

efla verkefni sín á þessu sviði með virkri 
þátttöku innflytjenda í sjálfboðnu starfi.  

Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem 
komið hafa að verkefninu Framtíð í nýju 
landi, sérstaklega verkefnisstjóra og 
verkefnisstjórn.

Ómar H. Kristmundsson 
Formaður Rauða kross Íslands

Það var mjög brýn þörf fyrir verkefnið 
Framtíð í nýju landi og það hefur skipt 
okkur miklu máli að fá að taka þátt í 
þessu  brautryðjandaverkefni, ekki síst í 
ljósi þeirrar skyldu okkar að leggjast á árar 
með öðrum við að byggja upp betra og 
upplýstara samfélag fyrir alla.

Verkefnið hefur opnað augu okkar enn 
betur fyrir stöðu ungmenna af erlendum 
uppruna sem flytjast hingað og þá 
sérstaklega menntunarmöguleikum eða 
örðugleikum þeirra vegna tungumálsins 
og mismunandi menningarbakgrunns. 

Í dag eru 15% félagsmanna Eflingar 20 ára 
eða yngri og af þeim eru 3% af erlendum 
uppruna. Stærsti hlutinn er að vinna í 
hótel- og veitingageiranum.

Við hjá Eflingu höfum sl. tvö ár lagt 
mikla vinnu í að ná til félagsmanna af 
erlendum uppruna. Þetta hefur verið gert 
með mismunandi hætti. Með því að taka 
þátt í markvissri uppbyggingu, s.s. við  
mentoraverkefnið, Félagsliða í nýju landi 
og Landnemaskólann auk þess að miðla 
upplýsingum á kynningarfundum og fleira.

Við teljum að miklar breytingar séu fram-
undan. Hér skiptir miklu máli að vandað 
sé til verka. Við höfum betri upplýsingar 
um stöðu mála og ákvarðanir okkar þurfa 
að byggja á traustum grunni til framtíðar.   

Það er hætta á að stór gjá myndist inn í 
framtíðina á milli erlendra ungmenna og 
innlendra ef ekki verður brugðist hratt 
við í menntamálum þessa ört vaxandi 
hóps. Hér verður menntamálaráðuneytið 

að bretta upp ermar og koma með 
varanlegar úrlausnir og fjármuni inn í 
þennan málaflokk. 

Hér er verk að vinna. Það skiptir öllu að 
þessi dýrmæta reynsla sem þetta verkefni 
hefur gefið okkur verði nýtt áfram.

Sigurður Bessason 
formaður Eflingar-stéttarfélags

Dýrmæt reynsla af sjálfboðnu starfi
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Sjálfboðaliðar
Lilja Ólafsdóttir
Fyrrverandi forstöðumaður upplýsinga- 
og tæknisviðs Reykjavíkurborgar. 
Sjálfboðaliðastarf varðandi samstarf við 
fyrirtæki og námsaðstoð.

Ólöf Júlía Kjartansdóttir læknanemi. 
Námsaðstoð í islensku og ensku.

Verkefnisstjórn Framtíðar í nýju landi fundaði 

alls 50 sinnum á undanförnum þremur árum. 

Hver samstarfsaðili skipaði bæði aðal- og 

varamann, að undan skildum Velferðarsjóði 

barna sem ákvað að taka ekki sæti í stjórninni. 

Frá upphafi var stefnt að því að bæði aðal- og 

vara menn væru virkir, til að auka styrk og 

slagkraft verkefnisins og til að verkefnið ætti 

fleiri fulltrúa með góða þekkingu á verkefninu 

meðal þeirra aðila sem að verkefninu standa. 

Gekk þetta eftir í lang flestum til vikum og 

verður því ekki greint á milli aðal- og vara-

manna hvað virkni og fram lag til starfsins 

snertir. Því hefur sá hópur sem komið hefur 

að stjórn verk efnisins farið stækk andi, enda 

ekki kom ist hjá manna breyt ingum. Auk 

þeirra 14 sem getið er á bls. 8 hafa einnig 

Kristín A. Árnadóttir, Baldur Haf steins son, 

Björg Kjartans dóttir, Jens Pétur Hjaltested 

og Eygló Eyjólfsdóttir haft stutta við komu í 

verkefnisstjórninni, flest sem varamenn.

Styrkur verkefnisstjórnarinnar hefur ekki 

síst legið í því að fulltrúar sam starfs aðilanna 

hafa átt greiða leið að baklandi sínu til að 

virkja það í þágu verk efnisins og þátttakenda 

í því. Þannig má nefna aðild fulltrúa Rauða 

krossins í verk efnis stjórn að því að afla 

mentora og viðbótarstyrkja til verk efnisins, 

lögfræðiráðgjöf Margrétar Steinars dóttur hjá 

Alþjóðahúsi við þátt takendur í verkefninu 

og fjöl skyldur þeirra,  margvíslega aðkomu 

mennta málaráðuneytis að öflun við bótar-

stuðnings innan skóla fyrir þátt takendur í 

verkefninu, íslenskukennslu veitta af starfs-

mönnum Alþjóðahúss, marg háttaða aðstoð 

Reykjavíkurborgar og svona mætti áfram rekja 

nánar framlag hvers einasta sam starfsaðila. 

Jafnan hefur verið brugðist hratt og vel við 

þörfum og aðstæðum sem upp hafa komið 

á ferli verkefnisins, sem hefur sýnt styrk 

samstarfsmódels eins og felst í FÍNL.

Hildur Jónsdóttir gegndi formennsku frá upp-

hafi og fundar ritari var Margrét Steinars dóttir 

lög fræðingur í Alþjóða húsi. Strax var ákveðið 

að hafa fundar gerðir allítar legar og lýs andi, 

til að þær mætti nýta við mat á árangri 

verkefnisins og grein ingu á ferli þess. Í upphafi 

var starfs aðstaða verkefnisins í Alþjóðahúsi og 

þar hefur einnig verið haldið utan um fjármál 

og bók hald verk efnisins. Eru Ágústu Marís-

dóttur gjaldkera færðar bestu þakkir fyrir starf 

hennar í þágu verkefnisins. Síðar flutt ist starfs-

aðstaðan í Þjónustu miðstöð Mið borgar og 

Hlíða (Reykjavíkur borg), sem veitti verkefninu 

þessa aðstöðu endur gjaldslaust og ber að 

þakka Sigtryggi Jóns syni forstöðumanni fyrir 

að hlúa þannig að verkefninu. 

Sjálfboðaliðar eru fleiri en hönd á festir, 

sömuleiðis tengiliðir innan skóla og stofnana 

og á ýmsum öðrum vettvangi sem hafa greitt 

götur verkefnisins. Það hefur enda verið liður 

í hugmyndafræði þess að veita sem flestum 

möguleika á að tengjast því og leggja sitt af 

mörkum. Um mikilvægt starf mentora er 

fjallað sérstaklega í þessari skýrslu. Að öðrum 

ólöstuðum er þó framlag þeirra fjögurra 

sem hér á eftir eru nefndir hvað viðamest, 

en þau hafa lagt á sig ómælda vinnu í þágu 

verkefnisins og ungmennanna sem tóku þátt.

Um starf verkefnisstjórnar

Eygló Eyjólfsdóttir
Fyrrverandi skólameistari 
Borgarholtsskóla. Sjálfboðaliðastarf við 
námsaðstoð í íslensku og fleiri fögum.

Milone Baterna Pettypiece
Starfsmaður Hrafnistu. Sjálfboðaliði.
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Eftirfarandi eru ábendingar, ráðleggingar 
og tillögur sem verkefnisstjórn FÍNL 
vill beina til stjórnvalda, sveitarfélaga, 
skóla, félagasamtaka og fleiri sem starfa 
með ungu fólki af erlendum uppruna. 
Þær eru byggðar á reynslu verkefnisins 
af starfi með þeim fjölmörgu aðilum, 
bæði ungmennum, starfsfólki skóla, 
atvinnurekendum, sjálfboðaliðum 
og fleiri sem hafa lagt verkefninu lið 
undanfarin þrjú ár. Listinn gæti verið 
lengri, en þessi atriði eru að mati 
verkefnisstjórnar þau brýnustu og mörg 
þess eðlis að hægt er um vik að hrinda 
þeim í framkvæmd í nánustu framtíð.

Nýting verkefnis

Framtíð í nýju landi var tilraunaverkefni sem 

beindist að tilteknum hópi ungra innflytjenda, 

Víetnama. Verkefnisstjórn telur að aðferðir og 

uppbygging verk efnisins geti nýst öðrum 

hópum ungra innflytjenda í öllum megin-

dráttum. Lykilatriðiðið er, verði samsvarandi 

verkefni hrundið af stað fyrir aðra hópa, s.s. 

Pólverja sem hér eru fjölmennastir, að það 

sé leitt af sérmenntuðu starfsfólki af sama 

þjóðerni og markhópur verkefnisins er, í sam-

vinnu við íslenska lykilaðila.

Ráðgjafaþjónusta

Verkefnisstjórnin telur að stjórnvöldum beri að 

efla ráðgjafaþjónustu við ungmenni af erlend-

um upp runa í sam starfi við til þess bæra aðila 

og mikil vægt sé að hugað sé að því við endur-

skoðun laga um fram halds skóla. Þannig fái 

ungir inn flytjendur heild rænan og einstaklings-

miðaðan stuðning hvort sem er á mennta-

braut inni eða í starfi með líku sniði og veittur 

hefur verið innan FÍNL. Að þessu starfi komi 

starfs fólk með kennara-, félags ráð gjafar-, náms-

ráðgjafar- og aðra upp eldis fræði menntun með 

sama þjóð ernis bak grunn og stærstu hópar ungs 

fólks af erlendum upp runa sem hér búa, en 

einnig Íslend ingar með sömu menntun og góða 

þekk ingu á inn viðum mennta kerfis og atvinnu-

lífs. Þannig yrði reynt að há marka líkurnar á að 

not endur slíkrar ráð gjafa þjón ustu hafi aðgang 

að ráð gjöfum af sama þjóð erni og að þekk ingu 

á íslensku skóla kerfi og vinnu markaði.

Slíka ráðgjafaþjónustu má reka á miðlægan 

hátt eða með því að efla og gera samninga 

við stofnanir sem þegar eru fyrir hendi. Hún 

hefði tvíþætt markmið: að styðja ungmennin 

til virkrar þátttöku í námi og starfi í íslensku 

samfélagi og flýta fyrir gagnkvæmri aðlögun 

á öllum sviðum, og á hinn bóginn að stuðla 

að því að stofnana- og félagskerfi samfélagsins 

verði sjálft í náinni framtíð fært um að þjónusta 

ungmenni af erlendum uppruna til jafns við alla 

aðra þjóðfélagshópa.

Skólar

I. Inntaka nemenda
1. Framhaldsskólar þurfa að vera virkari við að 

afla umsókna frá ungum innflytjendum.

2. Upplýsingar um framhaldsskólakerfið á 

Íslandi þurfa að vera fyrir hendi á að 

minnsta kosti 6 algengustu móðurmálum 

innflytjenda.

3. Upplýsingar um einstaka skóla og náms-

framboð þeirra þarf að þýða á að minnsta 

kosti 6 algengustu móðurmál innflytjenda, 

á vefsíðum þeirra sem og á prenti til dreif-

ingar til ungra innflytjenda og foreldra 

þeirra.

4. Töflur yfir námsframboð á framhalds skóla-

stigi í bókinni Nám að loknum grunnskóla 

(bls. 101-111) þarf að þýða á 6 algengustu 

móðurmál innflytjenda, senda foreldrum og 

kynna ungmenn um af erlendum uppruna í 

grunn skólum og á vinnustöðum.

5. Foreldrar af erlendum uppruna og börn 

þeirra fái boð á opin hús eða kynningar-

fundi framhaldsskólanna þar sem boðið 

yrði upp á túlkaþjónustu.

6. Ungmennum af erlendum uppruna verði 

gefið tækifæri til að koma í heimsókn í tíma 

og hitta kennara ef þau óska þess.

7. Heimsóknir í framhaldsskóla skyldu einnig 

vera að hausti í staðinn fyrir að vori, til að 

ungir innflytjendur hafi tækifæri til að koma 

aftur, heimsækja bekki í tíma, hitta kennara 

o.þ.h.

II. Námsstuðningur
1. Námsráðgjafi/umsjónarkennari
Í hverjum framhaldsskóla þurfa nem endur 

af erlendum uppruna að eiga kost á að 

vera í virku og persónulegu sambandi við 

námsráðgjafa eða kennara  sem leitast við 

að vera nemandanum innan handar með 

hvaðeina sem varðar nám hans. Sem fyrst í 

Það er alltaf fjör í rútu! Með mentorum á leið í tjaldútilegu á Snæfellsnes þar sem ævintýrunum, 
náttúrunni og sagnaheiminum voru gerð góð skil.
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upphafi hverrar annar þarf nemandinn að 

hitta námsráð gjafa eða umsjónarkennara 

sinn og gera með honum einstaklingsmiðaða 

náms áætlun þar sem einnig væri tekið á þörf 

hans fyrir stuðning eða aukakennslu. Náms ráð-

gjafinn eða kennarinn tæki að sér að fylgjast 

með því hvernig nem andanum miðar í námi. 

Þessi tengsl þurfa að vera til staðar þar til 

nemandinn treystir sér til að standa á eigin 

fótum, annað hvort vegna þess að stuðnings er 

ekki lengur þörf eða hann hefur getu til að taka 

sjálfur frumkvæði að því að leita aðstoðar þurfi 

hann hennar með. Öll stuðningsúrræði fyrir 

nemandann, hvort sem það er í formi náms-

aðstoðar, mentorastarfs frá samnemendum eða 

bæði, ættu að vera komin af stað eigi síðar en í 

annarri viku eftir að skólastarfið hefst.

2. Aðstoð við nám
Skólar þyrftu að koma sér upp hópi mögu-

legra aðstoðarmanna í mismunandi náms-

greinum til að þeir geti komið skjótt til 

aðstoðar við nemanda um leið og þörf skap-

ast. Eldri nemendum ætti að gefa tækifæri 

til að starfa við að aðstoða samnemendur 

gegn launum eða eining um í þeim fögum þar 

sem þeir sjálfir hafa sýnt góðan árangur. Með 

slíku kerfi þar sem nemendur aðstoða aðra 

nemendur mætti einnig styðja við ungmenni 

af erlendum uppruna félagslega.

III. Einstaklingsmiðaðar 
  námsáætlanir 
Skólanámsskrá hvers framhaldsskóla, sviða, 

námsbrauta og námsgreina, þarf að vera 

sveigjanlegri þannig að nemendur geti haft 

meira val um að skipuleggja eða raða saman 

áföngum í samræmi við getu sína til að mæta 

námskröfum, bæði í bóklegum greinum og 

verklegum. Strax á fyrstu önn í iðnnámi 

ættu nemendur að geta sett bæði verklega 

og bóklega áfanga á námsáætlun sína. FÍNL 

vísar hér til góðrar reynslu Iðnskólans af þessu 

fyrirkomulagi.

IV. Íslenska
Samkvæmt þeim víetnömsku ung mennum 

sem tekið hafa þátt í FÍNL og ungmennum 

af erlendum uppruna sem sátu málþing fyrir 

ungt fólk af erlendum uppruna á vegum 

verk efnisins í okt. 2007, þá er íslenskan stærsti 

þröskuldurinn bæði hvað varðar nám og störf.

1. Íslenskukennsla fyrir unga innflytjendur 

sem koma til Íslands á síðari árum grunn-

skólaaldurs þarf að vera mun öflugri. Hún 

þarf einnig að vera praktískari, þannig 

að þótt markmið kennslunnar sé að 

nemendur geti aflað sér frekari menntunar 

eftir að grunn skóla lýkur, þá fái þeir fyrr 

orðaforða sem nýtist þeim í daglegu lífi.

2. Einingar í íslenskunámi þarf að vera hægt 

að flytja milli skóla, eins og gildir um allt 

annað tungumálanám í framhaldsskólum.

3. Annarrar kynslóðar innflytjendur og ungir 

Íslendingar sem hafa alið lengstan aldur 

sinn erlendis þurfa annars konar nálgun 

í íslenskunámi ásamt námsaðstoð. Saga 

innflytjenda á Íslandi lengist með ári hverju. 

Æ fleiri annarrar kyn slóðar inn flytj endur 

(börn sem hafa fæðst á Íslandi eða komið 

hingað mjög ung) sækja fram halds skóla 

og hafa betra vald á íslenskunni en fyrsta 

kynslóð innflytjenda. Íslensku kunnátta 

þeirra er þó iðulega of takmörkuð til að 

þeir geti nýtt sér hefð bundna íslensku-

kennslu sem ætluð er venjulegum 

nemendum. Þessi ungmenni þurfa annars 

konar kennsluaðferðir og námsefni.

V. Ný námsbraut við 
  framhaldsskóla
Dótturverkefni Framtíðar í nýju landi, 

Íslensku brautin, hefur í tvígang fengið styrk frá 

þróunarsjóði framhaldsskóla en tilgangur þess 

er að gera tillögur til mennta mála ráðuneytis 

um sérstaka náms braut á framhalds-

skólastigi ætlaða ungum innflytjendum, 

Íslenskubrautina. Gengið er út frá sveigjanlegu 

námi sem allt hverfist um íslenskukennslu, 

sjálfs eflingu, menningarfræðslu og náms- og 

upplýsingtækni og getur staðið í allt að tvö ár 

eftir einstaklingsbundnum þörfum. Sjá nánar 

um Íslenskubrautina á bls. 44.

VI. Iðnnám
Innflytjendur hafa fæstir aðgang að því 

tengslaneti sem nýtist Íslendingum við m.a. 

að finna meistara eða vinnustaði til að koma 

nemendum í iðnnámi á verkssamninga sem 

eru nauðsynlegir vilji þeir ljúka námi og 

taka sveinspróf. Framhaldsskólar sem bjóða 

iðnnám eða verklegar brautir þurfa að búa 

sig undir að aðstoða ungmenni af erlendum 

uppruna við að komast á verkssamninga, en 

einnig fylgja þeim eftir meðan þeir eru í starfi 

skv. sammningi til að hámarka líkurnar á að 

þeir ljúki námi.

VII. Námsstyrkir
Íslensk löggjöf setur það skilyrði fyrir veit-

ingu búsetuleyfis og ríkisborgararéttar að 

innflytjandi hafi ekki þegið fjárhags aðstoð. 

Ungmenni af erlendum uppruna sem orðin 

eru 18 ára og þurfa að sækja um búsetuleyfi 

verða að sýna fram á að geta framfleytt sér 

sjálf. Af þeirri ástæðu einni geta þau hrakist 

frá námi. Sæki ungir innflytjendur um 

náms styrki hjá félagsþjónustu sveitarfélaga 

eru þeir eftir sem áður flokkaðir sem fjár-

hagsaðstoð og geta þeir því skert möguleika 

þeirra til búsetuleyfis eða ríkisborgararéttar 

í framtíðinni. Þessi tilhögun fælir ungmenni 

af erlendum uppruna frá því að leita náms-

styrkja. Sveitarfélög ættu að skoða möguleika 

sína á að styðja við unga innflytjendur í námi 

án þess að skapa þeim hættu á að aðstoðin 

geti síðar orðið þeim að fótakefli.

 VIII. Félagslegur stuðningur 
  – mentorar
Í rannsókninni Factors Affecting Asian 

Students’ Academic Achievement in Iceland, 

sem Anh-Dao Tran gerði meðal nemenda 

á aldrinum 14 til 20 ára á árinu 2003, kom 

fram að 45% nemendanna hættu námi vegna 

félagslegra erfiðleika. Að hefja nám í nýjum 

skóla vekur flestum ungmennum kvíða, svo 

ekki sé minnst á það ef bæði tungumálið og 

menningin eru framandi. Hugmyndin með 

að veita ungmennum af erlendum uppruna 

mentor úr hópi íslenskra samnemenda 

miðar að því að þau eignist vin sem þau 

treysta og sem kynnir fyrir þeim skólann og 

félagslífið. Slíkur mentor ætti að skapa þeim 

tækifæri til að eignast fleiri félaga og um leið 

veita íslenskum samnemendum kost á að 

kynnast þeim hæfileikum og kunnáttu sem 
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inn flytj end urnir búa yfir. Aðlögun verður 

auðveldari því meiri sem félagstengslin eru. 

 Mentorastarf er víða þekkt innan skóla. 

Engu að síður þarf að vinna kerfisbundið 

að því innan framhaldsskólanna. Þeir þurfa 

að koma sér upp skrám yfir mögulega 

mentora þannig að fljótt sé hægt að para 

saman íslenska og erlenda nemendur innan 

skólans þegar þörf skapast. Skólarnir þurfa 

þá einnig að skipa sérstakan umsjónarmann 

mentorastarfsins, sem fylgist með framgangi 

þess og þjálfar mentora.

IX. Fjölþjóðlegt starfsfólk 
  skóla
Eftir því sem hlutfall nemenda með erlend-

an bakgrunn eykst, því ríkari ástæða er fyrir 

skóla að leitast við að ráða kennara, starfsfólk 

með uppeldisfræðimenntun eða annað starfs-

fólk af erlendum uppruna til starfa innan 

skólanna og helst af sömu þjóðernum og 

fjölmennustu hópar nemenda af erlendum 

uppruna. Slíkt starfsfólk gæti stuðlað að 

ríkari gagnkvæmum skilningi á mismunandi 

menningararfleifð og þörfum nemenda, verið 

þeim fyrirmyndir og nýst til að skapa jákvætt 

andrúmsloft virðingar og viðurkenningar.

IX. Menntun kennara
Gera þarf stórátak í að mennta og endur-

mennta kennara til kennslu í fjöl menn ing-

ar legum skólum. Einkum þarf að auðga 

íslensku kennsluna og viðurkenna að íslensku-

kennsla þeirra sem hafa hana að móðurmáli 

og þeirra sem læra hana sem annað tungumál 

lýtur öðrum lögmálum og krefst annarrar 

nálgunar, kennsluaðferða og námsgagna. Sjá 

nánar um Íslenskubrautina á bls. 44.

STARFSÞJÁLFUN

Innflytjendur sem hafa dvalið skamman 

tíma í landinu og treysta sér ekki vegna 

takmarkaðrar íslenskukunnáttu í nám, hvort 

sem það er á bóklegu eða verklegu sviði, 

ættu að eiga fleiri kosti til að styrkja stöðu 

sína með tilliti til 

framtíðar. Hún gæti 

ýmist verið sú að 

fara í nám síðar 

á lífsleiðinni eða 

hljóta starfsþjálfun 

á viðeigandi 

vinnustöðum. 

Stjórnvöld í 

sam vinnu við 

atvinnurekendur og 

stéttarfélög ættu að 

beita sér fyrir því að 

komið verði á fót samningum við fyrirtæki 

sem tækju að sér að veita ungum inn flytj-

endum starfsþjálfun. Innan vébanda FÍNL 

hafa nokkur víetnömsk ungmenni sem hafa 

haft takmarkaða íslenskukunnáttu átt þess 

kost að starfa hjá fyrirtækjum á borð við Eykt 

hf, Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar og í 

Fjölsmiðjunni. Þar hafa þau lært starfstengda 

íslensku, kynnst íslenskri vinnu- og 

fyrirtækjamenningu og kynnst Íslendingum 

sem þeir hafa starfað með. Reynslan af þessu 

er góð og hafa sum ung mennanna snúið 

aftur í nám og gengið þar betur eftir að hafa 

í gegnum starfið upp götvað hvar áhugasvið 

þeirra liggur. Mikil vægt er að stéttar félög 

hafi frum kvæði að því að kynna ung menn um 

innan þeirra vébanda menntunarmöguleika 

sem geta falist í kjarasamningum, sem og 

stuðning við að sækja íslenskunámskeið.

MENTORASTARF

Mentorastarf hefur innan FÍNL reynst mikil-

vægt tæki til að skapa tengsl við samfélag 

Íslendinga. Innan Rauða kross Íslands er 

sömuleiðis góð reynsla af mentora starfi. 

Samstarf mentora og mentee snýst um 

félagsleg tengsl og mannleg samskipti. Til 

þess að nauðsynlegt traust og gagnkvæmur 

skilningur geti myndast og báðir aðilar að 

njóta ábatans af sambandinu þarf að vanda 

til þess þegar mentor og mentee eru paraðir 

saman. Þegar mentorastarfi er komið á fót 

þarf að tryggja því fjármagn og halda utan 

um það með faglegum hætti, svo hægt sé að 

afla mentora og þjálfa þá og styðja við starfið 

allt frá upphafi. 

 Mentorar þurfa að vera af báðum 

kynjum og frá mismunandi starfsgreinum 

og sviðum þjóðlífsins til að hægt sé að para 

einstaklingana saman eftir mismunandi 

áhugasviðum hvers og eins. FÍNL bendir 

sveitarfélögum, skólum, vinnustöðum  og 

félagasamtökum á mentorastarf sem vænlega 

aðferð til að flýta fyrir gagnkvæmri aðlögun 

innflytjenda og innfæddra Íslendinga. 

MÁLSSVARAR

Eitt mikilvægasta framlag FÍNL á síðustu 

þremur árum er að gegna hlutverki málssvara 

fyrir ungmenni af erlendum uppruna. Verk-

efnið hefur opnað augu skóla, kennara, 

stjórn enda og atvinnurekenda fyrir þörfum 

ung mennanna. Nú er komið að þeim sjálfum 

að afla sér þeirrar aðstoðar sem þau þurfa 

til að geta talað máli sínu sjálf.  Á málþingi 

fyrir ungt fólk af erlendum uppruna sem 

haldið var á vegum FÍNL í MH í október 

sl. komu yfir 100 erlend ungmenni saman. 

Sum þeirra sýndu það hugrekki að greina frá 

bæði jákvæðri og neikvæðri reynslu sinni af 

skólakerfinu og vinnumarkaðnum og lýstu 

þörfum sínum. Þau áttu það öll sameiginlegt 

að hafa verið einangruð og hafa sjaldan 

eða jafnvel aldrei átt þess kost áður að tala 

opinberlega um reynslu sína. Í umræðum 

innan vinnuhópa á málþinginu kom fram 

að þau þrá að eignast vettvang til að koma 

saman, deila reynslu sinni, fá og miðla upp-

lýsingum og styðja hvert annað til að láta 

rödd sína heyrast í samfélaginu. Og síðast en 

ekki síst, vettvang þar sem íslensk ungmenni 

og ýmiss konar samtök væru velkomin til 

samstarfs og samskipta. 
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Höfundur þessarar greinar vann 
nýsköpunarsjóðsverkefni innan vébanda 
Framtíðar í nýju landi sumarið 2005. 
Gerð var rannsókn sem bar heitið 
Jafnrétti til náms – tálsýn eða veruleiki? 
Staða víetnamskra ungmenna í íslensku 
samfélagi. Tilgangur hennar var að 
renna frekari stoðum undir verkefnið.  
Þessi grein fjallar um fræðilegan 
grundvöll verkefnis eins og Framtíð í 
nýju landi og er stuðst við niðurstöður 
rannsóknarinnar og almennar kenningar í 
fjölmenningarfræðum. 

Verkefnið Framtíð í nýju landi hefur 
fengið tækifæri til að þróast og móta 
nýjar hugmyndir og leiðir í íslensku 
fjölmenningarsamfélagi. Fjölbreyttum 
samfélagshópi  fylgir kraftur og nýtist 
hann best ef bjargir eru til staðar 
í umhverfinu. Framtíð í nýju landi 
hefur ekki aðeins verið björg fyrir hóp 
ungmenna af víetnömskum uppruna 
heldur einnig fyrir fólk af íslenskum 

uppruna sem hefur starfað með 
verkefninu. 

Ýmis verkefni eru unnin innan stofnana 
ríkis og sveitarfélaga sem stuðla að gagn-
kvæmri aðlögun innflytjenda og fólks af 
íslenskum uppruna, en mörg þeirra þykja 
ekki nægilega markviss. Grasrótarhreyfing 
á Íslandi hefur gert mikið fyrir málaflokk 
innflytjenda og er það í samræmi við það 
sem Le-Doux og Stephens (í Padilla, 1997) 
halda fram um Bandaríkin. Þeir töldu 
að ríkisstjórn landsins hafi ekki tekið 
afstöðu til stefnu mála innflytjenda og því 
hafi þjónusta sprottið fram sem einka-
framtak sjálfboðinna frumkvöðla. Framtíð 
í nýju landi er verkefni sem flokkast 
með slíkum hætti, hugsjónaverkefni 
sem sprottið er úr grasrótinni en hefur 
fengið kerfið til að vinna með sér. Unnið 
hefur verið út frá heildrænum þörfum 
ungmennanna með að leiðarljósi að búa 
til bjargir í nærsamfélagi þeirra. Fram-
tíðar áskorun og kannski sú áskorun 
sem íslenska samfélagið stendur nú 
þegar frammi fyrir er að efla og styðja 
heildrænt við margbreytileikann í sam-
félaginu með að markmiði að jafna 
mögu leika samfélagsþegna til lífsgæða. 
Heildstæð nálgun er lykillinn að þróun 

gagnkvæmrar aðlögunarstefnu sem 
tekur til menningarlegra, félagslegra 
og efnahagslegra þátta. Taka verður 
tillit til margbreytileikans innan fjöl-
menningarinnar, mismunandi tungumála 
og ólíkra trúarbragða sem og almenns 
réttar og skyldu innflytjenda til dvalar-
landsins (Launikari & Puukari, 2005). 

Kenningar 
Vistfræðikenningar eiga vel við í vinnu  
með fólki af erlendum uppruna . Þær 
ganga út á að greina víxlverkunaráhrif 
umhverfis, einstaklinga og samfélags-
heildar og skoða hvernig gæta megi 
jafnvægis á milli þessara þátta. Til 
þess að greina frekar umhverfisáhrif 
einstaklinga hafa vistfræðikenningarnar 
verið flokkaðar í þrjú kerfi, míkró, mesó 
og makró (Farley, Smith & Boyle, 2006). 
Hugtökunum eru gerð skil hér í stuttu 
máli í töflu 1.

Innflytjendur þurfa að takast á við þætti 
innan allra þessara kerfa í aðlögun að 
ríkjandi samfélagi í ókunnnugu landi 
(Francis, 2000) og er mikilvægt að úrræði 
sem mótuð eru í aðlögunarvinnu milli 
fólks af erlendum og innlendum upp-
runa taki til þeirra allra. Greina má 

Jákvæð sjálfsmynd  
er forsenda aðlögunar
 Fræðilegur grundvöllur Framtíðar í nýju landi

Tafla 1. Flokkun vistfræðikenninga

Míkró Mesó Makró

Kerfi sem tekur til einstaklings og 
felur í sér innri líkamlega, andlega 
og félagslega þætti sem hafa áhrif 
á viðkomandi. Innan þessa kerfis 
flokkast heimili viðkomandi, 
fjölskylda og vinir.

Kerfi sem tekur til lítilla hópa sem hafa 
utanaðkomandi áhrif á einstaklinginn, s.s. 
vinnufélagar, nærsamfélagið, skólinn og aðrir 
litlir samfélagshópar sem viðkomandi tengist.

Kerfi sem tekur til stærri hópa og kerfa sem hafa 
utanaðkomandi áhrif á einstaklinginn. Fjögur 
megin makrókerfi hafa verið skilgreind; samtök, 
stofnanir, samfélag og menning. Innan þeirra 
rýmist almannaþjónusta, félagsþjónusta og 
heilbrigðisþjónusta.

(Farley, Smith & Boyle, 2006 og Healy, 2005).
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Margrét Steinarsdóttir lögfræðingur Alþjóðahúss leiðbeinir á námskeiði um gerð skattframtala.

starfið innan Framtíðar í nýju landi með 
ungmennunum á mesóstigi en þar sem 
einnig er unnið með stjórnvöldum er 
augljóst að jafnframt er unnið á makró -
stigi eins og sést á töflu 1. Einstakl ings-
vinna með þátttakendum í gegnum 
ráðgjöf og mentoraverkefnið tryggir þar 
að auki vinnu á míkróstigi.

Innflytjendur, sem reyna að ná fótfestu í 
nýju landi á unglingsaldri eða sem ungt 
fólk, eiga oft erfitt með að aðlagast nýju 
samfélagi. Ástæður þess má finna víða 
en menningarsamfélagið á oft erfitt með 
að taka á móti þeim, sérstaklega þegar 
flust er á milli ólíkra menningarheima 
(Tyack, 2003). Þessi hópur passar illa inn í 
grunnskólakerfið, hefur ekki tungu mála-
hæfni í framhaldsskólakerfið og ekki sam-
félagslega þekkingu til að hasla sér völl á 
vinnu markaðinum. Í öllum helstu þroska-
kenningum er lögð áhersla á mikilvægi 
góðra ytri skilyrða til að ung menni nái 
að þroskast og öðlast sterka sjálfsmynd 
(Berk, 2004). Mótun sjálfsmyndar í nýju 
dvalarlandi getur reynst ungmennum 
erfið en jákvæðasta form sjálfsmyndar 
ungmenna af erlendum uppruna er 
tvímenningarsjálfsmynd (bicultural 
identity). Þau eru þá jafn með vituð um 
upprunaþjóðerni sitt og þjóðernisvitund 
dvalarlandsins og finnst þau í raun 
tilheyra báðum hópunum (Farley, Smith 
& Boyle, 2006). Ef innflytjendur ná ekki 
að móta með sér slíka sjálfsmynd getur 
komið til þess að þeim finnist þeir 
tilheyra hvorugri þjóðinni og getur slíkt 
haft áhrif á frekari sjálfsmyndarmótun 
(Unnur Dís Skaptadóttir, 2003). Máli 
sínu til stuðnings vitnar Unnur Dís í 
viðmælanda sinn sem fannst hann bæði 
vera útlendingur í heimalandi sínu og á 
Íslandi en þess konar frásögn kom einnig 
fram í rannsókn höfundar fyrir Framtíð 
í nýju landi. Stúlka frá Víetnam sagðist 

alltaf meðvituð um að hún væri ekki eins 
og aðrir Íslendingar en þegar hún hefur 
komið til Víetnam finnst henni sem fólk 
þar líti á hana sem útlending, eða allavega 
sjái að hún hafi ekki alist upp í Víetnam. 
Hún upplifði sem hún tilheyrði hvorugum 
hópnum. Á þessu sést mikilvægi þess 
að innflytjendur nái að móta með sér 
tvímenningarsjálfsmynd.

Skortur innflytjenda á tengslaneti í 
dvalar  landinu og kerfisbundnir fordómar 
geta tafið fyrir sjálfsmyndarmótun og 
staðið í vegi fyrir ýmiss konar ávinningi 
hvað varðar gagnkvæma aðlögun. Vitað 
er að tengslanet er mikilvægt þegar 
inn  flytjendur eru að kynnast íslensku 
sam félagi og að það getur gert ræktun 
tengsla við upprunamenningu auðveldari 
en ella. Þá getur sterkt tengslanet komið 
í veg fyrir félagslega einangrun (Rannveig 
Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir 
& Jón Gunnar Bernburg, 1997). Í rannsókn 
höfundar greindi einn viðmælanda frá því 
að hann taldi erlendan uppruna sinn ekki 
ástæðu þess að hann ætti erfitt með að 
fá iðnnemasamning heldur að hann hefði 
ekki tengsl við neinn sem gæti komið 
honum á samning.

Þörfin hafði sýnt sig í íslenskum veruleika, 
alþjóðlegar kenningar hafa verið 

settar fram um heildstæða nálgun á 
aðlögunarferli og reynsla nágrannaþjóða 
Íslands benti til þess að íslenska sam-
félagið hefði tækifæri til að beita 
snemm  tækum úrræðum til að koma 
í veg fyrir sundurleitt samfélag ólíkra 
menningarheima og má því segja að 
forsprakkar verkefnisins hafi valið rétta 
nálgun út frá nútímakenningum. 

Rannsóknarniðurstöður tengdar við 
almennt starf Framtíðar í nýju landi 
Með þeirri rannsókn sem gerð var á stöðu 
ungmenna af víetnömskum uppruna 
var reynt að svara því hvort ungmennin 
skili sér í framhaldsskóla í sama mæli 
og ungmenni af íslenskum uppruna. 
Reynt var að kortleggja þætti sem hafa 
áhrif á aðlögunarferlið og hvort það hafi 
áhrif á stöðu þeirra innan samfélagsins. 
Rannsóknarspurningarnar voru:  

1. Hvar standa víetnömsk ungmenni 
í íslensku samfélagi og hver er 
framtíðarsýn þeirra?

2. Hvaða þættir hafa áhrif á aðlögunar-
ferli víetnamskra ungmenna?

3. Hvaða markmið og drauma hafa 
víetnömsk ungmenni um framtíð sína 
á Íslandi? 
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Rannsóknaraðferðir voru tvenns konar, 
megindlegum og eigindlegum aðferðum 
var beitt saman til þess að fá djúpan 
skilning á niðurstöður gagnanna. Alls 
bjuggu 90 ungmenni af víetnömskum 
uppruna í Reykjavík sumarið 2005 skv. 
upplýsingum sem þjóðskrá lét höfundi í 
té á sínum tíma. Úrtakið samanstóð af 43 
ungmennum eða rétt tæpum helmingi 
þýðisins. Spurningalisti var lagður fyrir allt 
úrtakið ásamt því að tekin voru eigindleg 
viðtöl við sex ungmenni. Þau lýstu 
heimilisaðstæðum sínum, félagatengslum, 
námi, atvinnu, framtíðarsýn og 
upplifun af fjölskylduaðstæðum sínum. 
Rannsóknarspurningar voru hafðar 
til hliðsjónar í viðtölunum en áhersla 
lögð á að ungmennin greindu frá eigin 
hugmyndum og upplifunum. 

Í viðtölunum kom m.a. fram að þau töldu 
sig ekki fá þann stuðning sem þeim fannst 
þau þurfa frá sínum nánustu og að þeim 
hefði fundist það starf sem unnið er 
innan Framtíðar í nýju landi geta almennt 
styrkt stöðu víetnamskra ungmenna og 
þar með sína eigin. Þau sögðu víetnömsk 
ungmenni ekki hafa mikið sjálfstraust 
og fannst mikilvægt að byggja það upp. 
Fram kom að aukið sjálfsöryggi gæti 
styrkt stöðu ungmennanna því það myndi 
auðvelda þeim að takast á við erfiðar 
aðstæður. Út frá spurn inga list anum kom 
fram að mörg ung mennanna töldu nám 
með starfi geta aukið möguleika þeirra 
á að nálgast framtíðarmarkmið sín og 
vildu flest byrja á því að bæta íslensku-
kunnáttuna. Íslenskukunnátta virtist 
vera það sem þeim fannst hafa mest 
áhrif á aðlögun að íslensku samfélagi 
og virtist sem ungmennin væru lítið í 
samskiptum við skóla- og/eða vinnufélaga 
sína utan skóla eða vinnu. Út frá niður-
stöðum rannsóknarinnar má greina að 
þröskuldur að samskiptum á íslensku 
sé hár, áhugi ungmennanna kom skýrt 
fram en þau töldu skort á samskiptum á 
íslenskri tungu vera þeim helst til trafala 
við að læra málið. Ungmennin virtust 
vera í störfum þar sem þau umgangast 
Íslendinga lítið. Íslenskt lagaumhverfi gerir 

þeim erfitt um vik þar sem annað hvort 
þarf að sína fram á fullt nám eða fulla 
framfærslu (Lög um útlendinga, 96/2002). 
Fullt framhaldsskólanám getur oft verið 
ungmennunum ofviða og þurfa þau oft að 
sýna fram á fulla framfærslu samhliða námi. 
Einangruð störf og skortur á námsgögnum, 
þá helst orðabókum, eru atriði sem 
ungmennin nefndu helstu ástæður þess að 
illa gangi að læra tungumálið. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 
má greina að ungmennin standa höllum 
fæti gagnvart menntakerfinu. Engu að 
síður virðast þau búa yfir miklum styrk 
til að nýta sér þær bjargir sem í kringum 
þau eru og hafa bjarta framtíðarsýn. 
Þau ætluðu öll að búa áfram á Íslandi og 
mennta sig frekar í framtíðinni. Skortur 
á tengslaneti og jákvæðri sjálfsmynd 
var það sem helst hafði neikvæð árif 
á aðlögunarferlið en jákvæðni þeirra 
gagnvart breytingum kom skýrt fram.

Samkvæmt helstu kenningum í fjöl-
menningarfræðum er heildræn nálgun 
grundvallaratriði í vinnu með fólki af 
erlendum uppruna. Verður þá sérstaklega 
að hafa í huga að erfitt getur verið að 
læra á samfélag dvalarlandsins þegar 
tungumálakunnátta er af skornum 
skammti. Mikilvægt er að hafa að 
leiðarljósi að notast við hvata fremur 
en íhlutun þegar verið er að veita 
upplýsingar um samfélagsmynd 
dvalarlandsins og gera bjargirnar þannig 
úr garði að þær verki bæði hvetjandi 
fyrir innflytjendur og fólk af íslenskum 
uppruna til að vinna að gagnkvæmri 
aðlögun. Framtíð í nýju landi hefur þróað 
úrræði sem gott væri að geta endurtekið 
í stærra samhengi. Hvatavinna með inn-
flytjendum getur reynst tímafrek og þarf 
að vera markvisst og þétt utanumhald á 
verkefnum sem taka til jafn margra þátta 
og Framtíð í nýju landi hefur gert. 

Hilma H. Sigurðardóttir.  
Hún er félagsráðgjafi á Þjónustumiðstöð 

Miðborgar og Hlíða og starfaði fyrir 
Framtíð í nýju landi árin 2005 og 2006. 
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Markmið og starfsaðferðir
  Framtíðar í nýju landi

Framtíð í nýju landi var formlega hleypt 
af stokkunum 1. desember 2004 með 
undirritun samstarfssamnings sex aðila 
sem þannig bundust samtökum um 
að bera sameiginlega og jafna ábyrgð 
á verkefninu. Þeir eru Reykjavíkurborg, 
ráðuneyti félags- og menntamála, 
Rauði kross Íslands, Velferðarsjóður 
barna og Alþjóðahús. Efling-stéttarfélag 
gekk síðar til liðs við verkefnið. Hluti 
samningsins var verkefnislýsing með 
undirtitilinn: Tillaga að verkefni meðal 
ungmenna með innflytjendabakgrunn 
til eflingar menntunar þeirra og 
félagshæfni í íslensku samfélagi. Þar var 
gerð grein fyrir markmiðum verkefnis og 
starfsaðferðum. Hér á eftir fer úrdráttur 
úr verkefnislýsingu, eins og hún lá fyrir við 
upphaf verkefnisins.

Bakgrunnur verkefnisins
Á Íslandi fer fólki af erlendum uppruna 
fjölgjandi. Aðstæður þess til að lifa í 
jákvæðum samskiptum við aðra hópa 

samfélagsins og nýta möguleika sem 
í boði eru til að menntast og dafna 
persónulega og félagslega eru mjög 
mismunandi. Ræður þar miklu uppruni, 
íslenskukunnátta, félagsleg og efnahagsleg 
staða og tengsl við innfædda Íslendinga.

Víetnamska samfélagið á Íslandi sker sig 
að mörgu leyti úr öðrum samfélögum 
innflytjenda að því leyti að flestar 
víetnamskar fjölskyldur komu hingað 
sem flóttamenn, menntunarstig er lágt, 
þröskuldar til að læra íslensku háir og oft 
er um óblandaðar fjölskyldur að ræða 
í þeirri merkingu að báðir foreldrar eru 
víetnamskir. Geta þeirra til að leiðbeina 
börnum sínum, hvort sem þau eru 
aðflutt eða fædd hérlendis, um atriði 
sem skipta miklu fyrir aðlögun þeirra að 
íslensku samfélagi og þ.a.l. framtíð þeirra 
er takmörkuð, sérstaklega þegar kemur 
að menntunarlegum og félagslegum 
þáttum. Á sama tíma hefur komið í ljós 
að brottfall nemenda af víetnömskum 

uppruna úr skólakerfinu er mikið, 
með persónulegum og félagslegum 
afleiðingum.

Foreldrar þessara barna, sem oft tala litla 
íslensku, hafa takmarkaða þekkingu á því 
hvaða aðstoð getur verið í boði og hvert 
þeir geta leitað eftir henni. Aðstoðin 
er líka brotakennd í þeirri merkingu að 
mismunandi þjónustuaðilar fást aðeins 
við afmarkaða þætti og fáir í stakk búnir 
til að veita heildstæða ráðgjöf.

Fólk af víetnömskum uppruna hérlendis 
býr flest í Reykjavík. Reykjavíkurborg 
hefur markað sér fjölmenningarstefnu þar 
sem kveðið er á um m.a.:

a) að stofnanir tryggi að útlendingar geti 
nýtt sér þjónustu þeirra til fulls

b) að börn af erlendum uppruna geti nýtt 
sér skólakerfið til jafns við önnur börn

c) að öllum útlendingum sé gefinn kostur 
á íslenskunámi við hæfi.

Markhópar
Verkefnið kemur til með að höfða til 
ólíkra hópa og krefst náins samstarfs 
ólíkra aðila. Helstu markhópar 
verkefnisins eru:

I. Víetnömsk ungmenni 15-25 ára í 
Reykjavík

II. Víetnamskar fjölskyldur í Reykjavík
III. Faghópar/stofnanir sem koma að 

málefnum innflytjenda á ólíkum 
sviðum

Auk ofangreindra má ætla að það líkan 
sem verður til í þessu verkefni geti nýst 
fyrir aðra hópa, s.s. aðra innflytjendur á 
Íslandi og hópa sem standa höllum fæti 
gagnvart menntakerfinu.

Mentoraþátturinn hefur verið einn af burðarstoðum  FÍNL. Þar hafa víetnömsk og íslensk 
ungmenni tengst sterkum böndum, lært hvert af öðru og fundið gagnvegi á milli ólíkra 
menningarheima.
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Markmið og ávinningur
1. Að aðstoða víetnamska samfélagið í 

Reykjavík og ungmennin innan þess 
og veita þeim handleiðslu til að afla 
sér menntunar og þar með að setja sér 
markmið og skipuleggja líf sitt svo þeir 
megi verða virkari borgarar í reykvísku 
samfélagi.

2. Að koma á skilvirku og öflugu 
samstarfi fagaðila/stofnana.

3. Að byggja upp heildstæða áætlun sem 
getur orðið fyrirmynd fyrir aðra, önnur 
lönd og aðra hópa.

4. Að virkja til þátttöku 10-15 ungmenni 
árlega í 3 ár og að a.m.k. 80% þeirra 
ljúki sínum áætlunum og nái auknum 
tengslum við íslensk samfélag og 
auknum þroska.

5. Að beita viðurkenndum aðferðum sem 
hafa skilað góðum árangri erlendis.

6. Að uppfræða ungmenni af báðum 
kynjum í anda samþættingar kynja- 
og jafnréttissjónarmiða um gildi og 
möguleika til menntunar á Íslandi og 
hvetja þau til að nýta sér möguleikana. 

7. Að vinna menntun ungra víetnamskra 
kvenna fylgi innan víetnamska 
samfélagsins og stuðla þannig að því að 
þær njóti sömu menntunarmöguleika 
og hvatningar til náms og aðrir innan 
samfélagsins.

Lýsing á verkefni
Í verkefninu verða kortlagðar þarfir 
víetnamskra ungmenna og fjölskyldna 
þeirra, einkum með tilliti til þess að 
ungmennin verði í stakk búin til að setja 
sér markmið um skólagöngu og menntun 
og að skilgreint verði hvaða úrræði þurfa 
að koma til svo þessum markmiðum verði 
náð.

Úrræðin verði útveguð og samhæfð 
í samstarfi og samráði við fagaðila/
stofnanir. Unnið verði út frá hug-
myndafræði um samþættingu 
kynja- og jafnréttissjónarmiða og 
heildarsýn (holistic approach) á málefni 
fjölskyldunnar og veitt handleiðsla 

til að vinna eftir einstaklings- og 
fjölskyldumiðaðri áætlun að bættri 
framtíð ungmennanna og fjölskyldna 
þeirra.

Í verkefninu verður þróað líkan eða 
módel sem nýst gæti öðrum hópum 
innflytjenda og mögulega einnig inn-
flytjendum í öðrum löndum. Verkefnið 
verði undirbyggt fræðilega og aðferðir 
þess, árangur og yfirfærslugildi metið á 
faglegum forsendum.

Verkefnið byggir á því að gera ein-
staklingsmiðaðar námsáætlanir fyrir 
þátttakendur/ungmennin (individual 
educational plan), fá samfélagið og stofn-
anir þess til þátttöku (social integration 
plan) og virkja fjölskyldur til þátttöku og 
styðja þær (family support plan).

A. Gera námsáætlanir

� Markmiðið er að fá 10-15 einstaklinga 
á aldrinum 15-25 ára, sem eru ekki í 
skóla, til að taka þátt í verkefninu. 

� Þeim verður gerð grein fyrir tilgangi 
verkefnisins og markmiðum, þ.e. 
útskýrt hverju þátttakan getur skilað 
þeim. 

� Ungir Víetnamar af báðum kynjum 
sem hafa náð árangri í skóla og á 
vinnumarkaði munu taka þátt í 

Markmið og starfsaðferðir  Framtíðar í nýju landi

Verkefni sem þetta getur skilað margháttuðum ávinningi fyrir ólíka hópa:

Markhópur Ávinningur  
Ungt fólk af víetnömskum uppruna Bætt lífsskilyrði og auknir möguleikar í starfi.

Samfélagið

Með bættri menntun og þekkingu á íslensku 
samfélagi verða einstaklingarnir virkari og 
betur í stakk búnir til að taka þátt í atvinnu 
og menningarstarfi.

Vísindasamfélagið
Verkefnið mun skila reynslu sem 
félagsfræðingar, kennslufræðingar og aðrir 
geta dregið lærdóm af.

Vinnuveitendurog atvinnulífið 
Fyrirtækjum gefst kostur á að leggja sitt 
af mörkum til að byggja upp sterkari 
einstaklinga og efla tengsl skóla og atvinnulífs.

Skólar og aðrar menntastofnanir Efla tengsl skóla og atvinnulífs.

Verkalýðsfélög Efla símenntun meðal sinna félagsmanna.

Frá undirritun um Framtíð í nýju landi í Höfða á fullveldisdaginn 2004.
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Einar Skúlason, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Steinunn Valdís Óskarsdóttir,  
Árni Magnússon, Ingibjörg Pálmadóttir og Sigríður Árnadóttir munda  

pennann til undirritunar samstarfssamningsins.

kynningum (sem gestafyrirlesarar) 
ásamt verkefnisstjóra.

� Söfnun á bakgrunnsupplýsingum um 
þátttakendur í verkefninu.

� Gera áætlun um skólasókn þeirra
� Aðstoða þá við forgangsröðun 

ólíkra þarfa í lífinu
� Aðstoða við að finna hentugar leiðir 

til að læra íslensku og opna þeim 
þannig möguleika til að sækja sér 
frekari menntunar.

� Semja við vinnuveitendur um að 
gefa þátttakendum svigrúm til að 
afla sér menntunar án þess að eiga á 
hættu að missa vinnuna og gefa þeim 
tækifærifæri til að einbeita sér að 
náminu.

� Semja við skóla og aðrar 
menntastofnanir um að taka inn 
nemendur m.t.t. sérþarfa viðkomandi.

� Skipuleggja eftirfylgni til að geta 
aðstoðað þátttakendur við að aðlaga/
breyta sínum námsáætlunum miðað 
við framgang í námi.

B. Virkja samfélagið til 
  þátttöku

� Koma á liðveislukerfi (mentorastarfi) 
og virkja sjálfboðaliða frá RKÍ til þess.
� Leiðbeiningar fyrir liðveitendur 

(mentor), upplýsa þá um hlutverk 
sitt:  trúnaðarvinur, góð fyrirmynd, 
tensl við íslenska menningu, 
kynna möguleika til fjölbreyttari 
afþreyingar, efla sjálfstraust.

� Fræða mentora um víetnamska 
menningu.

� Gera stuðningsáætlanir fyrir 
mentora.

� Fylgja eftir / fylgjast með samskiptum 
milli aðila.

� Skráning, mat og skýrslugerð.

C. Virkja fjölskyldur til 
 þátttöku

� Vinna með foreldrum unga fólksins til 
að auka skilning þeirra á:
� Íslenska menntakerfinu

� Mikilvægi þess að hvetja börn sín 
til að forgangsraða ólíkum þörfum í 
lífinu

� Gildi menntunar í íslensku samfélagi 
(og til að hvetja og hjálpa börnum 
sínum að sækja sér menntun)

� Þörfinni fyrir samþættingu í lífi 
unga fólksins; lifa í nýju samfélagi 
en samt sem áður kenna þeim um 
eigin menningu og skapa þannig 
meira jafnvægi í uppbyggingu 
sjálfsmyndar einstaklinganna

� Gildi menntunar kvenna í íslensku 
samfélagi.

� Foreldrar heimsækja ólíka 
framhaldsskóla; fjölbrautaskóla og 
menntaskóla.

� Gestafyrirlestrar ungra Víetnama sem 
hafa náð árangri í skóla og starfi.

� Heimsóknir verkefnisstjóra til foreldra/
inn á heimili unglinganna.

Stjórnun og rekstur verkefnisins
Verkefnisstjórn verður skipuð af 
samstarfsaðilumog mun hún hafa eftirlit 

með framgangi verkefnisins og bera 
ábyrgð á fjármálum þess. Jafnframt 
verða myndaðir hópar tengiliða frá þeim 
stofnunum eða aðilum sem samstarf 
verður haft við um einstaka þætti 
verkefnisins. Þá er jafnframt fyrirhugað að 
fleiri hópar verði myndaðir í tengslum við 
verkefnið, svo sem eins og samráðshópur 
liðveitenda (mentors).

Verkefnisstjóri verði Anh-Dao Tran 
menntunarráðgjafi, en hún lauk MA-
prófi í kennslufræði frá Háskólanum í 
Columbia í Bandaríkjunum árið 1984. 

Hún er með mikla reynslu af starfi meðal 
innflytjenda í Bandaríkjunum, auk þess 
sem hún hefur sérhæft sig í kennslu fyrir 
heyrnarlausa. Hún er því sérþjálfuð í að 
koma til móts við menntunarþarfir fólks 
sem hefur við að glíma við fötlun eða 
félagsleg vandamál, s.s. einangrun og 
tungumálaerfiðleika. Hún er vafalaust 
einn best menntaði innflytjandi af 
víetnömskum uppruna sem býr hér á 
landi.
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Anh-Dao hefur aðstoðað víetnamska 
innflytjendur með ýmsum hætti. Þeir 
hafa mikið leitað til hennar að eigin 
frumkvæði, enda hefur hún mjög góða 
innsýn í íslenskt samfélag og þarfir þeirra 
sem þurfa að setja sig niður í nýju landi. 

Anh-Dao hefur einstakan bakgrunn 
sem nýtist vel í þessu verkefni. Hún er 
sjálf flóttamaður sem kom frá Víetnam 
til Bandaríkjanna 16 ára gömul og 
sótti þar menntun sína og bjó til ársins 
1984 þegar hún flutti með eiginmanni 
sínum til Íslands. Hún býr yfir mikilli 
þekkingu á ólíkum samfélögum og 
menningarheimum og talar ensku, 
víetnömsku, frönsku og íslensku. 

Árin 2000 til 2001 stýrði hún verkefnum 
(Director of Programs; ennfremur 
staðgengill framkvæmdastjóra) hjá 
Asian American LEAD (Leadership, 
Empowerment, and Development) í 
Washington DC  í  Bandaríkjunum, 
sem  einbeitir sér að stuðningi við 
innflytjendur.  Hún hafði yfirumsjón með 
fimm verkefnum stofnunarinnar, þ.e. 
stuðningskennslu að loknum almennum 
skóladegi, stuðning við fjölskyldur, 
mentorastarf, leiðtogaþjálfun og 
sumarnámskeið. Hluti af starfinu var að 
þróa starfsemi stofnunarinnar, ráða fólk 
til starfa og vinna með ráðgjöfum við að 
móta matskerfi og upplýsingakerfi fyrir 
starfsemi stofnunarinnar. Jafnframt þessu 
starfi tók hún þátt í starfi borgarinnar 
að mennta- og innflytjendamálum og 
sat m.a. í Language Minority Advisory 
Council fyrir fræðslustjóra Washington 
D.C. og í D.C. Voice Steering Committee.

Mat á árangri og eftirfylgni
Fylgst verður náið með árangri af 
verkefninu, bæði með sjálfsmati og með 
því að fá utanaðkomandi aðila til að 
leggja mat á árangur. Framvinduskýrsla 
verður gerð á hverju stigi verkefnisins um 
ólík svið þess og kynnt hagsmunaaðilum. 
Í lokaskýrslu verkefnisins verður 

samantekt um fræðilega nálgun, 
markmið, aðferðir, framvindu og árangur. 
Sett verður fram líkan að stuðningi við 
menntun og sjálfseflingu ungmenna með 
innflytjendabakgrunn, sem einnig getur 
nýst ungmennum af íslenskum uppruna 
sem standa höllum fæti gagnvart 
skólakerfinu.

Fjármögnun
Gert er ráð fyrir að lágmarks 
rekstrarkostnaður verkefnisins sé árlega 
um 5,5 mkr. eða samtals um 16,5 mkr. 
á þremur árum. Samstarfsaðilar tryggi 
þessa fjármögnun en auk þess verður 
aflað viðbótarstyrkja frá öðrum.

Á félagsfundi Eflingar-stéttarfélags var samþykkt að ganga til liðs við FÍNL að tillögu Þórunnar 
Sveinbjörnsdóttur og Sigurðar Bessasonar. Með þeim á myndinni, auk Anh-Dao og Hildar, er 

Fjóla Jónsdóttir þjónustufulltrúi Eflingar sem tók sæti í verkefnisstjórn.

Mentor og mentee saman á menntabrautinni.
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Samstarf við skóla
Hér á eftir verður gerð grein fyrir því hvernig samstarfi FÍNL og skóla hefur verið háttað, 
en það er einn af burðarásum verkefnisins.

Markmiðin með samvinnu verkefnisins við skóla eru:

því að þeir hverfi frá námi

þ. á m. kennara 

þeirra.

50 nemendur sem hafa annað 
móðurmál en íslensku stunda nú 
nám í Fjölbrautaskólanum við 
Ármúla. Þessi nemendahópur 
kemur frá yfir 20 löndum. Sex 
þessara nemenda koma frá 
Víetnam. Staða þeirra er mis-
mun andi en flest komu þau til 
Íslands eftir árið 2000. Þarfir 
þeirra eru því ólíkar en einn 
nemendanna útskrifast sem 
stúdent af náttúrufræðibraut í 
desember og annar vonandi úr 
heilbrigðisskólanum í vor. 
 Fyrstu kynni mín af verkefninu 
Framtíð í nýju landi voru þau að 
mér var boðið að vera þátttakandi 
á ráðstefnu í Hvalfirði þar sem 
ýmsir aðstandendur  verkefnisins 
og aðrir sem koma að málefnum 
ungs fólks af öðru þjóðerni en 
íslensku hittust, ræddu saman og 
hlustuðu á raddir ungmenna frá 
Víetnam. Í framhaldi af þessari 
ráðstefnu hef ég unnið með Anh-
Dao, verkefnisstjóra verkefnisins, 
og einnig fylgst með óbilandi kjarki 
hennar og vilja til að gera líf ungs 
fólks sem er að læra íslensku sem 
annað mál betra. 
 Anh-Dao hefur sinnt löndum 
sínum sem stunda nám við FÁ 
af áhuga og eljusemi. Hún hefur 
komið með nýja nemendur í 
viðtöl ásamt foreldrum þeirra, 
haft frumkvæði að gerð einstakl-
ingsáætlunar fyrir nemanda sem 
var kominn langt með nám sitt 
en mætti andstreymi í starfs-
þjálfun vegna takmarkaðrar 
íslenskukunnáttu ásamt því að 
skipuleggja málþing þar sem 
nemendur FÁ voru með 
framsöguerindi. Það er mín 
skoðun að þeir nemendur sem 
stunda nám í FÁ og hafa fengið 
liðsinni við að feta fyrstu sporin í 
náminu frá Anh-Dao séu betur í 
stakk búnir til að takast á við nám 
á framhaldsskólastigi.

Reynsla 
  KENNARA

Ásta Björk Sveinbjörnsdóttir
Kennslustjóri 
Fjölbrautaskólanum 
við Ármúla

2004-2007
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Samvinnulíkanið fjallar um samstarf við skóla og er hannað til þess að vinna með skóla-
stjórnendum og kennurum til þess að tryggja að nemendur fái aðstoð við þá þætti 
námsins sem reynast erfiðir vegna tungumálaörðuleika þeirra. Einnig fá þeir aðstoð 
við gerð námsáætlunar til að tryggja að hún hæfi þeim sem best og til þess að finna 
leiðir fyrir þau til að samlagast félagslífi innan skólans. FÍNL hefur náið samband við 
nemendurna til þess að hvetja þau til að halda áfram námi sínu. Ennfremur hefur FÍNL 
aflað sjálfboðaliða til að veita námsaðstoð og hafa margir þátttakendur getað notfært 
sér þá þjónustu.

Samstarf við Iðnskólann í Reykjavík
Á nýliðnu starfsári hefur FÍNL unnið náið með Iðnskólanum í Reykjavík (IR) við að þróa 
samvinnulíkanið. Fimm þátttakendur í verkefninu hafa verið nemendur IR frá haustinu 
2006. Þessir nemendur eru að læra íslensku, smíði og prentun. Þeir læra iðngrein sína 
og taka nokkur grunnnámskeið, s.s. í stærðfræði, samfélagsfræði, ensku og leikfimi, 
á sama tíma. Með fjárhagslegum stuðningi menntamálaráðuneytisins hefur IR getað 
boðið þessum nemendum viðbótarkennslu í greinum sem þeir þurfa aðstoð við vegna 
íslenskuerfiðleika. Þeir rækja nám sitt af kostgæfni (voru allir með 85% mætingu eða 
meira á haustönn), hafa reynst mjög hæfir og hafa skilað góðri vinnu í námskeiðum 
sínum. Til viðbótar við að leggja nemendum til aðstoðarkennslu veitir IR nemendum 
aðstoð fyrir próf í vissum greinum. Kennararnir ganga úr skugga um að þeir skilji 
spurningar og leiðbeiningar í prófum. Fjórir þessara fimm nemenda munu annað hvort 
ljúka námi sínu innan árs eða eru þegar komin á námssamning hjá meistara í iðngrein.

Sviðsstjóri sérdeildasviðs IR hefur látið í ljós það álit að þátttaka í FÍNL hafi skipt 
miklu máli fyrir víetnamska nemendur skólans. Áður hætti þeim til að flosna upp úr 
námi fljótlega eftir að þeir byrjuðu, en nú eru þeir mun líklegri til að halda ótrauðir 
áfram námi sínu. Nokkrar skýringar kunna að vera á þessari breytingu. Sú fyrsta er 
sú að nemendum hefur verið gert kleift að stunda frá byrjun nám í faggrein sem þeir 
hafa áhuga á. Áður þurftu þeir að byrja á því að ljúka grunnnámskeiðum í íslensku, 
lífsleikni, ensku, stærðfræði og dönsku, sem reyndust þeim oft fjötur um fót og 
jafn vel óyfirstíganleg. Með samvinnu FÍNL og IR var þeim gert kleift að taka þessi 
grunnnámskeið smám saman, samhliða fagnámskeiðum. Nemendunum finnst þetta 
fyrirkomulag henta sér betur og auðvelda sér að höndla nám sitt. Þeir finna ennfremur 
hvatningu og uppörvun í fagnámskeiðunum þegar vel gengur í þeim. Síðast en ekki síst 
eykur aðstoðin sem þau fá sjálfsöryggi þeirra og fleytir þeim áfram í náminu.

Sviðsstjóri sérdeildasviðs Iðnskólans í Reykjavík er einn af ráðgjöfum Íslenskubrautar-
innar, sem hefur að markmiði að móta tillögu að uppbyggingu tveggja ára almennrar 
námsbrautar á framhaldsskólastigi fyrir nemendur af erlendum uppruna. FÍNL er nú 
að semja við IR um nokkrra vikna tilraunakennslu í Íslensku sem öðru tungumáli með 
svokallaðri Rassias-aðferð fyrir byrjendur í námi við skólann.

Samstarf við Menntaskólann í Kópavogi
FÍNL vinnur ennfremur náið með Menntaskólanum í Kópavogi. Þar eru nemendur í 
hagnýtu viðskipta- og fjármálagreinanámi og stunda nám á skrifstofustarfabraut sem 
stofnað var til haustið 2006 og var sérstaklega hönnuð fyrir konur af erlendum uppruna. 
Verkefnisstjóri FÍNL var ráðgjafi við undirbúning þessarar námsbrautar. Hún  vinnur 
ennfremur með MK að því að finna leiðir til að virkja innflytjendur í félagslífi skólans. 

Kennarar Menntaskólans í 
Kópavogi  hafa verið þeirrar 
ánægju aðnjótandi að taka þátt 
í verkefninu Framtíð í nýju landi 
en verkefnið hefur spannað sl. 3 
skólaár. Það var mikill fengur að því 
fyrir skólann að fá þann stuðning 
sem verkefnið hefur veitt.  Áður 
en verkefnið fór af stað hafði það 
verið áhyggjuefni skólastjórnenda 
og kennara í MK hvað nemendur 
af asískum uppruna stoppuðu 
stutt við í skólanum og flosnuðu 
auðveldlega frá námi. 
 Það er ótrúlega margt í okkar 
samfélagi sem er framandi þeim 
sem koma frá öðrum löndum 
og þá sérstaklega löndum utan 
Evrópu. Því er tvímælalaust þörf á 
að aðstoða ungt fólk sem vill starfa 
og mennta sig á Íslandi. Hugmynd 
og framkvæmd verkefnisins FÍNL 
hefur nýst vel í Menntaskólanum 
í Kópavogi og vonandi er þarna 
komin grunnur sem byggja má á 
frekari stuðning við nema með 
annað móðurmál en íslensku. 
Anh-Dao Tran verkefnisstjóri hefur 
leiðbeint um fjölmargt og komið 
með margar góðar hugmyndir. 
Skólinn er mun betur í stakk búinn 
til að taka við öðrum erlendum 
nemum eftir þá lærdómsríku 
reynslu sem þátttaka í verkefninu 
var.
 Haustið 2006 hóf Menntaskól-
inn í Kópavogi að bjóða upp á 
hagnýtt viðskipta- og fjármála-
greinanám sem sérsniðið er 
að þörfum nema af erlendum 
uppruna. Verkefnisstjóri FÍNL 
var ráðgjafi við undirbúning 
námsbrautarinnar og var það 
ómetanlegt fyrir skólann að geta 
nýtt sér þá miklu þekkingu og 
reynslu sem hún bjó yfir. 
 Það væri dýrmætt ef fleiri 
ungmenni af öðrum þjóðernum 
ættu möguleika á sambærilegu 
verkefni og FÍNL til að styðja þá til 
frekara náms.

Reynsla 
  KENNARA

Margrét Friðriksdóttir
Skólameistari MK
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Afburðanemendur, sem jafnframt eru þátttakendur í Framtíð í nýju landi,  
hlutu námsstyrk sem kenndur er við Guðrúnu Halldórsdóttur fyrrum forstöðumanns 

Námsflokka Reykjavíkur. Frá afhendingu styrkjanna í Höfða.

MK lætur þátttakendum FÍNL í té námsaðstoð í greinum sem þeir eiga í erfiðleikum 
með vegna takmarkaðrar íslenskukunnáttu.  

Samstarf við Framhaldsskólann í Ármúla
Jafnvel þótt í FÁ séu engir nemendur beinir þátttakendur í FÍNL hefur verkefnisstjóri 
unnið reglulega með kennslustjóra nýbúadeildar þess skóla. FÍNL hefur á hverju skóla-
ári kynnt skólanum víetnamska nemendur til innritunar þar, haft milligöngu um 
aðstoð fyrir þau í náminu, aðstoðað við að finna leiðir fyrir nemendur inn í starfsnám, 
og svarað öðrum beiðnum kennslustjóra um aðstoð vegna nemenda við skólann. 
Kennslustjóri er ennfremur einn af ráðgjöfum við Íslenskubrautina. FÍNL er ennfremur 
að semja við FÁ um tilraunkennslu í Íslensku sem öðru tungumáli með svokallaðri 
Rassias-aðferð fyrir þá sem lengra eru komnir í íslenskunámi. 

Heimsóknir foreldra 10. bekkinga í framhaldsskóla
Vorið 2006 hófu fjórir nemendur sem útskrifast höfðu úr grunnskóla þátttöku í FÍNL. 
Auk þess að veita þeim upplýsingar um ýmsa skóla sem bjóða nám í iðngreinum og 
bóklegum greinum á þeirra áhugasviðum vinnur FÍNL með foreldrum þeirra. Nokkrir 
nemendanna og foreldrar þeirra sóttu á árinu opin hús hjá nokkrum skólum ásamt 
starfsmönnum FÍNL til þess að afla sér upplýsinga og undirbúa val um frekara nám. 
Skólarnir sem þau heimsóttu voru Iðnskólinn í Reykjavík, Verzlunarskóli Íslands og 
Menntaskólinn í Kópavogi.

Samstarf við Námsflokka Reykjavíkur
Í janúarmánuði 2006 skipulagði FÍNL í samvinnu við Námsflokka Reykjavíkur íslensku-
nám fyrir þátttakendur í verkefninu. Í námskeiðinu var lögð áhersla á tjáningu, lestur, 
lesskilning og skrift. Námskeiðið var það fyrsta í röð námskeiða sem ætlað er að beina 
þátttakendum inn á braut formlegrar menntunar. Dóra Pálsdóttir kennari sá um 
þessa fræðslu og hitti ungmennin í Alþjóðahúsinu tvisvar sinnum í viku í eina og hálfa 
klukkustund í senn. Námskeiðið hófst í janúar og stóð fram í miðjan maí. 

Verkefnið í Iðnskólanum í 
Reykjavík hófst í byrjun vorannar 
2006 með því að tveir víetnamskir 
nemendur sem voru við nám 
á byggingasviði fengu sérstaka 
aðstoð í tilteknum námsgreinum. 
EFG1036 (efnisfræði grunnnáms), 
LKN1024 (lífsleikni), ÍÞR1012 
(íþróttir – bóklegur þáttur) 
og FRV1036 (framkvæmdir 
og vinnuvernd). Allar þessar 
námsgreinar eiga það sameiginlegt 
að vera bóklegir þar sem 
nemendur þurfa að lesa íslenskan 
texta, svara verkefnum skriflega 
á íslensku og vera færir um að 
tileinka sér íslenskan orðaforða 
sem notaður er í þessum 
greinum. Þrír kennarar önnuðust 
stoðkennsluna. Fyrirkomulagið 
var á þann veg að hver kennaranna 
notaði eina kennslustund á viku 
í stoðkennslu og notaði tíma, í 
samráði við nemendurna, sem 
hentaði báðum aðilum. Um var 
að ræða þrjár kennslustundir 
á viku í 16 vikur. Einnig var allt 
utanumhald umsjónarkennara 
mun meira. Fylgst var með árangri 
nemenda, þeir minntir á tiltekna 
atburði s.s. námsval o.s.frv.
 Haustið 2006 bættust fjórir 
nemendur við verkefnið og var 
fyrirkomulag svipað á undan er 
lýst. Gerð var nýlega könnun á 
gengi nemendanna fyrir og eftir 
þetta inngrip. Í ljós kom að fjórir 
nemendur (af sex) luku um og yfir 
helmingi fleiri einingum á önn eftir 
að verkefnið fór af stað en fyrir 
verkefnið, einnig hefur viðvera 
nemendanna batnað verulega. 
Tveir nemendanna höfðu ekki 
verið í IR fyrir verkefnið og því er 
ekki til samanburður á árangri 
þeirra. Samantekið má segja að 
ljóst er að árangur af verkefninu 
er verulegur, bættur námsárangur, 
bætt viðvera og líklega ánægðari 
nemendur, en síðastnefnda atriðið 
hefur komið skýrt fram í viðtölum 
við nemendur.

Reynsla 
  KENNARA

Fjölnir Ásbjörnsson 
sviðsstjóri

Samstarf við skóla
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Samstarf við Fjölsmiðjuna
Með stuðningi Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis (Reykjavíkurborgar) 
hafa tveir þátttakendur FÍNL getað sótt  Fjölsmiðjuna, vinnusetur fyrir ungt fólk á 
krossgötum. Hjá Fjölsmiðjunni „gefst fólki tækifæri til að þjálfa sig fyrir almennan 
vinnumarkað eða áframhaldandi nám.  Hún leggur áherslu á að þeir nemar sem hafa 
verið við störf í Fjölsmiðjunni fari þaðan sem sterkari einstaklingar, félagslega, námslega 
og hæfari á vinnnumarkað,“ eins og segir í kynningu frá Fjölsmiðjunni.

Hjá Fjölsmiðjunni hafa þátttakendur í FÍNL fundið góðan vettvang til að ná auknum 
þroska og til að átta sig á áhugasviðum sínum vegna áframhaldandi skólagöngu. 
Þar hafa þeir einnig getað reynt sig í ýmsum störfum, s.s. í smíðum, rafvirkjun og 
tölvuvinnslu. Þessi reynsla, ásamt vinna með námsráðgjafa, kemur til með að auðvelda 
ákvarðanir um frekara nám síðar.

Samvinna við Enskuskólann
Mörg víetnömsk ungmenni hafa ekki nógu góða færni í ensku og mörg þeirra hafa 
leitað eftir því að læra ensku meðfram skóla. Framtíð í nýju landi hefur unnið með 
Enskuskólanum svo að ungmennin geti stundað þar nám og einnig hefur Enskuskólinn 
í samvinnu við FÍNL greitt götu ungmenna til að sækja enskunámskeið í Englandi. Þá 
hefur Enskuskólinn látið þeim í té námsefni sem þau hafa geta nýtt sér til sjálfsnáms yfir 
sumarmánuðina.

Annað samstarf
Á þessu hausti teygði FÍNL anga sína lengra og skipulagði tvo atburði í samstarfi við 
framhaldsskóla um allt land. 24. september héldum við málþing undir yfirskriftinni 
Framtíð okkar í nýju landi. Undirtitillinn var „Erum við íslendingar?” Þetta var gert í 
samstarfi við framhalds skólana, 10. bekki grunnskóla í Reykjavík og nokkur fyrirtæki, 
sem öll sendu ungt fólk af erlendum uppruna til þátttöku á málþinginu. Málþingið var 
haldið í hátíðarsal Menntaskólans við Hamrahlíð. Markmið málþingsins var að láta rödd 
ungmenna heyrast og auka þannig skilning milli þeirra og annarra landsmanna. Yfir 100 
ungmenni af erlendum uppruna sóttu málþingið og fengu mætingu í skólunum og laun 
greidd hjá fyrirtækjunum fyrir þátttökuna. (sjá bls. 41).

Kennaranámskeið
Í október kom Dr. John A. Rassias, prófessor við Dartmouth College í Bandaríkunum, 
til Reykjavíkur og hélt námskeið í kennslu tungumála. Samtals tóku 22 kennarar frá 
Reykjavík, Ísafirði og Húsavík þátt í samþjöppuðu námskeiði sem stóð í eina viku. (sjá 
bls. 41)

Frá því að FÍNL hófst fyrir þremur árum hefur fjöldi þeirra víetnömsku ungmenna 
sem lokið hafa námi úr framhaldsskólum eftir tveggja eða þriggja ára skipulagt nám 
eða hafa lokið stúdentsprófum vaxið stöðugt. Þrír luku stúdentsprófi á þessu ári og 
verða þeir a.m.k. fjórir á næsta ári. Víetnamar af annarri kynslóð innflytjenda eru við 
nám í mörgum framhaldsskólum, s.s. Verzlunarskóla Íslands, Kvennaskólanum, FÁ, 
MK, FB og fleirum. Miklar vonir eru bundnar við að þau öll haldi áfram námi, ljúki 
prófum úr starfsbrautum eða stúdentsprófum, og muni síðan halda áfram námi til æðri 
menntunar. 

Fjölsmiðjan var þátttakandi í 
verkefninu Framtíð í nýju landi 
frá upphafi. Þegar verkefnið hófst 
voru tveir einstaklingar þegar 
byrjaðir fyrir milligöngu Ahn-Dao 
Tran og síðar bættist sá þriðji við. 
Anh-Dao var í samvinnu við okkur 
allan tímann. Það sýndi sig með 
þessa einstaklinga að miklu máli 
skiptir að fá stuðning frá fleiri en 
einum aðila þegar ungt fólk er 
að fóta sig í nýju landi. Þessir þrír 
einstaklingar voru með ólíkan 
bakgrunn og þarfir, en íslenskan 
var þeim öllum nokkuð erfið. Á 
meðan þeir voru í Fjölsmiðjunni 
fengu þeir ýmsa aðstoð frá Ahn-
Dao, svo sem með íbúðarkaup, 
atvinnuleit og skólaumsókn þegar 
að því kom, auk þess sem hún 
túlkaði fyrir þá þegar flóknari mál 
bar á góma.
 Að lokinni þjálfun í 
Fjölsmiðjunni fóru tveir í 
aðra vinnu en einn hóf nám í 
Iðnskólanum í Reykjavík og hefur 
þeim gengið vel.
 Verkefnið Framtíð í nýju 
landi sannaði sig mjög vel fyrir 
þá einstaklinga sem komu í 
Fjölsmiðjuna.

Reynsla 
  KENNARA

Þorbjörn Jensson 
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Samstarf við fyrirtæki
Markmið með samvinnu við fyrirtæki eru að veita unga fólkinu eftirfarandi:

Á starfstíma verkefnisins FÍNL hefur verkefnisstjórn orðið æ betur ljóst það hlutverk sem góðir 

vinnustaðir geta gegnt í aðlögun ungra innflytjenda að samfélaginu og í íslensku námi, einkum 

fyrir þau ungmenni sem telja sig ekki reiðubúin til að hefja reglulegt og fullt skólanám. Nokkur 

slík ungmenni hafa gengið til liðs við verkefnið í þeirri von að þau geti með aðstoð þess fundið 

nýja vinnustaði sem veita þeim meiri stuðning við þessa þætti þar til þau verða í stakk búin til að 

hefja nám. Því hefur sá starfsþáttur verkefnisins sem snýr að atvinnu ungmennanna eflst miðað 

við upphaflega verkefnislýsingu. Það felur í sér að FÍNL hefur nálgast ábyrg fyrirtæki á áhugasviði 

ungmennanna. Samningur hefur verið gerður milli fyrirtækja og verkefnisins um þessi störf og hvað 

stuðningurinn felur í sér. 

FÍNL hefur einnig notið sjálfboðins starfs við að þróa samstarf við fyrirtæki. Lilja Ólafs dóttir, 

fyrrum forstöðumaður upplýsinga- og tæknisviðs Reykjavíkurborgar gekk til liðs við verkefnið sem 

sjálfboðaliði og hefur unnið með verkefnisstjóra að þeim þáttum sem snúa að samstarfi við fyrirtæki. 

Líkan af samstarfi við fyrirtæki var þróað sem leiðarvísir fyrir alla þátttakendur til að vinna með. 

Þegar fyrirtæki hefur ákveðið að vinna með FÍNL þá er ákveðinn fundur til þess að kynna verkefnið 

og þjálfun á sér stað. Einnig er skrifað undir samning á þessu stigi.

Í samningum við FÍNL hafa þessi fyrirtæki samþykkt að vinna með verkefnisstjóra að markmiðum 

verkefnisins. Fær verkefnisstjóri að fylgjast með framgangi þátttakenda í starfi. Þróun og staða 

samningsins skal metin á þriggja mánaða fresti samkvæmt meginmarkmiðum og hlutverki FÍNL. 

Í ráðningunni felst að þátttakendur fá að stunda íslenskunám á vinnutíma og fá starfsþjálfun hjá 

tilteknum starfsmanni/mönnum fyrir tækisins, sem miðar að því að búa þá undir framtíðarstörf. 

Hlutverk
FÍNL

Hlutverk
starfsnema

Aðilar
að

framkvæmd

Hlutverk
fyrirtækis

Gagnvart
fyrirtækjum

Gagnvart starfsnema

Að gera stöðuskýrslu

Kynna verkefnið
Fylgjast með gerð verkefnaáætlunar
Hitta verkstjóra og fóstra  
 reglubundið og ræða framkvæmd

Íslenskukennsla
Reglubundinn stuðningur í starfi
Aðstoða við að komast í starfsnám  
 eða aðra sérhæfingu

Taka starfsnema 
í vinnu og styðja 

og styrkja hann til 
þroska eftir getu 

hans

Virkja verkstjóra til að hafa umsjón
Skapa jákvæð samskipti starfsmanna
Tilnefna fóstra meðal samstarfsmanna
Gera áætlun um verkefni sem starfsnemi skal ná  
 tökum á og í hvaða röð þau eru kennd
Fylgjast með árangri og gera ráðstafanir

Take þátt í íslenskukennslu
Læra fagmál í atvinnugrein  
 og menningu
Vinna eftir samningi við  
 fyrirtæki og FÍNL
Virk þátttaka

Stjórnendur
Verkstjórar
Samstarfsmenn

Verkefnisstjóri
Stjórn

Fyrirtæki

Starfsnemi

FÍNL

Samstarf við 
fyrirtæki

Grípa til ráðstafana 
eftir þörfum

Hvað ungur nemur gamall temur.
Fyrir unga innflytjendur á íslenskum 
vinnumarkaði er nauðsynlegt að 
ná góðum tengslum við íslenska 
vinnufélaga - þannig lærist málið og 
verkmenningunni er miðlað.
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Fyrirtækin útnefna einhvern af sínum föstu starfsmönnum til að hafa yfirsýn yfir og eftirlit með 

þjálfun þátttakenda.

FÍNL vinnur náið með starfsfólki fyrirtækjanna til þess að styðja við bakið á þeim og einnig ung-

mennunum á öllum þeim sviðum þar sem aðstoðar er þörf.

FÍNL hefur unnið með tveimur fyrirtækjum, byggingarfyrirtækinu Eykt ehf. og bíla verkstæði Friðriks 

Ólafssonar. Þessi fyrirtæki hafa boðist til að taka við þátttakendum í starfsþjálfun og njóta þeir allra 

sömu réttinda og reglulegir starfsmenn.

Í gegnum samstarfið við Eykt ehf.og Bílaverkstæði Friðriks Ólafssonar hefur FÍNL gert mikilvægar 

uppgötvanir varðandi stuðning sem bæði fyrirtækin og ungmennin þurfa meðan á þjálfun þeirra 

stendur. Stjórnendur þessara fyrirtækja hafa hjálpað FÍNL við að þróa þann þátt líkansins sem er 

notaður til leiðbeininga þegar unnið er með fyrirtækjunum.

Áður en þessi ungmenni hófu störf höfðu þau aðeins unnið verksmiðjustörf sem hvorki kröfðust 

mikillar íslenskukunnáttu né mikilla samskipta við Íslendinga. Breytingin samfara því að koma á lítinn 

vinnustað, þurfa að hafa meiri samskipti við náinn sam starfshóp Íslendinga og vinna að flókn ari 

verkefnum, varð mikil fyrir viðkomandi ung menni. Kröfur um meiri íslenskukunnáttu, nýjar vinnu-

reglur, ólík fyrirtækjamenning og ólík afstaða til vinnu meðal Íslendinga og víetnamskra kunningja 

urðu augljóslega erfið viðfangs. Verkefnisstjóri FÍNL vann náið með stjórnendum til að auðvelda 

gagnkvæma aðlögun. Eftir að hafa metið stöðuna ákvað stjórn FÍNL að gefa meiri gaum að því að 

skýra ólíkan menningarbakgrunn á milli aðila að samningum svo og að miða samstarfið frekar við 

einstaklingsbundnar þarfir en almennar reglur. Kenna þyrfti þátttakendunum íslenskan orðaforða sem 

tengdist starfi þeirra og menningu á vinnustað til að stuðla að góðu samstarfi við aðra starfsmenn. 

Frá því vorið 2006, þegar samstarf milli Eyktar ehf og FÍNL hófst, hafa fyrirtæki gert þrjá nema-

samn inga við þátt takendur FÍNL. Þar að auki hefur einn þátttakandi fengið tíma til að læra 

íslensku í vinnutíma og tekið skref í því að fá meiri þjálfun í smíði. Fyrr á þessu ári var einn 

íslenskukennari frá Alþjóðahúsinu ráðinn til að kenna FÍNL þátt takanda í starfsþjálfun hjá Eykt ehf. 

Hann kenndi í 12 vikur, tvisvar sinnum á viku, 90 mínútur í senn. Markmið íslensku kennslunnar var 

að auð velda starfsmanni að vinna markvisst að ákveðnum verkefnum í vinn unni, tjá sig skiljan lega 

við sam starfs menn og skilja algeng fyrirmæli. Þau vinna að því að auka fagorða- og hug taka forða. 

Við notkun þeirra var lögð áhersla á daglegt mál og framburð til að auðvelda mannleg samskipti.

Verkstjórarnir Guðbjartur Hafsteinsson og Arinbjörn Bernharðsson hjá Eykt hf. hafa lagt einna mest 

af mörkum til þjálfunar þátttakenda í FÍNL. Þeir telja að sambland íslenskukennslu og starfs þjálfunar 

hafa skilað miklum árangri fyrir einn þátttakanda. Hann hefur fengið meira sjálf traust, tjáð sig meira 

og aukið samskipti sín við aðra starfsmenn. Hann er alltaf að bæta sig í starfsgreininni og taka meira 

frumkvæði. Eins og Guðbjartur verkstjóri hans sagði: „hann er nú hluti af hópnum.“

Með aðstoð Eflingar-stéttarfélags og FÍNL fékk iðnnemi úr hópi þátttakenda sumarvinnu við 

prentun hjá Odda. Þar gat hann kynnst prentsmiðjustarfi í eins konar starfsnámi, en um leið 

opnuðust möguleikar fyrir hann til að komst á nemasamning að loknu námi.

Samstarfið við atvinnurekendur hefur verið dýrmætt fyrir verkefnið. Aðstandendur FÍNL sann-

færðust um að það væri gott úrræði að fá fyrirtæki til að leggja lið við að fóstra ungt fólk 

af erlendum uppruna með þessum hætti. Unga fólkið fengi með því trygga og áhugaverða 

vinnu og jafnframt tækifæri til að læra fagmál í atvinnugrein, læra á íslenska atvinnumenningu 

og möguleika á starfsnámi eða annari sérhæfingu. Á móti fengju atvinnurekendur tryggan 

starfsmann við uppbyggingu fyrirtækisins, tóku þátt í þróun fjölmenningarsamfélagsins og 

verðskulda fyrir það samfélagslega viðurkenningu.

Framtíð í nýju landi (FÍNL) er þriggja 
ára tilraunaverkefni sem hefur það 
hlutverk að efla víetnömsk ungmenni 
á aldrinum 15-25 ára til þess að afla 
sér menntunar og skipuleggja líf sitt. 
Þannig verða ungmennin virkari í 
íslensku samfélagi.  Eykt hf hefur tekið 
þátt í þessu verkefni og hefur það 
gefið góða raun og haft jákvæð áhrif á 
starfsandann í fyrirtækinu. 
 Eykt hf hefur nú þegar í starfs-
manna liði sínu þrjá víetnama tengda 
verkefninu, Toan Doy Nguyen sem 
byrjaði maí 2006 og ráðgerir að klára 
sveinspróf í húsasmíði haustið 2008 
og Tung Duy Duong  sem byrjaði í 
september 2006. Sá þriðji Hoang Viet 
Le byrjaði 13. nóvember sl. og hefur 
lokið einu og hálfu ári í húsasmíði við 
Iðnskólann í Reykjavík. Hefur verið 
góð reynsla af þessum starfsmönnum 
og hafa þeir aðlagast fyrirtækinu og 
starfsmönnum vel. Markmiðið er að 
ungmennin verði virkari þátttakendur 
í íslensku samfélagi og hefur Eykt lagt 
metnað í að hjálpa þeim til þess og 
telur það samfélagslega skyldu sína 
að taka þátt í verkefni sem þessu. Þeir 
einstaklingar sem koma til starfa hjá 
fyrirtækinu í gegnum þetta verkefni 
eru að mennta sig í þeirri grein sem 
þeir fá vinnu við og vonandi ílengjast 
þeir og halda áfram hjá fyrirtækinu að 
námi loknu ef samstarfið gengur vel.
 Þessi samvinna hefur verið jákvæð 
fyrir Eykt, en forsenda fyrir vel 
heppnuðu samstarfi er að verkstjórar 
og samstarfsmenn þeirra félaga séu 
jákvæðir í upp hafi og hafi vilja til 
að leggja á sig aukavinnu á meðan 
starfsmennirnir eru að fóta sig hjá 
okkur, það er vinna sem skilar sér 
tvímælalaust til baka. 
 Eykt er með starfsmenn af mörgum 
þjóðernum og hefur reynt að taka vel 
á móti erlendum starfsmönnum og 
haldið íslenskunámskeið fyrir þá sem 
vilja og hafa áhuga á að dvelja lengur í 
landinu en nokkra mánuði. 
 Reynt er að fá erlenda starfsmenn 
jafnt sem innlenda til að taka þátt 
í því félagsstarfi sem er á vegum 
fyrirtækisins og efla því enn tengsl 
þeirra sem koma frá FÍNL eða á 
eigin vegum erlendis frá við íslenskt 
samfélag.

Reynsla 
 ATVINNUREKANDA

Páll Daníel Sigurðsson
sviðsstjóri 

framkvæmdasviðs
Eykt hf.
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Mikilvægur þáttur í starfsemi FÍNL byggist á starfi með íslenskum sjálfboðaliðum sem 
gera samning við verkefnið um að hitta víetnömsk ungmenni einu sinni í viku í tvær 
til þrjár klukkustundir í senn. Hugtakið mentor hefur verið notað til að lýsa þessu 
sjálfboðaliðastarfi. Hinn aðilinn í sambandinu er nefndur mentee en íslensk hugtök 
vantar til að lýsa þessu starfi.

Hlutverk mentoranna er:

Mentorverkefnið innan FÍNL er hannað til þess að Íslendingar geti tekið meiri þátt 
í því að aðstoða við aðlögun ungmennanna. Þeir eru sjálfboðaliðar hjá Rauða krossi 
Íslands. Fyrir utan Rauða kross Íslands sem gegnir lykilhlutverki við að afla mentora fyrir 
verkefnið þá starfar FÍNL einnig með Kennaraháskólanum og Háskóla Íslands til þess að 
fá mentora inn í verkefnið. 

Fyrirkomulag starfsins
FÍNL hefur skilgreint þær kröfur sem mentorar þurfa að uppfylla til að teljast heppilegir 
sem mentorar. Fyrirkomulag mentorastarfsins er með þeim hætti að starfsfólk 
verkefnisins, mentorar og mentees gera samning til níu mánuða um að vinna saman að 
því að ná settum markmiðum á meðan á sambandi þeirra stendur. Í mentorastarfi er 
mikilvægt að setja sér markmið og endurskoða þau svo eftir ákveðinn tíma, þannig er 
hægt að vinna markvisst að þeim markmiðum sem mentee hefur sett sér. 

Starfsfólk FÍNL styður við bakið á mentorum og mentee með þjálfunarnámskeiðum og 
ýmsum uppákomum til þess að styrkja tengsl þeirra. Í upphafi mentorastarfsins fengu 
mentorar upplýsingapakka um Víetnam. Í september 2006 var haldið námskeið fyrir 
mentora, tilgangur þess var að kynna fyrir þeim hugtakið mentor og hvað felst í því 
að vera mentor. Í kjölfar þess var tekið saman ítarlegt upplýsingahefti fyrir mentora. 
Mikilvægast í starfi mentora er að leiðbeina ungmennunum, hjálpa þeim að öðlast góða 
samfélagsfærni, sjá til þess að sambandið við ungmennin fari vel af stað og skapa traust.

Upplýsingahefti hefur einnig verið sett saman fyrir ungmennin sem fá mentora. Þessar 
upplýsingar eru notaðar til þess að þjálfa ungmennin til að vinna með mentorum 
sínum, undirbúa þau fyrir sameiginlega fundi og efla skilning á hlut þeirra í að skapa 
gott samband við mentorinn til að það nýtist þeim sem best.

Á vordögum 2005 var sjálfboðastarfinu hleypt af stað með grillveislu. Allir mentorar, 
víetnömsku ungmennin, stjórnarmeðlimir, verkefnisstjóri og starfsmaður komu þá 
saman. Þar var kátt á hjalla þar sem Anh-Dao verkefnisstjóri bauð heim. Borðaður 
var góður matur, spjallað saman og farið í leiki. Þetta var góð leið til þess að kynnast 
innbyrðis þeim sem starfa innan FÍNL.

MENTORAR

Mentorastarfið      

Eftirfarandi sjálfboðaliðum sem gegnt 
hafa hlutverki mentors í FÍNL eru færðar 
innilegar þakkir fyrir dýrmætt framlag til 
verkefnisins.

Atli Kristinsson
Bára Magnúsdóttir
Berglind Rósa Halldórsdóttir
Candace Alison Logue
Guðmundur Erlingsson
Guðni Ásgeirsson
Guðný Kristín Guðjónsdóttir
Guðrún Alda Elísdóttir
Guðrún Anna Jónsdóttir
Hjálmar Sigurðsson
Hneta Rós Þorbjarnardóttir
Ingunn Ólafsdóttir
Julie Sif Sigurðardóttir
Kristín María Autrey
Ólöf I. Davíðsdóttir
Ragnheiður Kolsoe
Rakel Sófusdóttir
Sólveig Kristjánsdóttir
Þórhildur Kristjánsdóttir

Ása Kolbrún Hauksdóttir
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Um átta pör byrjuðu í mentorastarfinu þá um vorið. Erfiðlega gekk að hittast 
yfir sumarmánuðina en pörin virtust hafa meiri reglu á fundum sínum með 
vetrardagskránni. Eitt par bættist í hópinn haustið 2005 en eftir að auglýst var eftir 
mentorum í háskólum höfuðborgarsvæðisins bárust fjórar umsóknir til viðbótar um 
sjálfboðastarf með FÍNL. Ákveðið var að starfsmenn FÍNL hitti mentorapörin á sex til 
átta vikna fresti til þess að sýna stuðning og aðhald.

Reynsla 
 MENTORS

Í september 2006 gekk ég til liðs 
við verkefnið Framtíð í nýju landi. 
Í fyrstu vissi ég lítið um í hvað 
ég var kominn. Ég hafði tekið að 
mér að hitta ungan strák sem var 
í þann mund að taka sín fyrstu 
skref í framhaldsskóla. Stefnan var 
að aðstoða hann við að aðlagast 
íslensku samfélagi og einnig að 
hjálpa honum við námið. Það 
gekk á ýmsu þetta tæpa ár sem ég 
vann með þessum pilti. Margt var 
reynt og margt gekk ekki upp. Að 
lokum gafst hann upp á náminu 
og setti stefnuna á að komast inn 
á vinnumarkaðinn og gekk honum 
betur að fóta sig þar. Varðandi 
áætlunina að hjálpa honum við 
að aðlagast íslensku samfélagi 
er ég ekki viss um að mikill 
árangur hafi náðst þó erfitt sé að 
segja með vissu. Vonandi þegar 
fram líða stundir munu þessar 
samverustundir hjálpa honum 
við að aðlagast og skilja íslenskt 
samfélag betur. 
 Eitt veit ég með vissu og það er 
að þessi reynsla er mér dýrmæt 
og mun hún koma mér til góða í 
framtíðinni.

Atli Kristinsson 

 – virkjun, fræðsla, vinátta

Markmið
Vinna að sínum markmiðum
Að vera hluti af verkefninu

Markhópur
15-25 ára ungmenni af víetnömskum 
uppruna í skólum og á vinnumarkaði

Kynna verkefnið út á við

Fræðsla 
Grunnnámskeið RKÍ
Viðhorf og virðing

Upplýsingagjöf um atburði

Viðtöl við umsækjendur ásamt 
starfsmanni

Tengiliður: Anh Dao og Ása Kolbrún

Markmið
Að þróa markvissan stuðning fyrir 
börn og ungmenni í vanda
Að auka starf með fólki af erlendum 
uppruna til að auðvelda því aðlögun 
að íslensku samfélagi

Markmið
Að vera góð fyrirmynd og efla sjálfsmynd
Að veita innsýn í menningu
Að kynna möguleika til afþreyingar
Að styðja við íslensku
Vinna að markmiðum mentee

Fræðsla og þjálfun 
RKÍ fræðsla
Um menningu Víetnam
Viðhorf og virðing
FÍNL - mentorastarf

Eftirfylgni 
Skila atburðaskrá 2x í mánuði
Samtal við starfsmann

Skila inn 2 meðmælendum

Aldur: 22+

9 mánaða samningur

KHÍ

HÍ

Bandalag íslenskra skáta

Reykjavíkurdeild RKÍ

Fræðsla og þjálfun

Eftirfylgni

Veita stuðning/upplýsingar

Skipuleggja afþreyingu

Mentee 
(Markhópur)

Hlutverk 
Reykjavíkur-
deildar RKÍ

Mentor - 
sjálfboðaliði

Samstarfsaðilar
(að fjölga mentorum)

Hlutverk 
starfsmanns

Mat
Sjálfsmat

Óháð mat

Kostnaður
FÍNL

Styrkir

Mentoraverkefni
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Verkefnið hefur átt náið samstarf við Kennaraháskóla Íslands og haustið 2006 gengu 
tveir nemendur í KHÍ til liðs við verkefnið sem mentorar. Námskeið um sjálfboðastarf er 
í boði innan Kennaraháskóla Íslands og er mentorastarf kennaranemanna við FÍNL liður 
í námskeiðinu. Skiluðu nemendur skýrslu um samstarf sitt við ungmennin. Sambærilegu 
tækifæri hefur verið komið á innan félagsráðgjafanámsins við Háskóla Íslands þar sem 
nemendur fá einingar fyrir mentorastarf í námskeiðum sem nefnast Sjálfboðastörf og 
Þriðji geirinn.

Mentorar tóku þátt í grunnnámskeiði Rauða krossins og námskeiðinu Viðhorf og virðing 
en þess má geta að þetta námskeið var haldið tvisvar á árinu 2006. Ungmennin tóku 
einnig þátt í námskeiðinu Viðhorf og virðing sem tókst mjög vel. 

Sex af þeim átta pörum sem mynduð voru á vordögum 2005 voru virk allt 
samningstímabilið. Af þeim tveimur sem störfuðu ekki út samningstímabilið hætti 
annað parið fljótlega en hitt starfaði innan verkefnisins í tvo til þrjá mánuði. Í ágúst 
2006 tók nýr starfsmaður við mentoraþætti FÍNL. Haustið 2006 og fram til vors 
2007 tóku sjö pör til starfa, þ. á m. tveir mentorar frá KHÍ. Öll nema eitt par luku 
samningstíma sínum.  Ástæðan fyrir því að parið hélt ekki áfram samstarfi sínu var að 
mentorinn flutti af landi brott.

Hvað gekk vel og hvað síður?
Eftir hvert samningstímabil var gerð könnun meðal mentora og mentee og verður hér 
gerð grein fyrir helstu niðurstöðum síðustu þriggja ára.

Flest paranna hittust einu sinni til tvisvar í mánuði og töldu þá sum þeirra með 
samkomur á vegum FÍNL þar sem allir þátttakendur hittust. Einstaka par hittist þó 
oftar. Lengd samverustunda var yfirleitt í samræmi við það sem ákveðið var í upphafi 
samnings. Algengast var að pörin færu á kaffihús, í göngutúra, keilu, bíó eða heimsóknir 
hvort til annars þar sem þau elduðu mat, bökuðu bakkelsi eða spjölluðu um lífið og 
tilveruna. Sumir lögðu sig meira fram en aðrir við að kynna ungmennunum menningu 
og uppruna Íslendinga, s.s. með því að heimsækja Þjóðminjasafnið, fara í Bláa lónið, í 
Hallgrímskirkjuturn o. þ. h. Yfirleitt fannst þátttakendum auðvelt að hafa tjáskipti og 
deila persónulegum reynslusögum eins og um sögu og menningu upprunalands síns. 
Einn þátttakandinn sagði frá því að hann nýtti sér mentorinn sinn til að fræðast meira 
um Ísland, annar að hann nýtti sér aðstoð mentorsins síns við heimanám sem hann var 
sérstaklega ánægður með. Enn einn þátttakandi nefndi að umræðuefnin milli sín og 
mentorsins hafi spannað vítt svið, t. d. nám, framtíð á Íslandi og íslenskt samfélag.

Ungmennin tala misgóða íslensku og virtist möguleiki á tjáskiptum ráða miklu um það 
hvernig samband hvers par þróaðist. Helstu erfiðleikar tengdust samskiptum í gegnum 
tölvu sem að sjálfsögðu eru háð ritfærni á íslensku og tölvufærni og einnig hefur verið 
torvelt að ná fólki saman til sameiginlegra viðburða.

Þau sem töluðu litla íslensku notuðu táknræn tjáskipti með leikburðum og teikningum 
til að auðvelda samskipti. Þegar þátttakendur voru spurðir um það sem betur 
hefði mátt ganga nefndu flestir að þeir hefðu viljað hitta mentorinn sinn oftar. Hjá 
þeim sem hittust oftar þróaðist sambandið frekar í vináttusamband og talaði ein 
víetnömsku stúlknanna jafnvel um systrasamband milli sín og mentorsins, þannig 

Ég skráði mig sem mentor í upphafi 
verkefnisins fyrir algjöra tilviljun, 
en ég hafði á þeim tíma sóst eftir 
annars konar starfi innan Rauða 
krossins. Í dag er ég hinsvegar afar 
þakklát fyrir að sú staða reyndist 
ekki laus og ég í staðinn kynnt fyrir 
verkefninu Framtíð í nýju landi - 
sem reyndist svo gefa mér mun 
meira en ég átti nokkurn tíma von 
á. Ég kynntist fljótlega lífsglaðri 
stúlku sem mér var ætlað að 
liðsinna og við náðum vel saman 
strax frá fyrsta degi - þrátt fyrir 
ákveðna tungumálaþröskulda. Það 
var á þessum tímapunkti sem ég 
uppgötvaði hversu þýðingarmikið 
og nauðsynlegt það er fyrir 
aðfluttan einstakling að eiga 
aðgang (helst ótakmarkaðan) 
að einhverjum sem þekkir vel til 
samfélagsins og talar tungumálið. 
Verkefnið sem slíkt hefur verið 
mér mjög kært, annars vegar fyrir 
að fá að taka þátt í lífi ungrar 
víetnamskrar stúlku, kynnast 
menningu hennar og háttum 
og hins vegar sú ánægjulega 
reynsla og lærdómur sem ég hef 
öðlast í gegnum mentorastarfið 
persónulega. 
 Nú er þessu þriggja ára 
verkefni að ljúka og ég finn varla 
orð til að lýsa stolti mínu yfir 
velgengni vinkonu minnar. Henni 
hefur gengið vel að fóta sig og 
finna í samfélaginu okkar, sýnt 
framúrskarandi árangur í námi og 
farið gríðarlega fram í íslenskunni.

Takk fyrir mig!

Reynsla 
 MENTORS

Kristín María Autrey
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styrktist sambandið og traust skapaðist. Nokkrir sjálfboðaliðanna nefndu að þeim þóttu 
ungmennin ekki sýna nægjanlegan áhuga á starfinu og voru þá óvissir um hlutverk sitt 
innan verkefnisins.

Þátttakendur voru einnig beðnir um hugmyndir um áframhaldandi starf FÍNL og 
var í því sambandi nefnt mikilvægi þess að víetnömsku ungmennin bæru jákvæðar 
tilfinningar í garð Íslands og Íslendinga. Margir nefndu að þeim þætti gott að hitta 
aðra þátttakendur FÍNL og gera skemmtilega hluti saman, þannig væri hægt að heyra 
hvernig öðrum þátttakendum vegnaði og fá hugmyndir um áframhaldandi starf innan 
verkefnisins. Þessar samkomur væri einnig hægt að nýta til að fræðast um menningu 
landanna tveggja sem koma að FÍNL, þ. e. Íslands og Víetnams, t. d. væri hægt að elda 
þjóðlega rétti og kenna matreiðsluna um leið. Öll pörin sem kláruðu samningstímann 
voru ánægð með starfið og sögðust hafa hlotið jákvæða reynslu af því að kynnast 
öðrum þátttakendum. Í svörum frá seinni mentorahóp kom fram að sjálfboðaliðum 
fannst mjög gagnlegt að fá námskeið í tengslum við starf sitt. Einnig kom fram að þau 
hefðu viljað fá fleiri álíka námskeið.

Frá byrjun hefur verkefninu ekki tekist að fá þann fjölda mentora sem það hefur sóst 
eftir svo hægt væri að veita öllum ungmennunum sem starfa innan verkefnisins aðstoð 
mentors. Mentorar þurfa að vera af báðum kynjum og frá mismunandi starfsgreinum 
og sviðum þjóðlífsins til að hægt sé að para einstaklingana saman eftir mismunandi 
áhugasviðum hvers og eins. Þetta tókst ekki í öllum tilvikum og er það ein af 
ástæðunum fyrir því að einstaka pör flosnuðu upp. Sérstaklega hefur vantað karlmenn 
til starfa sem mentorar, en það er regla að mentorar séu af sama kyni og þau ungmenni 
sem þeir eru paraðir við.

Samstarf mentora og mentee snýst um félagsleg tengsl og mannleg samskipti. Til þess 
að nauðsynlegt traust og gagnkvæmur skilningur geti myndast og báðir aðilar að njóta 
ábatans af sambandinu þarf að vanda til þess þegar mentor og mentee eru paraðir 
saman. Þegar mentorastarfi er komið á fót þarf að tryggja því fjármagn og halda utan 
um það með faglegum hætti, svo hægt sé að afla mentora og þjálfa þá og styðja við 
starfið allt frá upphafi, t.d. með því að veita fé til þátttöku í menningarviðburðum 
o.fl. Þegar á heildina litið hefur mentorastarfið verið þeim sem tóku þátt í því og 
verkefninu í heild mikill styrkur og afar góð leið til að auðvelda og flýta fyrir sjálfseflingu 
ungmennanna og gagnkvæmri aðlögun Íslendinga og innflytjenda í samfélaginu.

Höfundur hefur starfað sem umsjónarmaður  
mentorastarfs FÍNL frá ágúst 2006.

Sjálfsagt hefur áhugi manns á 
öðrum þjóðum og menningu 
alltaf verið til staðar. Í upphafi 
var þetta kannski forvitni um 
hvað lægi að baki steríótýpunum 
í barnabókunum, sem smátt og 
smátt þróaðist yfir í löngun til að 
setja sig í spor annarra, sjá heiminn 
frá þeirra sjónarhóli og skilja þeirra 
þankagang.

Ætli þessi áhugi hafi ekki haft mest 
að segja um af hverju ég ákvað að 
taka þátt í þessu verkefni. Ég sá 
viðtal við Anh-Dao í sjónvarpinu á 
vordögum 2005 og hafði samband 
við hana skömmu síðar, og fljótlega 
fékk ég sæmdarheitið Mentor. Ekki 
slæmt það. Við Khoi, en svo heitir 
„mentee-inn“ minn og er nú góður 
vinur minn, höfum hist reglulega 
á þessum tíma. Við höfum náð 
að kynnast vel og deilt ýmsum 
áhugamálum og hugðarefnum og 
ég hef fengið góða innsýn í hans líf 
og hann í mitt. Vonandi hef ég á 
einhvern hátt náð að létta honum 
leiðina um íslenskt samfélag, og 
hann hefur sannarlega opnað augu 
mín fyrir ýmsum hliðum þess sem 
ég hafði litla eða óljósa hugmynd 
um áður.

Þótt innfæddir Íslendingar séu 
upp til hópa víðsýnt og vel gert 
fólk hafa fordómar gagnvart 
útlendingum verið að aukast að 
undanförnu. Það er nauðsynlegt 
að vinna gegn þessari þróun eins 
og hægt er og fá fólk til að horfast 
í augu og eiga samskipti sem 
jafningjar, í stað þess að hugsa um 
hvert annað sem óljósa (og jafnvel 
ógnvekjandi) óhlutbundna stærð. 
Framtíð í nýju landi hefur að mínu 
mati sannað gildi sitt og mikil þörf 
er á því að víkka það út og færa til 
annarra hópa sem á því þurfa að 
halda. Framtíðin er nefnilega okkar 
allra.

Reynsla 
 MENTORS

Guðmundur Erlingsson
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Stiklur 

Í byrjun september 2002 fæddist 
grunnhugmyndin að Framtíð í nýju landi 
á fundi þeirra Anh-Dao Tran og Hildar 
Jónsdóttur þáverandi jafnréttisráðgjafa 
Reykjavíkurborgar.

Í desember afhenti Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir þáverandi borgarstjóri Anh-
Dao Tran styrk úr minningarsjóði Gunnar 
Thoroddsen til að þróa hugmyndirnar 
frekar. Styrkurinn var afhentur í Höfða að 
viðstaddri m.a. ekkju Gunnars, frú Völu 
Thoroddsen heitinni. Markið var sett á 
umfangsmikið samstarfsverkefni til að 
þróa leiðir til að mæta menntunarþörf 
fyrir ungt fólk af erlendum uppruna.

2003
Leitað var til væntanlegra samstarfsaðila og 
verkefnishugmyndin kynnt fyrir þeim. 

2004
1. desember var tilraunaverkefninu 
Framtíð í nýju landi hleypt af stokkunum 
og skyldi það vara í þrjú ár. Samningur 
samstarfsaðilanna sex var undirritaður 
í Höfða, að viðstöddum nokkrum 
væntanlegum þátttakendum og foreldrum 
þeirra. 

Verkefnið fékk starfsaðstöðu í Alþjóðahúsi. 
Komið var á samstarfi við Félagsþjónustu 
Reykjavíkur og var Edda Ólafsdóttir 
útnefnd tengiliður við verkefnið. 

2005
Janúar
Samstarfi við Fjölsmiðjuna var hleypt af 
stokkunum með því að tvö ungmenni hófu 
þar störf. 

Mars 
Vinnustofan Leggjum framtíðinni lið var 
haldin að Glymi í Hvalfirði. 28 manns frá 
ýmsum stofnunum og skólum tóku þátt 
ásamt sex víetnömskum ungmennum sem 
kynntu reynslu sína og vonir. Mark miðið 
með vinnustofunni var að kynna verkefnið 
og gefa stofnununum tækifæri til að 
tengjast því og leggja hönd á plóg.

Maí 
Um vorið var mentorastarfi FÍNL hrundið 
úr vör með vorveislu heima hjá Anh-Dao. 
Þar gafst færi á að hrista hópinn saman, 
kynna þátttakendur hvern fyrir öðrum 
og veita verkefnisstjórninni tækifæri til að 
kynnast ungmennunum og mentorum.

Ágúst
Síðsumars fóru 25 víetnömsk ungmenni 
í ferðalag að Gufuskálum á Snæfellsnesi 
með Anh-Dao verkefnisstjóra og tveim-
ur skátum, Guðmundi og Gísla. Flest 
þeirra höfðu aldrei áður farið í ferðalag út 
í íslenska náttúru. Komið var að Gufu-
skálum um kvöldmatarleyti á föstudegi. 
Á laugardeginum var farið í göngutúr í 
fjörunni þar sem Guðmundur og Gísli 
sögðu frá staðnum og því starfi sem nú 
fer þar fram. Í þessum göngutúr lærðu 
ungmennin um viðinn sem kom alla leið 

frá Síberíu til stranda Íslands og til hvers 
hann var notaður. Einnig fengu þau að 
skoða vatnsbrunn frá víkingaöldum. Þar 
sem Nýsköpunarsjóðsverkefnið Jafnrétti 
til náms var í vinnslu var tækifærið notað 
og spurningarlistar lagðir fyrir ungmennin. 
Að því loknu var farið í bílferð að vitanum 
á Öndverðarnesi og hlaupið í flæðarmáli 
Skarðsness. Þegar kvölda tók elduðu 
ungmennin, borðuðu saman og dönsuðu 
fram eftir. Ungmennin voru sammála um 
að mikið fjör hafi verið í þessari ferð og var 
stefnan tekin á að endurtaka leikinn næsta 
sumar. 

Fyrir tilstuðlan FÍNL var Máni Cong Van 
Jósefsson fulltrúi Íslands á evrópskri 
ungmennaráðstefnu 13. – 20. ágúst í 
Kraká í Póllandi. Yfirskrift ráðstefnunnar 
var Youth Challenges History - Young 
People's Contribution to European History 
Discourses. Markmið ráðstefnunnar 
var að þjálfa ungt fólk í Evrópu í leit að 
friðsamlegum lausnum á ágreiningi byggð-
um á skilningi á átaka mikilli sögu Evrópu. 
Máni hélt síðar fyrirlestra um ráð stefnuna, 
m.a. fyrir verk efnis stjórn FÍNL.

Október 
Út kom skýrsla Hilmu H. Sigurðardóttur 
um Nýsköpunarsjóðsverkefnið Jafnrétti 
til náms – tálsýn eða veruleiki? sem 
unnið var innan vébanda FÍNL og var 
ætlað að renna fræðilegum stoðum undir 
verkefnið. Sjá nánar um niðurstöður á bls. 
16, en skýrsluna má einnig nálgast á vef 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is. 

Landið okkar og glíma við Grettistök og 
önnur náttúrunnar öfl eru snar þáttur 
í sjálfsmynd Íslendinga. Sú uppgötvun 
var gerð á sjálfsstyrkingarnámskeiði á 
Snæfellsnesi, þar sem mentorar, skátar 
og ungmenni af erlendum uppruna tóku 
þátt, að fæst höfðu áður ferðast út í 
íslenska náttúru.

2004-2007
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Menntamálaráðuneytið gerði samning 
við Iðnskóla Reykjavíkur um að taka fjóra 
þátttakendur í verkefninu í starfsnám. 
Þannig fá nemendurnir bæði námsaðstoð 
og túlkaþjónustu. 

Desember 
Haldið var upp á eins árs afmæli FÍNL 1. 
desember í Alþjóðahúsi að viðstöddum 
aðstandendum, þátttakendum og ýmsum 
velunnurum verkefnisins. Hildur Jónsdóttir 
stjórnarformaður FÍNL var veislustjóri, 
Steinunn Hrafnsdóttir, lektor í félagsráðgjöf 
og Hanna Ragnars dóttir, lektor við KHÍ, 
kynntu báðar sam starf FÍNL við HÍ 
og KHÍ, en liður í því er að nemendur 
skólanna fái einingar fyrir mentorastarf 
við FÍNL. Fjölnir Ásbjörnsson, sviðsstjóri 
sérdeildar Iðnskólans í Reykjavík, kynnti 
samstarf Iðnskólans og FÍNL. Samkvæmt 
samningnum verða fjórir víetnamskir 
nemendur í verknámi á vorönn með 
tengilið innan skólans. Tengiliðurinn túlkar 
það sem fram fer í kennslustundum og er 
nemendunum innan handar þegar þeir 
þarfnast aðstoðar. Fjölmenningarlegur 
kvartett frá tónlistarskóla Kópavogs spilaði 
fallega tónlist fyrir afmælisgesti. Að lokum 
opnaði Anh-Dao Tran verkefnisstjóri FÍNL 
vefsíðu verkefnisins. Öllum að óvörum fékk 
FÍNL hundraðþúsund króna afmælisgjöf frá 
Eflingu.

Íslensk jólamenning var kynnt fyrir 
víetnömskum þátttakendum FÍNL 8. 
desember. Mentorapörin, verkefnisstjóri 
og starfsmaður FÍNL komu saman og 
nutu aðventunnar. Á boðstólum var 
hamborgarahryggur með öllu tilheyrandi, 
laufabrauð og möndlugrautur. Allir komu 
með jólapakka og dró hver gestur sér einn 
pakka. Loks voru piparkökur kreyttar undir 
ómi þekktra jólalaga. Mikil ánægja var með 
þessa samkomu og var ákveðið að næsta 
veisla yrði á víetnömskum ára mótum en 
þau eru haldin hátíðleg um mánaðarmótin 
janúar/febrúar. 

Skrifstofa verkefnisstjóra er flutt í Þjón ustu-
miðstöð Miðborgar og Hlíða á grundvelli 
samnings milli Reykjavíkur borgar og 
verkefnisins.

2006 
Janúar 
FÍNL skipulagði í samvinnu við Náms-
flokka Reykjavíkur íslenskunámskeið fyrir 
þátttakendur í verkefninu. Lögð var áhersla 
á tjáningu, lestur, lesskilning og skrift. 
Námskeiðið var hið fyrsta í röð námskeiða 
sem ætlað er að beina þátttakendum inn 
á braut formlegrar menntunar. Kennari var 
Dóra Pálsdóttir og hitti hún ungmennin 
í Alþjóðahúsi tvisvar í viku í eina og hálfa 
klukkustund í senn. Námskeiðið hófst í 
janúar og stóð fram í miðjan maí.

Félag víetnamskra kvenna hélt hátíð-
lega upp á víetnömsk áramót sem voru 
29. janúar þetta árið. Bæði Kínverj ar 
og Víetnamar halda upp á ára mót in 
samkvæmt dagatali tungslins. Þátt takendur 
og aðstandendur FÍNL voru gestir á þessari 
hátíð. Miklar og kræsilegar veitingar voru á 
boðstólnum og gengur allir saddir og sælir 
heim á leið að lokinni skemmtuninni. 

Febrúar
Efling-stéttarfélag gekk til liðs við FÍNL 
og komu tveir nýir fulltrúar, aðal- og 
varamaður, frá félaginu inn í stjórn. Þar 
með varð Efling sjöundi samstarfsaðilinn 
að verkefninu og vildi með því taka beinan 
þátt í leit að lausnum í menntunarmálum 
ungra innflytjenda.

Fyrstu mentörapörin sem gerðust 
þátttakendur í FÍNL luku samnings-
tímabilinu. Átta hófu störf en sex kláruðu 
tímabilið. Gerð var könnun um árangur 
mentorastarfsins. Allir þátttakendur 
sem kláruðu samningstímabilið voru 
ánægðir með starfið innan verkefnisins. 
Samskiptageta og tíðir fundir virtust 
ráða mestu um það hversu vel pörunum, 
mentor og mentee, gekk að ná saman. 

Námskeið um skattframtöl einstaklinga 
var haldið í febrúar. Tveimur vikum áður 
en skilafrestur rann út hélt Margrét 
Steinarsdóttir, lögfræðingur Alþjóðahúss 
og varamaður í verkefnisstjórn FÍNL, 
námsskeið um útfyllingu skattframtala, 
bæði rafrænt og skriflega. Í framhaldinu 
gátu ungmennin aðstoðað aðra í 
fjölskyldum sínum við gerð framtala.

F

úr starfinu

Júlíus Vífill Ingvarsson formaður menntaráðs Reykjavíkurborgar afhenti Anh-Dao Tran 
viðurkenningu Barnaheilla fyrir starf að menntamálum ungra innflytjenda árið 2006. Við sama 

tækifæri kynnti Barnaheill þá stefnu sína að einbeita sér að velferð barna af erlendum uppruna.
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Mars
Máni Cong Van Jósefsson og Emily Huong 
Xuan, bæði þátttakendur í FÍNL, fengu 
styrk úr sjóði Guðrúnar Halldórsdóttur 
fyrrum forstöðumanns Námsflokka 
Reykjavíkur, vegna framúrskarandi 
árangurs í námi. Emily útskrifaðist frá 
Menntaskólanum við Hamrahlíð um jólin 
og stundar nú nám í verkfræði við HÍ. Máni 
er í Kvennaskólanum í Reykjavík á þriðja ári 
náttúrufræðibrautar. Máni og Emily fengu 
hvort um sig 50.000 krónur.

Anh-Dao, verkefnisstjóri hélt fyrir lest ur 
fyrir Evrópuráð gegn kynþátta fordómum 
og skorti á um burðar lyndi (European 
Commission against Racism & Intolerance), 
Fræðsluráð hótela- og matvælagreina og 
hjá Reykjavíkur-akademíunni. Hún hefur 
einnig kynnt verkefnið fyrir fyrrverandi 
stjórnarmönnum og fram kvæmdarstjórum 
Rauða kross Íslands. Fjölmiðlar landsins 
hafa veitt verkefninu verðskuldaða athygli 
og hefur Anh-Dao nokkrum sinnum verið 
gestur þeirra síðustu vikur og mánuði.

Apríl
Haldið var kvöldnámskeið fyrir stúlkur í 
verkefninu um getnaðarvarnir.

Maí/júní 
Enn sannaðist að víetnömsku ungmennin 
í FÍNL eru miklir námshestar. Sóley Thuy 
Duong útskrifaðist sem sjúkraliði frá 
Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Hún fékk 
starf sem sjúkraliði á taugalækningadeild 
Landspítala – háskólasjúkrahúss og líkar 
mjög vel. Tu Ngoc Vu, sem dúxaði í 
rafvirkjun við Fjölbrautaskólann í Breið-
holti um jólin, lauk sveinsprófi í júní. Hann 
vann um sumarið í Rafmiðlun en skráði sig í 
Frumdeild Háskólans í Reykjavík þaðan sem 
hann hyggst ljúka stúdentsprófi á einu og 
hálfu ári. Stefnan er tekin á tæknifræði við 
sama skóla.

Námskeiðið Viðhorf og virðing var haldið af 
Rauða krossi Íslands fyrir FÍNL. Tilgangur 
námskeiðsins, sem á rætur sínar í Suður-
Afríku, er að beina sjónum að orsökum og 
afleiðingum fordóma í samfélaginu þar sem 

þátttakendur fara í sjálfsskoðun með eigin 
fordóma. Anh-Dao Tran, verkefnisstjóri og 
Þórhildur Sveinsdóttir voru leiðbeinendur. 
Um 15 þátttakendur sóttu námskeiðið, bæði 
sjálfboðaliðar FÍNL og víetnömsk ungmenni. 

Íslenskunámskeiðinu sem haldið var í 
samstarfi við Námsflokka Reykjavíkur lauk 
og ríkti mikil ánægja með það. Merkjanleg 
framför í íslensku hjá öllum þátttakendum.

Júní
Aðstandendur og þátttakendur FÍNL komu 
saman á heimili verkefnisstjóra í júní. Allir 
komu með góðgæti á bakka, diski eða í 
potti. Vorveislan er orðin ár legur viðburður 
og er tækifæri fyrir þátt takendur og 
stjórnarmeðlimi að kynnast. Þannig verður 
vinna allra persónulegri og samstarfið nánara. 
Merkingar nafna komu til tals og varð til þess 
að allir gestir sögðu frá nafni sínu, hvaðan 
það væri komið og hvað það þýddi. Í ljós kom 
að þeir sem voru af víetnömskum uppruna 
gátu yfirleitt rakið sín nöfn til náttúrunnar 
eða dýraríkisins á meðan fólk af íslenskum 
uppruna rakti flest nöfn sín til Biblíunnar eða 
norrænu goðafræðinnar.

Á þjóðhátíðardaginn sæmdi forseti Íslands 
Anh-Dao Tran fálkaorðunni fyrir framlag 
hennar til innflytjendamála á Íslandi.

Júlí
FÍNL stóð fyrir ferð í Bláa lónið og voru 
flestir þátttakenda að koma þangað í fyrsta 

skipti. Bláa lónið bauð þátt takendum FÍNL 
ókeypis aðgang að heilsu lindinni og vildi 
þannig styðja verkefnið. Skýin færðu sig 
til rétt á meðan hópurinn var í lóninu og 
leyfði sólinni að skína á þreytta kroppa að 
loknum vinnudegi.

Ágúst
Í ágúst tók nýr starfsmaður við mentora-
þættinum í FÍNL af Hilmu H. Sigurðar-
dóttur, Ása Kol brún Hauks dóttir. Í lok 
mánaðarins var námskeiðið Viðhorf og 
virðing haldið öðru sinni og nú tóku einnig 
stjórnarmenn þátt.

September
Haldinn var kynningar- og fræðslufundur 
í Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða. 
Markmiðið var að kynna fyrir sjálfboða-
liðunum hvað það er að vera mentor og 
ýmsar upplýsingar um mentorastarf.

Nóvember
Sjálfsstyrkingarnámskeið var haldið 
fyrir ungmennin og mentorana fyrstu 
helgina í nóvember. Haldið var snemma 
á laugardagsmorgni á Nesjavelli og gist 
á Fosshótel Nesbúð. Ungmennahreyfing 
Rauða kross Íslands fékk styrk úr Æsku-
lýðssjóði til að halda námskeiðið og voru 
leiðbeinendur frá Foreldrahúsi vímulausri 
æsku. Tilgangurinn var að styrkja ung-
mennin og einnig samband þeirra og 
mentoranna. Námskeiðið tókst með 

Frá víetnömskum degi í húsakynnum Rauða krossins, þar sem ungmennin héldu fyrirlestra um ýmsa 
þætti víetnamskrar menningar fyrir stjórn, sjálfboðaliða og aðra sem unnð hafa að Framtíð í nýju landi.
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ein dæmum vel og voru allir þátttakendur 
mjög ánægðir. 

20. nóvember var Anh Dao Tran verk efnis-
stjóra veitt árleg viðurkenning Barnaheilla 
fyrir starf sitt að verkefninu.

Desember
Á fullveldisdeginum bauð borgarstjóri 
til hófs í Höfða í tilefni tveggja ára 
afmælis FÍNL. Við það tækifæri veitti 
Reykjavíkurborg hálfrar milljónar króna 
viðbótarstyrk til verkefnisins, nánar til 
tekið til dótturverkefnisins Íslensku-
brautin. Saman komu stjórnarmenn, 
meðlimir verkefnisins, sjálfboðaliðar og 
fleiri aðstandendur þess. Mentorum sem 
höfðu lokið samningstímabili sínu var veitt 
viðurkenning. Tilkynnt var í Höfða að FÍNL 
hafði verið veittur styrkur að upphæð 
2 milljónir frá Góða hirðinum að tillögu 
Rauða kross Íslands. 

Emily Huong Xuan útskrifaðist af náttúru-
fræðibraut MH með pompi og prakt um 
jólin og hóf nám í verkfræði í HÍ í janúar. 
Emily gerði sér lítið fyrir og fékk verðlaun 
fyrir hæstu einkunn í stærðfræði. 

2007
Mars 
Víetnamskur dagur var haldinn hinn 
11. mars í húsi Rauða kross Íslands við 
Efstaleiti. Markmiðið með þessum degi var 
að kynna víetnamska menningu, siði og 

matargerð. Fjölskyldu og vinum mentora 
og mentee var boðið að koma og hlusta á 
fyrirlestra sem ungu Víetnamarnir höfðu 
undirbúið. Efni fyrirlestranna voru m. a. 
tónlist, matur, hjátrú, saga og etnískir 
hópar innan Víetnam. Ungmennin komu 
einnig öll með veitingar til þess að leyfa 
gestum að bragða á. Mikill undirbúningur 
var fyrir þennan dag og skilaði unga fólkið 
einstaklega skemmtilegum kynningum. 

Apríl
Haldið var annað sjálfsstyrkingarnámskeið 
í framhaldi af því sem áður var í Nesbúð á 
Nesjavöllum. Í þetta sinn var námskeiðið í 
húsi RKÍ og aftur með leiðbeinendum frá. 
Foreldrahúsi vímulausrar æsku. Alls tóku 14 
manns þátt. 

Júní,
Hóað var saman ungmennum frá ýmsum 
löndum ásamt þátttakendum í FÍNL til 
að undirbúa málþing fyrir ungt fólk af 
erlendum uppruna, Framtíð okkar í nýju 
landi – erum við Íslendingar. Myndaður var 
stýrihópur ungmennanna sjálfra sem hittist 
reglulega yfir sumarið.

Júlí
Í byrjun júlí fóru tólf víetnömsk ung menni 
og þrír mentorar í útilegu í Skafta fell. 
Mark miðið með ferðinni var að kynna 
landið og sögu þess. Haldið var af stað 
snemma á laugardagsmorgni og á leiðinni 
var stoppað á ýmsum merkum stöðum, s.s. 

að Seljalandsfossi, Skógarfossi og Dyrhólaey. 
Þegar komið var í Skaftafell var slegið upp 
tjöldum og því næst haldið í gönguferð 
inn að jökli. Þegar komið var aftur á 
tjaldstæðið hófust allir handa við að grilla 
og undirbúa kvöldmat. Snemma næsta 
morgun var stefnan tekið á Jökuls árlón, en 
þar var myndað og dáðst að landslaginu. 
Því næst var haldið til Reykjavikur með 
nokkrum áhugaverðum stoppum á leiðinni. 
Þessi ferð heppnaðist með eindæmum vel 
og komu ferðalangar ánægðir og þreyttir til 
borgar um kvöldmatarleytið. 

September 
Málþingið Framtíð okkar í nýju landi - 
erum við Íslendingar? var haldið hinn 24. 
september að frum kvæði FÍNL. MH léði 
hátíðar sal sinn og fjölda aðstoðar manna 
úr hópi nemenda. Í fyrri hluta mál-
þingsins fluttu ung menni af fjöl breytt um 
uppruna sjö fyrirlestra um reynslu þeirra á 
mismunandi sviðum, s.s í skóla, í vinnu, af 
menningu og daglegu lífi á Íslandi. Á eftir 
voru umræður og spurn ingar úr sal. Í seinni 
hluta málþingsins var ungmennunum skipt 
í hópa og niður stöðurnar kynntar í enda 
mál þings. Fjöl miðlar gerðu málþinginu góð 
skil og skrifaði Morgunblaðið m.a. leiðara í 
tilefni þess. Sjá nánar á bls.XX. 

Október 
Með það að markmiði að verðlauna 
stýrihóp málþingsins fyrir mikla og góða 
vinnu var þeim boðið á veitingahúsið Asíu 
og var þetta góð kvöldstund. 

Nóvember 
Lokaveisla FÍNL var haldin heima hjá 
Anh-Dao verkefnisstjóra. Þátttakendur, 
stjórnarmenn, makar þeirra og ungmennin 
sem komu fram á málþinginu komu saman 
og áttu góða kvöldstund. Snæddur var 
víetnamskur matur sem starfsmenn og 
þátttakendur höfðu matreitt. 

Verkefninu lýkur formlega með 
lokaráðstefnu í Fjölbrautaskólanum 
í Garðabæ 30. nóvember og útgáfu 
lokaskýrslu. Í Höfða 1. desember 2006 fengu mentorar sem lokið höfðu samningi sínum við FÍNL viðurkenningu 

fyrir framlag sitt. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmssom borgarstjóri bauð til veislu við það tækifæri.
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Nhung Tuyế t 
Nguyễ n

Reynslusögur 

Þegar ég kláraði grunnskólann var ég ekki 
með á hreinu hvað ég vildi gera. Anh Dao 
benti mér á að prófa að fara í Iðnskólann 
og taka grunnnámið og athuga hvort 
ég fyndi eitthvað sem ég hefði áhuga á. 
Ég fann mig þó ekki, vissi ekki hvað ég 
vildi og hafði lítinn áhuga á náminu. Ég 
var í bekk með útlenskum krökkum frá 
ýmsum löndum, en náði lítið að kynnast 
Íslendingum í skólanum. Í grunnskóla 
hafði ég átt marga íslenska vini, en það 
gekk illa að kynnast þeim í Iðnskólanum. 

Ég stóð mig ekki vel í náminu og vildi 
taka mér pásu og vinna í smá tíma. 
Anh Dao var mér innan handar og fékk 
pláss fyrir mig í Fjölsmiðjunni þar sem 
ég vann í eitt ár. Þar vann ég fyrst í 
rafvirkjadeildinni en líkaði það ekki. Ég 
fékk að prófa að vinna í smíðadeildinni 
og fannst það mjög skemmtilegt og 
eiga vel við mig. Ég ákvað að fara aftur 

í Iðnskólann að læra trésmíði og hafði 
fundið það sem ég vildi. 

Á sama tíma byrjaði ég sem mentee í 
Framtíð í nýju landi. Þar hef ég kynnst 
mörgum og eignast nýja vini, bæði 
víetnamska og íslenska. Verkefnið hefur 
líka veitt mér mikinn stuðning í náminu í 
samstarfi við námsráðgjafann í skólanum. 
Þá höfum við fengið aðstoð og aukatíma 
í þeim greinum sem okkur gengur illa 
í. Það hafa líka verið haldin námskeið, 
þar sem menteear og mentorar fá að 
bera saman Ísland og Víetnam og sjá 
hver munurinn er á löndunum tveimur. 
Þá áttuðum við okkur á að munurinn 
á milli landanna er kannski ekki eins 
mikill og við höldum. Við höfum líka 
farið í útilegur og ferðir á sumrin saman 
í hóp, þar sem við lærðum meira um 
sögu Íslands og menningu auk þess sem 
við skemmtum okkur saman. Verkefnið 

hefur því gefið mér tækifæri á að kynnast 
Íslandi og íslenskri menningu á annan 
hátt en áður. Mentorinn minn heitir 
Guðmundur og við höfum hist reglulega 
síðan um vorið 2006. Þannig eignaðist 
ég íslenskan vin sem gat hjálpað mér og 
útskýrt ýmislegt um Ísland og íslenska 
menningu sem ég var ekki með á hreinu. 
Við höfum mest hist á kaffihúsum eða í 
heimahúsi og rætt saman um heima og 
geima. Ég hef líka kennt honum ýmislegt 
um Víetnam og víetnamska menningu.

Framtíð í nýju landi hefur hjálpað mér 
mikið bæði í náminu og við að kynnast 
landi og þjóð og aðlagast þjóðfélaginu 
hérna. Ég vona að þetta verkefni haldi 
áfram þar sem það hefur reynst mér 
mjög vel, og ég held að það sé gott fyrir 
alla sem eru nýkomnir til Íslands. 

Mér finnst verkefnið Framtíð í nýju landi vera 
mikilvægt fyrir unglinga. Þeir sem koma frá 
Asíu og hafa ekki verið í grunnskóla á Íslandi 
hafa ekki lært um samfélagið á Íslandi. Þeir 
krakkar sem koma fyrr og fara í grunnskóla 
á Íslandi læra um landið og lífið á Íslandi í 
skólanum. Það er margt sem þarf að kenna 
þeim sem koma eftir grunnskólann, t.d. um lífið 
á Íslandi, siðina á Íslandi, náttúrufræði, miklu 
meiri ensku og margt annað. Það er mjög erfitt 
að fara í framhaldsskóla á Íslandi nema að fá 
einhverja aðstoð.

Þegar ég var að ljúka grunnskólanum á Íslandi 
langaði mig að læra arkitektúr. Kennarinn 
minn í grunnskólanum sagði að ég ætti bara 
að gera það. Anh Dao kom og hjálpaði mér að 
velja skóla. Fyrst fór ég í Iðnskólann og lærði 
íslensku þar og síðan fór ég í MK. Það var mjög 
mikilvægt fyrir mig að fá hjálp frá Anh Dao. 
Hún kom heim til mín og talaði við mig og 
skýrði fyrir mér hvernig einingakerfið virkar í 
framhaldsskólanum. Hún var búin að skoða 
marga skóla og ég valdi að fara í MK. Þar er 
einingakerfi sem hentar betur en bekkjarkerfi 
því ég tek mikið af stærðfræði en er í Íslensku 

sem annað mál. Það er ekki boðið upp á það 
í bekkjarskólum. Eftir að ég byrjaði í MK gekk 
vel í stærðfræðinni og námsgreinum þar sem 
byggt er á því sem ég var búin að læra heima 
í Víetnam en sumar greinar voru mjög erfiðar. 
Það var mikill lestur og erfiður orðaforði, t.d. 
í félagsfræði og náttúrufræði og ég var ekki 
búin að læra eins mikið í ensku og íslensku 
krakkarnir. Mig vantaði meiri hjálp. Þá hringdi 
ég í Anh-Dao og hún talaði við skólameistara 
MK um hvað væri hægt að gera. Ég  fékk 
aukatíma í sumum námsgreinum og síðan fékk 
ég aðstoð við að skilja spurningarnar á prófum. 
Anh-Dao talaði líka við Eygló Eyjólfsdóttur, sem 
var lengi kennari og skólameistari, og hún vildi 
hjálpa mér utan skólans. Mér hefur gengið vel 
í MK og ætla að útskrifast þaðan, vonandi eftir 
eitt ár!

Mér finnst þetta verkefni mjög mikilvægt 
og hafa hjálpað mér mikið. Þegar ég kom í 
grunnskóla hér gat ég ekki spurt neinn og 
foreldrar mínir gátu ekki aðstoðað mig með 
neitt sem sneri að skólanum. Þau kunna ekkert 
á íslenkst skólakerfi og vissu lítið um samfélagið 
þegar þau komu. Ég byrjaði í verkefninu 

Framtíð í nýju landi í ágúst 2004 og þá var ég í 
Iðnskólanum. Það var mjög gott að fá einhvern 
sem ég gat alltaf leitað til og fengið aðstoð með 
alla mögulega hluti. Ég var með mentor og það 
var mjög gott. Þar kynntist ég íslenskri stelpu 
og hennar fjölskyldu og vinkonum. Við gerðum 
margt skemmtilegt saman og erum góðar 
vinkonur í dag þótt hún búi núna erlendis. Allir 
krakkarnir sem voru í verkefninu hafa síðan hist 
nokkrum sinnum og það var mjög skemmtilegt. 
Við fórum í útilegu, á námskeið, bökuðum 
saman pönnukökur og margt fleira. Þegar við 
vorum að hittast lærði ég alltaf eitthvað nýtt. 
Krakkarnir sögðu frá því sem þau voru að gera 
og þannig lærir maður mikið um samfélagið og 
lífið á Íslandi.

Mér finnst verkefnið Framtíð í nýju landi hafa 
verið mjög gott fyrir mig og ég vona að það 
verði áfram fyrir unglinga sem eru að flytja til 
Íslands. Það er mjög mikilvægt að fá upplýsingar 
og hjálp við að komast inn í samfélagið og við 
að komast í gengnum framhaldsskóla á Íslandi. 
Það skiptir líka mikilu máli að hitta aðra og 
vera með unglingum sem eru íslenskir og líka 
unglingum frá  heimalandinu.

Khôi Hồ ng 
Nguyễ n
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Vư ơ ng Nữ  
thị  Đ ồ ng

þátttakenda

Verkefnið Framtíð í nýju landi er 
mjög gagnlegt fyrir okkur ungt fólk 
af víetnömskum uppruna, sem eru að 
fóta sig hér landi. Þegar við komum 
til nýs lands var allt nýtt fyrir okkur. 
Við þekktum ekki menninguna og 
við kunnum ekki tungumálið. Þess 
vegna var erfitt fyrir okkur að aðlagast 
nýja samfélaginu. Framtíð í nýju landi 
aðstoðaði mig mikið. Ég vil fyrst og 
fremst að nefna íslenskukennslu. 
Verkefnið bauð upp á íslenskunámskeið 
og Dóra Pálsdóttir kenndi okkur af 
innlifun. Í tíma hjá henni lærðum við ekki 
bara íslensku; við lærðum líka framburð, 
lásum fréttir í dagblöðunum til að kynnst 
málefnum sem voru til umræðu í landinu 
og við fengum útskýringar á íslenskri 
menningu. Við fórum í vettvangsferðir 

og heimsóttum kirkju, leikhús og söfn og 
hún sagði okkur frá sögu staðanna.

Annað sem Framtíð í nýju landi kynnti 
fyrir mér voru mentorar. Guðrún Alda 
aðstoðaði mig við námið þegar ég lenti 
í vandræðum. Lilja Ólafsdóttir útskýrði 
fyrir mér bókhaldsverkefni þegar ég átti 
erfitt með að skilja þau og ýmsa hluti úr 
daglegu lífi. Hún fór til dæmis með mér 
til Eflingar til kanna réttindi mín þegar 
ég varð veik og hjálpaði mér til að finna 
húsnæði þegar ég þurfti að flytja frá 
systur minni.

En Anh-Dao er sú sem hefur gert mest 
fyrir mig. Ég fékk mikla hvatningu 
hjá henni. Hún hjálpaði mér að 
teikna upp leiðir til að fylgja til að ná 
framtíðarmarkmiðum. Ég er núna í 

námi við MK, Office Skills Program, til 
að bæta við mig bókfærslu, ensku og 
íslensku, jafnvel þó að ég hafi BA-próf í 
markaðsfræðum frá Víetnam. Við Anh-
Dao erum að vinna að því að ég komist í 
vinnu í banka í framtíðinni.

Þótt það sé ekki mjög langt síðan ég 
byrjaði að taka þátt í þessu verkefni 
hefur mér farið mikið fram, sérstaklega 
í íslensku og hef fengið meiri skilning á 
íslensku samfélagi.

Ég heiti Vuong og er þátttakandi í 
verkefni sem heitir Framtíð í nýju landi. 
Mig langar að þakka verkefninu fyrir mig. 
Frá því að ég hóf þátttöku í verkefninu 
hef ég fengið mikla aðstoð, bæði við 
skólanám og annað. Í verkefninu fékk ég 
mentor sem er alltaf tilbúin til að hjálpa. 
Við höfum farið í bíó saman, boðið 
hverri annarri í mat og svo framvegis. Þar 
sem mig langar alltaf að vita meira um 
menningu Íslendinga, hefur mentorinn 
minn frætt mig mjög mikið. 

Meðal annars þegar ég sótti um sæti í 
Ungmennaráði UNICEF. Hún Anh-Dao 
kom með hugmyndina og Ása hjálpaði 
mér að sækja um. Eftir að ég byrjaði að 
starfa með UNICEF þá hef ég farið að 
hugsa öðruvísi.  Fólk í þróunarlöndum 

þarf á meiri hjálp að halda, sérstaklega 
börn. Mér finnst núna mjög mikilvægt 
að lifa í góðu samfélagi og geta hjálpað 
öðrum.

Í verkefninu fórum við saman í 
sumarbústað, tjaldútilegu og gerðum 
ýmislegt saman. Það var mjög 
skemmtilegt. Svo var það málþingið. Það 
var haldið í hátíðarsal  Menntaskólans 
við Hamrahlíð. Þar komu margir og við  
héldum ræður og spjölluðum saman. 
Svo komu líka Íslendingar og sögðu sína 
skoðun, þar kom margt fram sem við 
höfðum aldrei íhugað. Málþingið tókst 
mjög vel og ég skemmti mér konunglega. 
Einnig lærði ég mikið á málþinginu. Ég 
var mjög feimin fyrst, ég skalf svo mikið 
þegar ég byrjaði að halda ræðu en núna 

langar mig að standa bein og tala hátt. 
Það er kannski ekki auðvelt en ég er alltaf 
að reyna það.

Núna, þegar verkefninu er alveg að ljúka, 
langar mig innilega að þakka kærlega 
fyrir. Ég vona að fleiri svona tilraunir 
verði framkvæmdar. Það hefur eflt okkur 
íbúa af erlendum uppruna mjög mikið. 

Thúy Bùi
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Reynslusögur foreldra

Okkur finnst verkefnið Framtíð í nýju landi 
hafa verið mjög gott fyrir dóttur okkar.  
Hún hefur fengið stuðning  við að komast 
áfram í námi og stuðning við að aðlagast og 
læra á íslenskt samfélag. Ef Anh-Dao hefði 
ekki verið til að aðstoða Nhung hefði hún 
ekki getað farið í framhaldsskóla. Það hefði 
okkur foreldrunum þótt mjög slæmt því 
Nhung langaði mikið til að læra. En það er 
ekki auðvelt fyrir þá sem ekki þekkja íslenskt 
skólakerfi að átta sig á hvar best er fyrir 
nemandann að vera.

Þegar Nhung var búinn með Austurbæjar-
skóla var hún að spyrja okkur foreldrana hvað 
hún ætti að læra og við gátum engu svarað. 
Við þekkjum ekkert til í skólakerfinu og það 
er allt öðruvísi upp byggt en við þekkjum frá 
Víetnam. Verkefnið sjálft var þá ekki byrjað 
en Anh-Dao kom í Austurbæjarskóla og 
spjallaði við krakkana og ráðlagði Nhung að 

fara og læra meira í íslensku í Iðnskólanum. 
Við skildum samt lítið í áfangakerfinu og því 
hvernig námið er byggt upp í Iðnskólanum.  
Kennararnir í Iðnskólanum hjálpaðu til við að 
velja en það var engin aðstoð utan tímanna. 
Eftir eitt ár í Iðnskólanum byrjaði verkefnið 
Framtíð í nýju landi og Nhung byrjaði strax 
þar. Þá gat Nhung talað meira við Anh-Dao 
og hún hjálpaði henni að velja nám sem hún 
hefði áhuga á. Þær fóru og skoðuðu skóla og 
lásu námslýsingar. Þegar búið var að fara í 
nokkra skóla varð Menntaskólinn í Kópavogi 
fyrir valinu. Fyrsta önnin var mjög erfið í 
skólanum og við foreldrarnir fundum að þetta 
var oft mjög erfitt. En þá gat Nhung hringt 
í Anh-Dao til að fá aðstoð. Það var mjög 
gott. Hún talaði við skólann og Nhung fékk 
aðstoð við námið utan tímanna. Hún hjálpaði 
líka til við að finna sumarnámskeið í ensku á 
Englandi og Nhung fór þangað eitt sumarið. 
En Anh-Dao var líka mjög dugleg að fylgjast 

með og hringja og athuga hvernig gengi. Það 
var mjög gott því það er erfitt að hringja og 
biðja um aðstoð. 

Nú er verkefnið að verða búið. Við eigum 
öll eftir að sakna þess. Það hefur verið mikill 
stuðningur af því fyrir okkur öll. Ég á aðra 
dóttur og ég vildi gjarnan að hún fengi líka 
stuðning frá einhverjum þegar kemur að því 
að fara í framhaldsskóla en hún er núna í 9. 
bekk í Austurbæjarskóla. Það er erfitt fyrir 
foreldra að aðstoða börnin við það sem þarf 
til að þau geti haldið áfram í námi og komið 
sér vel fyrir á Íslandi þegar foreldrarnir kunna 
ekki tungumálið og þekkja ekki þetta nýja 
samfélag.

Ég vona að verkefnið Framtíð í nýju landi 
haldi áfram og það verði stutt vel við unglinga 
sem eru innflytjendur á Íslandi.

Fjölskyldan mín kom til Íslands fyrir 9 
árum. Ég á tvö börn, eina stelpu og einn 
strák. Elsta stelpan mín var 16 ára þegar 
hún kom til landsins og strákurinn var 10 
ára. Stelpan byrjaði að læra snyrtifræði 
í FB í haust en strákurinn á bara eitt ár 
eftir í smíðanámi hjá IR. Áður en Framtíð 
í nýju landi hófst áttu börnin mín erftt 
með að finna sínar leiðir til að halda 
áfram í námi eftir grunnskóla. Þar sem 
kunnátta okkar, mannsins míns og mín, 
bæði um íslensku og skólakerfi, er frekar 
takmörkuð gátum við ekki aðstoðað 
þau. En eitt skref í einu: Framtíð í nýju 
landi hefur leiðbeint þeim, sérstaklega 
syni mínum, við að finna nám sem hann 
hafði áhuga á. Áhugi hans vaknaði og 
hann hefur það sem hann hefur í dag. 
Ég get nefnt eitt dæmi - um enskunám 

hans. Þegar hann var í grunnskóla fannst 
honum ekki gaman að læra enskuna. 
En núna eftir hann hefur fengið aðstoð 
í skóla og fundið hvað enskukunnátta 
er nauðsynleg í vinnu er hann duglegur 
að læra enskuna. Hann er líka mjög 
samviskusamur að læra smíðafagið sem 
hann uppgötvaði þegar hann vann og 
lærði hjá Fjölsmiðjunni.

Í mínu mati beinist aðstoð Framtíðar í 
nýju landi ekki bara að  menntakerfinu, 
það hefur líka auðveldað börnunum 
mínum aðlögun að Íslandi, sérstaklega í 
gegnum mentoraþáttinn. Eins og ég vissi 
í gegnum samskipti mín við víetnamska 
samfélagið á Íslandi, sem formaður Félags 
víetnamskra kvenna á Íslandi, þá styðja 
margir markmið verkefnisins sem er að 

hvetja ungmennin til náms. Ég óska þess 
að verkefnið haldi áfram, því í mínum 
huga vil ég að ekki bara mín börn og 
ungt fólk á þessum tíma fái að njóta 
þjónustu verkefnisins - þau sem á eftir 
koma eiga líka að fá tækifærið. Að lokum 
viljum við hjónin þakka öllum sem hafa 
komið að verkefninu og unnið í þágu 
barnanna okkar.

Chung thị Nguyễ n

Nhở  vă n Nguyễ n
Mai thị  Trầ n
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Framtíð okkar í nýju landi 

   Erum við 
Íslendingar?

Málþing fyrir ungt fólk 
af erlendum uppruna

Hinn 24. september 2007 var haldið mál-
þing fyrir ungt fólk af erlendum uppruna. 
Yfirskrift málþingsins var Framtíð okkar 
í nýju landi og undirtitillinn Erum við 
Íslendingar? Málþingið fór fram í hátíðarsal 
Menntaskólans við Hamrahlíð.

Fjölmargir nemendur af IB braut skólans 
aðstoðuðu við framkvæmd málþingsins, 
auk kennara og skólastjórnenda.

Stýrihópur ungmenna af margvíslegum 
uppruna hafði unnið ötullega frá því í vor 
við undirbúning málþingsins og stýrði því 
af skörungsskap.

Málþingið var haldið að frumkvæði 
Framtíðar í nýju landi og í samvinnu 
við ÍTR, Bandalag íslenskra skáta og 
Menntaskólann við Hamrahlíð. 

Tilgangurinn með málþinginu var að láta 
rödd ungmenna, sem hafa flust hingað til 
lands og eiga hér heima, heyrast og auka 
þannig skilning milli þeirra og annarra 
landsmanna. Þarna gafst ungu fólki á 
aldrinum 16 til 25 ára tækifæri til að koma 
skoðunum sínum á framfæri um hvernig 
hægt sé að byggja framtíð Íslands með 
tilliti til allra sem hér búa og stuðla að 
heilbrigðu umhverfi fyrir samfélagið sem 
heild. Eftirfarandi erindi voru flutt: 

Erum við Íslendingar? 
Vuong Nu Thi Dong frá Víetnam 

Metamorphosis 
Jorge Montalvo frá Kólumbíu

Ég vil komast í háskólann  
Laura Acosta Gomez frá Kólumbíu 

How do you like Iceland? 
Raúl Saenz frá Mexíkó og Chang Long 
Xu frá Kína

Störf og réttindi 
Olena Fitts frá Úkraínu 

Hvað vil ég fá út úr lífinu? 
Hai-Anh Thi Nguyen frá Víetnam 

Ástæður fordóma 
Julie Sif Sigurðardóttir af fransk-
íslenskum uppruna

Þátttakendur voru virkir og líflegar 
umræður urðu í salnum. Einnig fór 
fram hópastarf og niðurstöður og voru 
niðurstöður dregnar saman í lokin. 
Rúmlega 200 manns af ýmsum þjóðernum 
sóttu þingið og töluðu um reynslu sína af 
íslensku samfélagi.

Í öllum fyrirlestrunum í fyrri hluta 
málþingsins var fjallað um reynslu 
fyrirlesaranna á ólíkum sviðum, s.s. í skóla, 
í vinnu, af menn ingunni og af daglegu lífi 
á Íslandi. Eftir að fyrirlestrunum lauk voru 
um ræður og spurningar úr sal. Mátti fólk 
ræða það sem tengdist fyrirlestrunum og 
einnig hvað sem því lá á hjarta. 

Eftir að fyrri hluta málþings var slitið þá 
var ungmennunum skipt í 8 hópa eftir 
löndum (sjá töflu 1) og voru þau alls 115.

Meðalfjöldi í hverjum hópi var 15 
manns og aldur þátttakenda var 16 
– 25 ára. Yfirgnæfandi meirihluti þátt-
takenda var í skóla. Flestir voru af 
höfuðborgarsvæðinu, en sjö ein staklingar 
komu af landsbyggðinni. Að auki voru 
hópstjórar sem stjórnuðu umræðunum og 
ritarar tóku niður svör þátttakenda. Þegar 
búið var að skipta ungmennunum í hópa 
hófust umræður í tengslum við eftirfarandi 
spurningar:

1. Finnst þér þörf fyrir að stofna miðstöð 
ungs fólks af erlendum uppruna á 
Íslandi?
a) Af hverju?
b) Hvaða starfsemi á miðstöðin að 

bjóða upp á (s.s. upplýsingar, ráðgjöf, 
afþreyingu, og svo fr.)

2. Hverjar eru stærstu hindranir sem ungt 
fólk af erlendum uppruna þarf að glíma 
við?
a) Í vinnu (nefna þrjú dæmi fyrir hvern 

hóp) 
b) Í skólum (nefna þrjú dæmi fyrir 

hvern hóp)

Tafla 1
Hópar Tungumál Land
Hópur 1 Kínverska Kína
Hópur 2 Tagalog Filipseyjar
Hópur 3 Pólska Pólland 
Hópur 4 Víetnamska Víetnam 
Hópur 5 Spænska Kólumbía, Chile, Mexíkó, Ekvador, Perú og Spánn
Hópur 6 Enska Nepal, Mongolía, Bandaríkin, Ástralía og Frakkland
Hópur 7 Enska Úkraína, Kosovo, Nepal, Rússland, Eistland, Holland og Lettland
Hópur 8 Enska Angóla, Kenýa, Nígería, Írak, Eþíópía og Ísland
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3. Hvaða lausnir komið þið auga á til að 
yfirvinna hindranir sem voru nefndar í 
spurningu 2?
a) Í vinnu (nefna þrjú dæmi fyrir hvern 

hóp) 
b) Í skólum (nefna þrjú dæmi fyrir 

hvern hóp)

Svör við spurningunum voru mjög fjöl-
breytt en eitt meginþema var í gangi 
hjá öllum hópum. Það er greini leg þörf 
fyrir þjón ustu fyrir ungt fólk af erlendum 
uppruna, til dæmis í tengslum við nám, 
vinnu og sam félagið. Hóparnir voru sam-
mála að það þarf að vera miðstöð fyrir 
ungt fólk af erlendum uppruna (sjá töflu 2). 

Að auki voru þátttakendur spurðir hvaða 
þjónustu þessi miðstöð ætti að bjóða. Í 
svörum þeirra kom meðal annars fram 
að þörf er á þjónustu í tengslum við 
tungumálakennslu, aðlögun þeirra að 
samfélaginu og við að draga úr fordómum. 
Hér eru nokkrar tilvitnanir úr hópastarfinu 
í sambandi við hvaða þjónustu miðstöð 
sem þessi ætti að bjóða:

„Vantar aðila til þess að hjálpa til við 
að læra íslensku og okkar tungumál, 
einnig að bjóða meiri stuðning, bæði á 
höfuðborgarsvæðinu og utan þess”

„Búa til blandaða hópa sem gera eitthvað 
saman, fólk af mismunandi uppruna svo 
þau hjálpist að við að læra tungumálið” 

„Búa til vettvang fyrir fólk frá mismunandi 
löndum til að hittast”

„Aðstoða við það að geta tekið þátt í 
íslenskum hátíðum og kynnast siðum” 

„Bjóða krökkum ráð í tengslum við nám, 
atvinnu og almennar upplýsingar”

„Staður þar sem ungmenni geta opnað 
sig og rætt um vandamál sín og deilt 
reynslu sinni” 

„Staður fyrir Íslendinga til að læra um 
mismunandi menningu og skilja fólk af 
erlendum uppruna betur” 

„Skipuleggja fræðslu og skemmti ferðir” 

Þátttakendur málþingsins töldu að þær 
hindranir sem hafa áhrif á aðlögun þeirra 
að íslensku samfélagi séu margar. Til dæmis 
var tungumálið algengasta hindrunin sem 
nefnd var í hópunum og einnig skortur 
þeirra á aðlögun að íslensku samfélagi 
(töflu 3).

Tilvitnanir úr hópastarfinu í sambandi 
við hindranir sem ungt fólk af erlend um 
uppruna þarf að glíma við á Íslandi eru 
eftirfarandi:

„Ungir Íslendingar eru með mikla fordóma 
gegn Asíubúum og öðrum af erlendum 
uppruna. Það eru samt ekki bara Íslend-
ingar sem gagnrýna fólk frá Asíu heldur 
eru það líka hinir útlendingarnir sem 
koma frá öðrum löndum”

„Tungumálið er flókið og það er erfitt að 
tala við Íslendinga þegar maður talar 
ekki rétta íslensku. Einnig er mjög erfitt 
að taka próf á íslensku þegar maður 
kann ekki tungumálið vel”

„Við upplifum mikla tilfinningalega erfið-
leika vegna þess við erum einangruð frá 
þjóðfélaginu”

„Í sambandi við vinnu, við þurfum að 
fá upplýsingar um réttindi okkar 

og þurfum aðstoð við að sækja rétt 
okkar í sambandi við launamál því 
oft eru útlendingar með lægri laun en 
Íslendingar fyrir sömu vinnu”

„Íslendingar eru lokaðir og hræddir við að 
kynnast okkur”

Í þriðju spurningu vildum við finna út 
hvaða lausnir unga fólkið var með við því 
að yfirvinna hindranir sem þau hafa þurft 
að glíma við. Eftirfarandi kom fram: 

„Að vera opin fyrir fólki af erlendum 
uppruna, skilja þau og skilja að fólk 
af erlendum uppruna er jafningjar 
Íslendinga”

„Fræða Íslendinga um mismunandi 
þjóðerni” 

„Leiðrétta launamismun” 

„Bjóða upp á umræðutíma í skóla þar sem 
ungt fólk deilir reynslu sinni” 

„Fólk af erlendum uppruna þarf að vera 
sjálfstætt” 

„Allir skólar þurfa að sameinast og bjóða 
sömu þjónustu fyrir fólk af erlendum 
uppruna” 

„Fjárhagsaðstoð í tengslum við nám” 

Það er ljóst eftir umræður ung menn-
anna að þau telja þörf fyrir bætta þjón-
ustu við ungt fólk af erlendum upp runa á 
höfuðborgarsvæðinu og lands byggðinni. Að 
mati hópanna gæti miðstoð fyrir ungt fólk 
af erlendum uppruna komið til móts við 
þarfir ungmennanna. Í slíkri mið stöð gætu 
ungmennin fengið upp lýs ingar og þjónustu, 
hvort sem það er í sambandi við vinnu, skóla 
eða einkalíf. Þá gæti slík miðstöð einnig verið 
heppilegur vettvangur fyrir ungt fólk til 
að hittast, deila reynslu sinni ásamt því að 
kynnast íslenskum ungmennum sem gæti 
stuðlað að aukinni gagnkvæmri aðlögun 
ungmenna á Íslandi.

Paola Cardenas 
Verkefnisstjóri Innflytjendur, 

Barna- og ungmennastarf 
Rauði kross Íslands

Tafla 2

Spurning 1: Finnst þér að það sé þörf 
fyrir að stofna miðstöð ungs fólks af 
erlendum uppruna á Íslandi?
Hópur Svar
Hópur 1 Já

Hópur 2 Já

Hópur 3 Já

Hópur 4 Já

Hópur 5 Já

Hópur 6 Já

Hópur 7 Já

Hópur 8 Já

Samtals 100%

Tafla 3
Spurning 2: Hverjar eru stærstu hindranir 
sem ungt fólk af erlendum uppruna þarf 
að glíma við?

Hindranir
Fjöldi 
hópa

Tungumál 7

Almenn mismunun í tengslum 
við atvinnu 3

Upplýsingaskortur 1

Skortur á aðstoð við nám 3

Fordómar 4

Menningarmunur 2

Skortur á aðlögun þeirra að 
samfélaginu 7
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Framtíð í nýju landi fékk á árunum 
2006 og 2007 styrki frá þróunar sjóði 
framhaldsskóla innan menntamála-
ráðuneytisins til að vinna að tillögu 
um allt að tveggja ára námsbraut á 
fram halds skólastigi ætlaða ungum inn-
flytjendum með tak markaða íslensku-
kunnáttu. Verk efnið ber heitið Íslensku-
brautin og er áætlað að því ljúki vorið 
2008. Hér fer á eftir lýsing á verkefninu 
sem er byggð á þeirri greinargerð sem 
fylgdi umsókn til þróunarsjóðsins.

Innan vébanda verkefnisins Framtíð í nýju 
landi, hefur verið unnið með víetnömsk 
ungmenni á aldrinum 15-25 ára að því 
að styrkja þau og opna þeim leiðir til að 
stunda nám eða atvinnu í samræmi við 
metnað þeirra og getu. Staða þeirra er 
nokkuð mismunandi, m.a. hafa þau verið 
mislengi á Íslandi og er íslenskukunnáttan 
þar af leiðandi mjög mismunandi. 
Almennt má þó segja að langflest búa yfir 
lítilli íslenskukunnáttu, vilja læra málið 
betur og afla sér frekari menntunar, en 
hafa átt í erfiðleikum með skólagöngu 
og mörg fallið út úr námi. Mörg þeirra 
eru á vinnumarkaðnum í störfum 
sem eru unninn í verulegri félagslegri 

einangrun og oft fer því lítið sem ekkert 
íslenskunám fram á vinnustaðnum. Verst 
er staða þeirra sem koma til landsins 
á unglingsárum, en framhaldsskólinn í 
núverandi mynd reynist þeim oft ókleifur. 
Þá eru líka í hópnum annarrar kynslóðar 
innflytjendur sem ekki hafa náð nægilega 
góðum tökum á íslensku til að nám í 
framhaldsskóla sækist þeim nægilega 
vel. Þótt þessi hópur sé um margt 
sérstakur, er það reynsla aðstandenda 
verkefnisins að hann endurspegli á 
skýran hátt þann vanda sem blasir við 
mörgum innflytjendum á unglingsaldri 
sem eiga í erfiðleikum með að fóta sig í 
framhaldsskólum landsins. 

Íslenskubrautin
Því hefur innan verkefnisins vaknað áhugi 
á að móta almenna tveggja ára braut á 
framhaldsskólastigi ætlaða nemendum af 
erlendum uppruna þar sem allt skólastarf 
hverfðist um tvo ása. Annars vegar væri 
um að ræða öflugt íslenskunám byggt 
í aðalatriðum á hugmyndafræði próf. 
Dr. John Rassias, Rassias Foundation, 
Dartmouth háskóla, BNA, en einnig 
öðrum aðferðum, og hins vegar hraða 
aðlögun og innfærslu inn í íslenskt sam-

félag. Verkefnið og þessi námsbraut hefur 
hlotið vinnuheitið Íslenskubrautin. Innan 
vébanda verkefnisins verður unnið að því 
að útfæra nánar tillögu að uppbyggingu á 
slíkri braut, halda námskeið fyrir kennara 
í aðferðum Rassias og halda íslensku-
námskeið (tilraunakennsla) fyrir ungmenni 
af erlendum uppruna með takmarkaða 
færni í íslensku. Slík prófun er forsenda 
þess að skipuleggja frekar íslenskunámið 
innan brautarinnar og samþætta við 
(tillögu að) aðalnámsskrá í íslensku sem 
annað tungumál (mennta málaráðuneyti 
febrúar 2006).

Með þessari hugmynd er einnig horft til 
samkomulags menntamálaráðherra og 
Kennarasambands Íslands, dags. 2. febrúar 
2006: Skólastarf og skólaumbætur – 10 
skref til skólasóknar, en þar segir í lið 7: 
„Almenn braut framhaldsskólans verður 
endurskipulögð og efld með víðtækum 
hætti, náms- og starfsráðgjöf styrkt og 
stuðlað verði að því að áfram dragi úr 
brottfalli í framhaldsskólum.“

Hér er ekki tekin afstaða til þess hvort 
Íslenskubrautin verður sérskóli eða braut 
innan tiltekins framhaldsskóla, heldur 

Íslenskubrautin
Þróun almennrar brautar á framhaldsskólastigi 
fyrir nemendur af erlendum uppruna

ÍSLENSKUBRAUTIN
Fjármagn

Erlent 
samstarf

Heildar-
ábyrgð

Markmið

Kennslu-
aðferðir

Ráðgjafa-
hópur

Að móta tillögur að uppbyggingu 2ja ára almennrar námsbrautar 
  á framhaldsskólastigi fyrir nemendur af erlendum uppruna
Þróa íslenskunám
Hraða aðlögun og innfærslu inn í íslenskt samfélag

Einstaklingsmiðaðar námsáætlanir
Kennsla í smærri hópum
Nýstárlegum þátttakendamiðuðum aðferðum

Hanna Ragnarsdóttir lektor KHÍ
Birna Arnbjörnsdóttir dósent HÍ
Ásta Björk Sveinbjörnsdóttir,
Fjölbrautarskólanum við Ármúla
Fjölnir Ásbjörnsson, Iðnskólanum í Reykjavík
Ingibjörg Hafstað, Alþjóðahúsi

Styrkt af þróunarsjóði 
framhaldsskóla

Rassias Foundation®

University of Calgary, Canada

Umsjón: Hildur Jónsdóttir
Verkefnisstjórn FÍNL
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er gert ráð fyrir að tekin verði afstaða 
til þess við vinnslu verkefnisins af því 
fagfólki sem kallað er til samstarfs. Færa 
má gild rök fyrir hvorum valkosti fyrir 
sig, enda er víðtæk sátt um þá ríkjandi 
hugmyndafræði innan menntakerfisins 
að stefna skuli að skóla án aðgreiningar.  
Í fræðum um aðlögun innflytjenda 
hefur hinsvegar verið sýnt fram á að 
það geti verið vænlegt til árangurs að 
vinna aðgreint og marksækið með hópa 
sem hafa ekki aðlagað sig samfélaginu í 
nægilegum mæli í þeim tilgangi að byggja 
upp sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd, 
styrkja rætur þeirra og efla ungmennin í 
hópi jafningja til að þau geti síðar tekist 
á við flóknara samfélag. Í slíku módeli er 
jafnframt gert ráð fyrir mikilli samvinnu 
við aðra framhaldsskóla og stofnanir 
samfélagsins, þar sem hluti náms getur 
farið fram innan veggja annarra skóla og 
stofnana og með vettvangsferðum og 
námsmiðaðri þátttöku í samfélaginu. Þá 
er jafnframt gert ráð fyrir að Íslensku-
brautin geti verið ráðgefandi fyrir aðra 
framhaldsskóla um nám innflytjenda 
(móðurskóli).

Íslenskubrautin er hugsuð sem tveggja 
ára námsbraut á framhaldsskólastigi. Það 
yrði viðurkennt af menntamálaráðuneyti 
og einingar metnar inn í aðra framhalds-
skóla. Allt skólastarf tæki mið af að-
lögun, sjálfseflingu, lífsleikni og þjálfun 
í upplýsinga- og námstækni. Rauður 
þráður í náminu yrði undirbúningur 
og hvatning fyrir frekara nám. Til 
þess yrði beitt einstaklingsmiðuðum 
námsáætlunum, kennslu í smærri hópum 
og nýstárlegum þátttakendamiðuðum 
kennsluaðferðum. Leitast yrði við að 
skapa lærdómsmenningu og umhverfi 
sem væri styðjandi og efldi nemendur til 
að takast síðar á við hefðbundið fram-
haldsskólanám. Kennt yrði um íslenskt 

samfélag, skipulagðar vettvangs- og 
námsferðir (t.d. yrði náttúra landsins 
kynnt og þýðing hennar fyrir íslenska 
menningu, svo og menning í breiðri 
merkingu), skipulagðar umræðustundir 
og félagsleg þátttaka með íslenskum 
ung mennum á sama aldri innan annarra 
fram haldsskóla sem yrðu einnig liður í 
lífs leikni námi íslenskra nemenda. Um 
samtvinnun aðlögunar að íslensku sam-
félagi og íslenskunáms vísast að öðru leyti 
til tillögu að aðalnámskrá fyrir íslensku 
sem annað tungumál. 

Vísbendingar eru um að námsframboð 
í íslensku sem annað mál sem þegar er 
fyrir hendi sé ónógt og að fjármunir 
sem í það fara nýtist illa. Yfirleitt er 
íslenskunám ekki viðurkennt til eininga 
milli framhaldsskóla og framvinda 
námsins of hæg til þess að hún haldist í 
hendur við kröfur í öðrum fögum sem 
framhaldsskólinn gerir til nemenda. Því 
skapast misvægi sem leiðir til brottfalls 
og ósigra. Með Íslenskubrautinni gætu 
skapast tækifæri til að nýta þá fjár-
muni sem nú dreifast víða mun betur 
og markvissar. Þá er íslenska sem annað 
tungu mál yfir leitt kennd af móður-
máls kennur um, en það er trú okkar að 
íslensku kennsla ungmenna með inn-
flytjendabakgrunn kalli á annars konar 
kennslufræðilega nálgun en hefðbundin 
móðurmálskennsla.

Nánar um kennsluaðferðir
Þær kennsluaðferðir sem Íslenskubrautin 
mun byggja starf sitt á eru eftirfarandi:

Aðferðir Dr. John Rassias hafa vakið 
mikla athygli vegna ólíkrar nálgunar í 
tungumálakennslu. Hann hefur þróað 
aðferð sem kölluð er The Rassias Method 
og er í stuttu máli leið til að kenna orða-
forða í öðru tungumáli með því að nota 
látbragð og leikræna tjáningu. Þegar 
þessari aðferð er beitt er komist hjá 
þörfinni fyrir að þýða nýja orðið yfir á 
móðurmál nemanda. Þessi aðferð byggir á 
húmor og leikgleði.

Dr. Hetty Roessingh við Calgary Háskól-
ann í Kanada hefur þróað kerfi sem hún 
nefnir: Learning By Design og hefur að 
margra mati  gefist vel í kennslu á ensku 
sem öðru tungumál (ESL). Aðferðir Dr. 
Roessingh hafa verið innleiddar í það 
minnsta í tveimur skólum á Íslandi, í 
Háteigsskóla og Breiðholtsskóla. Hún 
hefur þá trú að „learning by doing“ 
(project driven work) skili mestu og að 
hugsmíði (theory construction) eigi sér 
stað innra með hverjum og einum og 
þannig geti nemandinn fundið tengingu 
milli eigin reynslu og þess efnis sem unnið 
er með.

Eeva-Maija Lappalainen (Oulu University, 
Finnlandi) hefur í starfi sínu með full-

Á málþingið í MH í september 2007 komu ungmenni af 28 þjóðernum saman til að ræða 
reynslu sína, vonir og óskir. Upp úr stóð að þau vildu efla tengsl sín við Íslendinga, þannig 

styrktist gagnkvæm aðlögun öllum til hagsbóta.



orðnum nemendum af erlendum uppruna 
þróað kennsluaðferð  þar sem hún notar 
handavinnu til að kenna tungumál (The 
Arts and Crafts Design and Teaching 
a Language). Tungumálakennslan er 
sett í samhengi við viðfangsefnið og 
byrjað er með mjög fá einföld orð og 
eftir því sem færni nemenda eykst þá 
þyngist kennslan og fleiri þættir kynntir 
til sögunnar. Aðferðir Lappalainen geta 
komið að góðum notum þar sem mikil-
vægt er að flétta íslensku námið inn í allar 
kennslugreinar Íslenskubrautarinnar.

Tilgangur og markmið
Verkefnið Íslenskubrautin hefur að mark-
miði að móta tillögu að upp byggingu 
tveggja ára almennrar náms brautar á 
fram halds skólastigi fyrir nemendur af 
erlendum upp runa þar sem gerð verður 
ítarleg grein fyrir: 

a) innihaldi náms á grundvelli tillögu að 
aðalnámsskrá í íslensku sem annað 
tungu mál og liðar 7 í sam komulagi 
menntamálaráðherra og KÍ frá 2. feb. 
2006,

b) kennsluaðferðum,
c) námsefni og kennslutækjum,
d) samstarfsmódeli við framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu (fyrst um sinn),

Tilgangurinn er jafnframt að nýta reynslu 
og þekkingu á aðstæðum ungmenna af 
erlendum uppruna sem myndast hefur í 
verkefninu Framtíð í nýju landi.

Helstu framkvæmdaþættir
a) Stofnaður verður faglegur ráðgjafa-

hópur sem vinnur að mótun tillagna.
b) Gerð námsáætlunar um:

Lífsleikni, fjölmenning og aðlögun:
� Að byggja upp sjálfstraust og 

sjálfsþekkingu
� Að byggja upp félagsleg tengsl og 

samskiptahæfni
� Að nýta þekkingu ungmennanna 

og styrk leika á sviði menn ingar 
heima landsins sem grund völl að 
fjöl menningar legri þekk ingar öflun 
og aðlögun að íslensku sam félagi

gegnum stærðfræði)

c) Könnun á kennsluaðferðum sem best 
henta markmiðum Íslensku brautar innar.

d) Könnun á námsefni og etv. tillögugerð 
að nýju námsefni sem þjónar 
markmiðum Íslenskubrautarinnar.

e) Könnun á þörf fyrir þjálfun kennara til 
að tileinka sér þessar kennsluaðferðir.

f) Val á tveimur fulltrúum verkefnisins 
til að sækja til að sækja námskeið 
til Stofnunar Dr. John Rassias um 
kennsluaðferðir hans.

g) Mótun tillagna að samstarfsmódeli 
milli Íslenskubrautarinnar og 
framhaldsskóla.

h) Námskeið fyrir kennara í aðferðum 
próf. dr. John Rassias.

i) Tilraunakennsla ungmenna m.v. 
aðferðir Rassias.

Tímaáætlun
Verkefnið er mótað til tveggja ára þar 
sem fyrra árinu verður m.a. varið í 
fræðilegan undirbúning og val á kennur-
um til að sækja kennaranámskeið á vegum 
stofnunarinnar. Síðara ári verði varið 
í kennaranámskeið, tilraunakennslu á 
grundvelli aðferða dr. Rassias, samráð við 
skólasamfélagið, Innflytjendaráð og samtök 
innflytjenda um endanlegt form á tillögum 
og samstarfsmódeli við framhaldsskóla.

Hverjir vinna verkið
Anh-Dao Tran MA, menntunarráðgjafi, 
er umsjónarmaður verkefnisins en 
heildar ábyrgð ber verk efnis stjórn Fram-
tíðar í nýju landi. Myndaður verður 
ráðgjafahópur með fulltrúum frá KHÍ, 
framhaldsskólum og sérstofnunum með 
reynslu af íslenskukennslu innflytjenda, 
auk þess sem Gerður G. Óskarsdóttir 
frá far andi fræðslu stjóri í Reykjavík er sér-
stakur ráðgjafi verkefnisins. Þá ritar Hildur 
Blöndal, aðjúnkt við KHÍ, greinargerð um 
fræðilegan grundvöll verkefnisins.

Hvar erum við nú?
Frá því verkefninu Íslenskubrautin var 
hleypt af stokkunum hefur verkinu miðað 
skv. áætlun. Vikuna 15. – 19. október 
2007 sóttu 22 íslenskukennarar sem 
kenna ungmennum af erlendum uppruna 
í grunn- og framhaldsskólum námskeið 
þar sem prof. dr. John Rassias leiðbeindi 
með aðstoð Jim Citron, Anh-Dao og 
Hildar Jónsdóttur. Var mikill fengur að 
komu hans því hann hefur fyrir aldurs 
sakir skorið mikið niður í námsskeiðshaldi 
þar sem hann sjálfur er í aðalhlutverki. 
Hér fer á eftir grein eins þátttakenda um 
námskeiðið og tilvitnanir í mat nokkurra 
annarra þátttakenda. 

Hildur Jónsdóttir og  
Hildur Blöndal Sveinsdóttir

2004-2007
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Að tala til að læra

Þegar mér bauðst að taka þátt í nám-
skeiði um kennsluaðferðir í tungumála-
kennslu þurfti ég ekki að hugsa mig 
tvisvar um. Ég hef kennt íslensku sem 
annað mál (ÍSA-áfanga) í MH í nokkur 
ár en þar sem menntun mín tengist 
móðurmálskennslu en ekki tungumála-
kennslu hefur mig í raun alltaf vantað 
innsýn í heim tungumálakennara. Nú 
gafst tækifærið. Að auki fannst mér mjög 
áhugavert að fá tækifæri til að hitta 
aðra ÍSA-kennara en okkur hefur vantað 
vettvang til þess að hittast og miðla 
reynslu okkar.

John Rassias reyndist algjör gullnáma. 
Honum tókst á undraverðan hátt að 
hrífa þátttakendur námskeiðsins með 
sér með því að beita háþróuðum og 
margreyndum kennsluaðferðum á 
kennarahópinn sem þarna var saman-
kominn. Hann opnaði augu okkar fyrir því 
að sjálfsþekking (kennara og nemenda), 
leikur, endurtekning, virkni nemenda og 
traust milli nemenda og kennara ráða 
miklu þegar læra skal nýtt tungumál. Við 
reyndum það á eigin skinni að það þýddi 
ekkert að láta hugann reika og missa 
einbeitinguna eitt andartak. Rassias sá 
til þess með fjölbreyttum aðferðum að 
enginn komst hjá því að fylgjast með og 
taka fullan þátt í því sem fram fór, -og 
skemmta sér konunglega í leiðinni.

Rassias gaf okkur innsýn í 50 ólíkar 
kennsluaðferðir sem miða allar að því að 
virkja nemandann til að tala tungumálið 
sem verið er að kenna. Grundvallaratriði í 
aðferðum hans er að nemandinn talar til 
að læra, öfugt við hefðbundnari aðferðir 
sem byggja oft á því að nemendur læra 
til að geta talað. Hjá kennurum sem beita 
Rassias-aðferðum í tungumálakennslu 
hefur komið í ljós að hver nemandi 
svarar 65 sinnum í klukkustundarlangri 
kennslustund að meðaltali! Þetta þótti 

okkur ótrúlegt að heyra. Við sem sátum 
námskeiðið vorum ýmist í hlutverki 
nemenda eða kennara; við vorum þjálfuð 
í að beita ólíkum kennsluaðferðum og 
við reyndum hvernig það er að vera 
nemandinn sem á að tileinka sér nýtt 
tungumál. Skemmst er frá því að segja að 
reynslan sem fékkst við að vera í báðum 
þessum hlutverkum var ómetanleg. 
Hver og einn fékk að reyna sig við ólíkar 
aðstæður, aftur og aftur, og þannig varð 
til drjúgur reynslusjóður.

Námskeiðið leiddi mig sannarlega inn á 
nýjar brautir í íslenskukennslunni, opnaði 
augu mín fyrir ýmsum hlutum sem skipta 
máli en ég hafði ekki áður leitt hugann 
að. Ég hef á grundvelli námskeiðsins 
gert nokkrar tilraunir á síðustu vikum 
og þannig fundið leiðir til að virkja 
nemendur betur og fengið þá til að tala 
en það hafði mér oft reynst örðugt. 
Viðbrögð nemenda minna hafa verið góð, 
þeir hafa sennilega aldrei skemmt sér 
betur við að læra íslensku. Ég er staðráðin 
að halda áfram þessum tilraunum og 

sem betur fer ætlar kennarahópurinn 
sem kynntist svo vel þessa októberdaga 
að hittast aftur í byrjun desember. Þá 
hyggjumst við miðla reynslu okkar 
og hjálpast að við að yfirfæra Rassias-
aðferðirnar á kennslu íslensku sem annars 
máls. Ég er þakklát aðstandendum 
námskeiðsins fyrir þetta einstaka tækifæri 
og eina ósk mín nú er verða boðið á 
framhaldsnámskeið áður en langt um 
líður!

13. nóvember, 2007 
Halldóra S. Sigurðardóttir 

kennari við Menntaskólann 
 við Hamrahlíð

Frá Rassias-námskeiðinu sem stóð vikulangt í húsakynnum Eflingar-stéttarfélags. Rassias er fyrir 
miðju, en það má telja heppni að hafa náð af honum óhreyfðri mynd, slík var ferðin á honum út 

um allt og upp um allt á meðan á námskeiðinu stóð. Aldrei dautt augnablik!

Þankar um Rassias-aðferðina við tungumálakennslu
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� Mér finnst ég hafa kíkt inn um glugga 
eða dyragætt á ævintýraheimi og mig 
langar rosalega til að fara lengra, sjá 
meira.

� Ég hef fengið ótrúlega margar góðar 
kennslufræðihugmyndir og Rassias 
hafði mikil áhrif á mig, bara þetta 
atriði að komast inn að kjarna mann-
eskjunnar og vera eins og hún er.  

� Námskeiðið hefur verið mjög 
skemmtilegt sem er mikils virði og 
líka praktískt, og líka gott að hitta 
sérstaklega framhaldsskólakennarana, 
því það vantar tengsl á milli 
skólastiga.  

� Þetta hefur verið alveg drillandi 
skemmtilegur tími. 

� Mér finnst gaman hvað 
þetta stemmir vel við þær 
fjölmenningarlegu kennslu aðferðir 
sem við erum að æfa í mínum skóla 
og þetta verður enn einn vinkill á 
þeim aðferðum.

� Mér hefur fundist þetta mjög 
gagnlegt, margar góðar hugmyndir, 
gott að hitta kennara sem eru að 
kenna það sama og heyra hvað 
aðrir eru að gera. Það er alltof lítið 
samband á milli þeirra sem eru að 
kenna útlendingum í framhalds-
skólum, en þetta er búið að vera 
skemmtilegt, á eftir að nýtast vel og 
gott í alla staði. Vel skipulagt.

� Ég er þakklát fyrir að loksins kom 
vettvangur fyrir kennara sem kenna 
íslensku sem annað mál að hittast.

� Loksins komu aðferðir sem ég er 
alveg viss að ég get notað til að kenna 
íslensku sem annað tungumál.

� Ég er mjög þakklátur, lærði mikið nýtt 
og mér fannst sérstaklega gott að við 
fengum svo mikinn tíma til að æfa 
okkur.

� Ég er viss um að ég verð bara ný 
og betri manneskja og kennari og 
nemendurnir verða svo ánægðir þegar 
þeir sjá þennan nýja kennara.

� Ég kenni útlendingum íslensku sem 
kunna ekki orð í málinu til að byrja 
með.  Þetta er bitinn í púslið sem 
mig hefur vantað og ég sé fyrir mér 
að aðferðir Rassiasar verði ríkjandi 
nálgun hjá mér í kennslunni, bæði 
drillaðferðin og leikirnir. Þetta snýst 
um nemandann og ég held að 
núna verði miklu skemmtilegra hjá 
nemendunum mínum.

� Lokaatriðið hjá Rassias var punkturinn 
yfir allt sem ég hef séð hingað til og 
náttúrulega eitthvað sem að maður 
getur ekki toppað, en það má reyna.

� Ég efast ekki um að maður geti 
nýtt sér þessar aðferðir og kannski 
þróað þær áfram. Maður hefur orðið 
meðvitaður um það enn og aftur 
að vera lifandi. Rassias kenndi okkur 

það svo vel, að ná til allra með sinni 
leikrænu tjáningu og nærveru.

� Námskeiðið er í einu orði stórkostlegt 
frá upphafi til enda. Það stendur 
algjörlega upp úr að hafa hitt John 
Rassias og fengið að sitja námskeiðið 
hjá honum. Ég held satt að segja að 
ég eigi aldrei eftir að gleyma því og 
búa að því alla ævi. Þar fyrir utan þá 
held ég að ég muni nota aðferðirnar 
mjög mikið. En ég vil fá meira, 
framhaldsnámskeið.

� Ég hlakka ofboðslega mikið til að fara 
í vinnuna á mánudaginn, prófa þessar 
aðferðir og sjá hvernig krakkarnir 
bregðast við. Þetta er búið að vera 
alveg ógleymanlegt.  

� Námskeiðið hefur verið stórkostlegt. 
Í rauninni kom mér á óvart hvað ég 
lærði mikið og hvað þetta var nýtt 
fyrir mér. Það var upplifun að kynnast 
Rassias, sem kveikir svona í manni, bara 
eldmóður. Ég mun nota aðferðirnar og 
breiða út þennan boðskap.

� Ekki vissi ég á hverju ég átti von en 
allavega ekki þessu. Það hefst nýr kafli 
hjá mér sem kennara. 

Þátttakendur í Rassias-námskeiðinu fengu fjölda tækifæra til að æfa sig í aðferðum hans. 
Munnleg skilaboð, hreyfing og líkamsstaða runnu þar saman í eina heild.

Nokkrar tilvitnanir 
í mat þátttakenda á Rassias-námskeiðinu 

2004-2007
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Verkefnisstjórn FÍNL ákvað að leita til 
Guðbjargar Daníelsdóttur hjá Rannsókn 
og greiningu / HR um óháða úttekt á 
verkefninu. Hér fer á eftir úrdráttur úr 
skýrslu hennar sem birt er í heild á vef 
Alþjóðahússins, www.ahus.is.

Gerð var ferilúttekt (e. process 
evaluation) á verkefninu Framtíð í nýju 
landi í febrúar - apríl 2007. Úttektin sneri 
einkum að framkvæmd verkefnisins. 
Verkefnið er varla nægilega gamalt 
til að hægt sé að mæla árangur þess 
(e. outcome evalutation) en slíkt mat 
felst í því að bera þátttakendur í 
verkefninu saman við sambærilegan 

hóp víetnamskra innflytjenda sem 
ekki hefðu tekið þátt í verkefninu. 
Ferilúttekt er skilgreind sem eigindleg 

rannsóknaraðferð. Viðtöl voru tekin við 
26 viðmælendur, 11 karla og 15 konur 
sem hafa tengst verkefninu (sjá skiptingu 
viðmælenda eftir hópum í töflu 1).

Í matinu var umfjöllun um verkefnið skipt 
í eftirfarandi efnisþætti: einstaklingsmiðuð 
ráðgjöf, mentoraþáttur, nám og skóli og 
atvinna. Ekki var þó talið tímabært að 
leggja mat á Íslenskubrautina þar sem 
undirbúningur hennar stóð enn yfir þegar 
matið var framkvæmt. 

Einstaklingsmiðuð ráðgjöf: Helstu 
niðurstöður eru þær að viðmælendur 
voru almennt mjög ánægðir með þá 
ráðgjöf sem verkefnisstjóri hefur veitt 
víetnömsku þátttakendunum en þeim 
finnst það veita þeim öryggi að hafa 
einhvern til að geta leitað til ef á þarf að 
halda. 

Frá upphafi FÍNL hefur það verið mikilvægt að nýta tilefni til að þátttakendur, sjálfboðaliðar, 
tenglar inn í ýmsar stofnanir og verkefnisstjórn geti hist, kynnst og miðlað hvort öðru af 
menningu og reynslu hvers annars. Frá vinnustofunni Leggjum framtíðinni lið í Glymi, Hvalfirði. 

Helstu niðurstöður
 úttektar á 
Framtíð í nýju landi

Tafla 1. Fjöldi viðmælenda eftir hópum.

Hópar viðmælenda: Fjöldi viðmælenda:

Víetnömsk ungmenni í FÍNL 9

Íslenskir mentorar 4

Foreldrar víetnamskra ungmenna 2

Kennarar 2

Sjálfboðaliðar (sem veita námsaðstoð) 2

Vinnuveitandi/verkstjóri 2

Fulltrúar í verkefnisstjórn 3

Starfsmenn FÍNL 2

Samtals: 26
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Kennarar voru mjög ánægðir með að 
hafa aðgang að ráðgjafa sem talar mál og 
skilur menningu víetnamskra nemenda. 
Foreldrar lýstu einnig yfir ánægju með að 
þátttaka í verkefninu hefði skilað börnum 
sínum betri námsárangri og auknum 
áhuga á framhaldssnámi.

Mentoraþáttur: Mentorar voru allir 
ánægðir með þátttöku sína í verkefninu. 
Þeir töldu sig m.a. hafa öðlast aukna 
víðsýni og aukna innsýn í innflytjendamál. 
Einnig töldu þeir að samband sitt við 
víetnömsku ungmennin hefði þróast 
í það að verða vináttusamband sem 
líklegt væri að myndi lifa áfram þó svo 
að verkefninu lyki. Viðmælendur töldu 
að mentoraþáttur verkefnisins væri góð 
leið til að tengja víetnömsku ungmennin 
inn í íslenskt samfélag. Fram kom einnig 
að erfiðlega hefði gengið að fá nýja 
mentora til að starfa með verkefninu og 
að einnig væri oft léleg mæting á fundi 
sem haldnir væru til fræðslu og stuðnings 
fyrir mentora.

Nám og skóli: Stór hluti víetnömsku 
þátttakendanna í FÍNL stunda nám eða 
hafa stundað nám í framhaldsskólum. 
Kennarar sem rætt var við lýstu mikilli 
ánægju með þátttöku í verkefninu. Þeim 
þótti mikils virði að geta leitað eftir 
aðstoð og skýringum hjá verkefnisstjóra 
FÍNL í málum sem sneru að víetnömskum 
nemendum en oft hafði kennurnum 
gengið illa að ná til þeirra áður. Þær 
aðferðir sem skila bestum árangri, að 
mati kennaranna, fela í sér virkt aðhald 
kennara við nemendur af erlendum 
uppruna þar sem ýmsar upplýsingar 
virðast fara framhjá þeim (s.s. vegna 
slakrar íslenskukunnáttu) og þeir hafa 
ekki alltaf frumkvæði til að biðja um 
aðstoð þegar á þarf að halda. Einnig 
hefur verkefnið að þeirra mati, ýtt við 
skólakerfinu og stuðlað að auknum 
sveigjanleika. Skólar geta nú sótt um 
aukna styrki frá menntamálaráðuneytinu 
til að veita nemendum af erlendum 
uppruna meiri stuðning, bæði í íslensku 
og í faggreinum. Einnig hafa þeir skólar 

sem hafa tekið þátt í verkefninu aðlagað 
uppröðun námskeiða betur að þörfum 
nemendanna þannig að lögð hefur verið 
meiri áherslu á faggreinar og verklegar 
greinar í byrjun. Viðmælendur töldu 
að þakka megi FÍNL að skilningur í 
menntakerfinu hafi aukist á þörfum 
nemenda af erlendum uppruna. 
Einnig skýrðu kennarar frá því að færri 
nemendur hefðu hætt og árangur þeirra 
væri miklu betri. 

Til að sýna svart á hvítu bættan 
námsárangur nemenda í FÍNL má í töflu 
2 sjá einingafjölda og mætingarhlutfall  
þeirra sex nemenda sem hafa stundað 
nám við Iðnskólann í Reykjavík. Til 
aðgreiningar eru rauðir reitir í töflu 
lýsandi fyrir tímabilið eftir að þátttaka 
nemenda í FÍNL hófst.

Í töflu 2 má sjá  breytingar á einingafjölda 
og mætingarhlutfalli, áður en og eftir 

Í mars 2005 var haldin vinnustofa að Glymi í Hvalfirði. 28 manns frá skólum og ýmsum 
stofnununum tóku þátt og vildu þannig tengjast FÍNL. Sex víetnömsk ungmenni töluðu þar um 

aðstæður sínar og líf, og margir viðstaddra urðu að viðurkenna að þetta væri í fyrsta skipti sem 
þeir heyrðu af fyrstu hendi frá ungum innflytjendum lýsa lífi sínu á Íslandi.

Sjálfsstyrkingarnámskeiðin hafa verið afar mikilvæg - að styrkjast í hópi sinna líkra er lykillinn að 
því að nálgast aðra á jafnréttisgrundvelli.

 Helstu niðurstöður . . .
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að nemandi hóf þátttöku í verkefninu. 
Í töflunni má sjá að fjölgun eininga hjá 
þeim fjórum nemendum sem þetta á 
við um er að meðaltali 13,5 einingar. 
Mesta fjölgun eininga varð hjá nemanda 
1 sem fór úr tveimur einingum haustið 
2004 í 21 einingu vorið 2006.  Hjá sama 
nemanda jókst mætingarhlutfallið úr 
26% í 96%. Ekki er hægt að sjá breytingar 
hjá nemendum 3 og 4 en þeir hófu nám 
við skólann á sama tíma og þeir hófu 
þátttöku í verkefninu auk þess sem þeir 
hættu báðir í námi eftir stuttan tíma.

Atvinna: Rætt var við sviðsstjóra og 
verkstjóra sem hafa haft víetnömsk 
ungmenni í vinnu í gegnum FÍNL. 
Hjá báðum kom fram ánægja með 
þátttöku þeirra í verkefninu og vilji 
til áframhaldandi þátttöku. Báðir 
viðmælendur nefndu það að þeir tveir 
starfsmenn sem hjá þeim störfuðu 
hefðu tekið miklum framförum. Einnig 
nefndu þeir að vinnan hefði hjálpað 
Víetnamanna mikið að komast inn í 
hlutina hér á landi og skapað þeim meiri 
framtíðarmöguleika. Þegar sviðsstjóri 
og verkstjóri voru spurðir um hvað 
mætti betur fara í sambandi við þann 

þátt verkefnisins sem sneri að þeim, 
komu aðallega fram athugasemdir um 
tímaleysi eða aðstöðuleysi vinnustaðarins 
til að koma betur til móts við þarfir 
víetnamanna.  Viðmælendur lögðu 
áherslu á mikilvægi þess að hafa 
Víetnamana frekar með Íslendingum en 
útlendingum til þess að tengja þá betur 
inn í samfélagið en erfitt væri að koma 
því við nú til dags þegar mikill fjöldi 
útlendinga væri starfandi hjá fyrirtækinu. 
Að lokum nefndu viðmælendurnir að 
íslenskukennsla á vinnustaðnum væri 
mjög mikilvægur þáttur sem þyrfti að efla 
enn frekar.

Tafla 2. Einingar og hlutfall viðveru nemenda í FÍNL við Iðnskólann í Reykjavík

2002H 2003V 2003H 2004V 2004H 2005H 2006V 2006H 2007V

Nem. 1
Einingar

Viðvera 
%

2 21 20

26% 96% 91%

Nem. 2
Einingar

Viðvera 
%

7 6 10 3 7 21 18 16

90% 92% 97% 76% 100% 99% 86% 98%

Nem. 3
Einingar

Viðvera 
%

0

15%

Nem. 4
Einingar

Viðvera 
%

6 9

74% 46%

Nem. 5
Einingar

Viðvera 
%

6 4 18 17

96% 85% 93% 95%

Nem. 6
Einingar

Viðvera 
%

11 11 18 18

94% 98% 100% 99%

 Helstu niðurstöður . . .
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Helsti ávinningur? Allir viðmælendur 
voru spurðir um hvern þeir teldu vera 
helsta ávinning verkefnisins almennt. Auk 
þess sem áður hefur verið skýrt frá undir 
einstökum efnisþáttum var m.a. nefnt að 
þjóðfélagið ætti eftir að græða á þessu 
þar sem innflytjendur lokuðu sig síður af 
með sínum hópi.  Fleiri tóku í sama streng 
og töldu verkefnið brjóta niður girðingu 

milli hópa. Nokkrir viðmælendur lýstu 
því að mikill munur væri á víetnömsku 
krökkunum frá því að þeir hittu þau fyrst. 
Þau væru orðin frjálslegri, opnari og með 
aukið sjálfstraust.

Hvað má betur fara? Einnig voru allir 
viðmælendur spurðir að því hvað þeir 
teldu að betur mætti fara í skipulagi eða 
framkvæmd FÍNL. Margir viðmælenda 
nefndu að efla þyrfti íslenskukennslu. Að 
margra mati er íslenskukunnátta lykillinn 
að því að víetnömsku ungmennin geti 
tengst íslensku samfélagi hvort sem 
það er í gegnum mentora, skólann eða 
vinnustaðinn. Það skal þó tekið fram 
að viðmælendur sem nefndu þennan 
þátt voru flestir að benda á að þetta 
þyrfti að efla hvort sem það væri innan 
eða utan vébanda FÍNL. Annað sem 
viðmælendur töluðu um var að erfiðlega 
hefði gengið að virkja mentora til 
þátttöku í verkefninu. Reglulegir fundir 
með mentorum hefðu heldur ekki tekist 
sem skyldi vegna lélegrar mætingar og því 
hafi þeim verið fækkað.  Ekki hefur tekist 
nægilega vel að fá mentora frá KHÍ og HÍ 
þrátt fyrir tilboð til stúdenta um einingar. 

Leiðir til úrbóta: Úttektin hefur leitt 
í ljós að skilgreina þarf betur umfang 
ráðgjafarinnar sem veitt er í verkefninu. 
Gera þarf starfslýsingar þar sem fram 

kemur hversu mörgum ungmennum 
einn starfsmaður getur sinnt og hversu 
mikil samskipti felast í stuðningi við 
hvern og einn. Einnig mætti skilgreina 
betur mismunandi leiðir til þátttöku 
í verkefninu.  Sum ungmenni hafa 
þörf fyrir tilfallandi ráðgjöf án þess að 
vilja nýta sér allan þann stuðning (s.s. 
eftirfylgd í skóla, mentor og aðstoð við 
nám) sem önnur ungmenni hafa þörf 
fyrir. Hægt væri að vinna lýsingu á inntaki 
ráðgjafarinnar með það fyrir augum að 
boðið sé upp á nokkrar mismunandi leiðir 
án þess þó að dregið sé úr áherslunni á 
einstaklingsmiðaða ráðgjöf.  Með slíkum 
skilgreiningum væri auðveldara að útvíkka 
verkefnið, bæta við starfsmönnum eða 
nýta það fyrir aðra hópa innflytjenda.

Lokaorð: Þegar litið er á þann ávinning 
sem viðmælendur lýsa má segja að 
Framtíð í nýju landi hafi tvímælalaust 
haft mikið gildi fyrir íslenskt samfélag. 
Verkefnið hefur sýnt fram á hvað hægt er 
að gera með samstilltu átaki einstaklinga, 
félaga og stofnana til þess að bæta hag 
ungmenna af erlendum uppruna. Þeir 
aðilar sem að verkefninu standa eða hafa 
tekið þátt í því, hafa allir öðlast mikilvæga 
reynslu af starfi sínu. Sá lærdómur mun 
vonandi nýtast þeim til áframhaldandi 
starfs fyrir ungmenni af erlendum 
uppruna.

 Helstu niðurstöður . . .

Guðbjörg Daníelsdóttir 
Sérfræðingur hjá Rannsókn og greiningu / 

Háskólanum í Reykjavík.
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Til að gefa gleggri mynd af því hvernig 

verk efnisstjóri (Anh-Dao Tran) hefur fylgt 

einstaklingum eftir er hér birt lýsing á ferli 

víetnamsks þátttakanda í FÍNL sem Anh-

Dao Tran hefur tekið saman. Lýsingin er á 

dagbókarformi og nær yfir tímabilið nóvember 

2004 - mars 2007. Á lýsingunni má sjá að 

viðkomandi einstaklingur sem kallaður er B 

virðist hafa verið fremur áhugalaus í byrjun og 

að það hefur tekið tíma að vinna með honum 

að því að finna rétt áhugasvið og efla metnað 

hans í námi.

B kom til Íslands árið 1998 11 ára gamall og 

stundaði nám í 5. – 10. bekk í þremur mis-

munandi grunnskólum í Reykjavík. Var oft 

fjarverandi eða of seinn í tíma og vann illa. 

Hann kunni litla sem enga ensku og var einnig 

lélegur í íslenskunni. Fékk vinnu í gegnum 

Vinnuskóla Reykjavíkur á hárgreiðslustofu þar 

sem hann vann 16 tíma á viku um nokkurra 

mánaða skeið árið 2004. Þar fékk hann 

eftirfarandi umsögn: ,,B hefur staðið sig mjög vel 

hjá okkur. Hann sýndi ekki nógu góða ástundun 

og var óstundvís en var samviskusamur og 

duglegur þegar hann var mættur til vinnu.”

B byrjaði í Iðnskólanum haustið 2004 eftir að 

hafa útskrifast úr grunnskóla. Hann var skráður 

á Almenna námsbraut fyrir nýbúa.

16. nóv. 2004

Anh-Dao Tran fór í Iðnskólann til að hitta alla 

nemendurna þar til að aðstoða við skráningar 

fyrir næstu önn. B spurði ADT hvort hann gæti 

farið í Fjölsmiðjuna þar sem honum gengi ekki 

nógu vel í skólanum en ADT hafði áður rætt um 

það sem möguleika ef skólinn gengi ekki nógu 

vel. ADT fékk upplýsingar frá umsjónarkennara 

hans um mætingar hans sem voru 33%. B getur 

ekki haldið áfram námi nema að hann taki sig á. 

Þarf að skrifa bréf þar sem hann segist ætla að 

stunda skólann af meiri alvöru.

15. des. 2004

ADT hitti Láru Björnsdóttur félagsmálastjóra til 

að biðja um styrk fyrir B til að hann geti fengið 

vinnu í Fjölsmiðjunni og gekk það eftir.

1. mars 2005

ADT fór með B í Fjölsmiðjuna til að fá upp-

lýsingar og kynningu á vinnureglum, stunda skrá, 

launum ofl. áður en B byrjar að vinna. B mun 

vinna í rafmagnsdeildinni.

15. mars 2005

B bað um að vera fluttur yfir í húsasmíði.

14. júní 2005
ADT fundaði með Þorbirni og Svövu í Fjöl-

smiðjunni. B hefur núna unnið í meira en þrjá 

mánuði þar. Mætir yfirleitt of seint. Hefur 

verið rætt við B og hann lofaði að bæta sig 

eftir að hann fengi bílpróf og bíl. Hins vegar 

hefur ekkert breyst eftir að hann fékk bílinn. 

Síðustu 11 daga hefur hann t.d. aðeins komið 

einu sinni á réttum tíma til vinnu. Verkstjóri B 

í smíðadeild segir líka að hann þurfi að bæta 

sig. Kennarar sem hafa unnið með honum 

segja hann frekar latan. Það var útskýrt fyrir B 

að þegar hann hættir hjá Fjölsmiðjunni verði 

skrifað fyrir hann meðmælabréf  og að það 

skipti máli þess vegna hvernig hann stendur 

sig þar. Svava sagði honum að hann væri mjög 

handlaginn og að hann ætti að íhuga að 

læra meira og byggja upp meiri hæfni í 

smíði. Hann þyrfti að huga að næstu skrefum 

fyrir fram tíðina.  Einnig voru settar nýjar 

reglur fyrir B þar sem tekið verður harðar á 

mætingum hans og dregið frá launum ef hann 

mætir of seint.

30. okt. 2005

B ræddi um það við ADT að hætta í Fjöl-

smiðjunni og byrja aftur í Iðnskólanum. Hann 

hefur áhuga á húsasmíði. 

 Vann við smíðar þar til í lok nóv. 2005.

 ADT talaði við Þorbjörn um hvort B sé til-

búinn að hætta í Fjölsmiðjunni og hann mælti 

með því. Hann telur B hafa hæfileika í smíði og 

hann hefur mætt oftar á réttum tíma síðustu 

mánuðina.  ADT og Þorbjörn voru sammála um 

að Fjölsmiðjan hefði veitt B tækifæri til að finna 

betur út hverju hann hefði áhuga á og að hann 

hefði þroskast á þessum tíma. Hann hefur bæði 

byrjað að mæta oftar á réttum tíma og einnig 

hefur hann mætt  betur almennt.

9. jan. 2006

B byrjaði í Iðnskólanum. Hann fer beint í 

Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina 

og þarf að taka námskeið grunnnáms eins 

og stærðfræði, ensku, lífsleikni ofl. rólega á 

næstu þremur árum. Þetta er tilraunaverkefni 

sem menntamálaráðuneytið hefur byrjað 

á fyrir FÍNL. Verkefnið felur í sér aðstoð og 

túlkaþjónustu þegar þess er þörf til þess að 

hjálpa honum.

18. jan 2006

ADT hitti umsjónarkennara til að biðja um 

aðstoð fyrir B við vinnu við bóklegar íþróttir og 

bóklegt nám í húsasmíði.

26. feb. 2006

ADT hitti B í Iðsnkólanum til að fylgjast með 

hvernig gengi

10. mars 2006

B fékk íslenskan mentor.

13. mars 2006

ADT hitti B til þess að ræða um hvaða 

námskeið hann ætti að taka haustið 2006. 

19. sept. 2006

ADT hitti umsjónarkennara til að biðja um 

aðstoð fyrir B í ensku.

8. feb. 2007

ADT hitti sjálfboðaliða (í íslenskukennslu) og 

yfirmann hjá Eykt til að kanna möguleikana á að 

B taki starfsþjálfun sína hjá Eykt sumarið 2007.

23. mars. 2007

ADT aðstoðaði við skráningu B fyrir haustið 

2007.

B hefur nú lokið þremur önnum í Iðnskólanum 

í Reykjavík. Haustið 2004 var einkunn hans 

fyrir skólasókn 1.  Vorið 2006 var einkunn fyrir 

skólasókn komin upp í 9.

Dagbók um þátttakanda í FÍNL

 Helstu niðurstöður . . .
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Höfundur gerði á árunum 2002 til 2004 

rannsókn á þáttum sem hafa áhrif á náms-

árangur asískra nemenda á Íslandi. Í henni 

var ætlunin að leita svara við spurn ingum 

um stöðu asískra nemenda í íslenskum 

skólum. Einnig var reynt að varpa ljósi á hvaða 

menntunarleg og menn inga bundin þjónusta 

við asíska nem endur í grunn- og fram halds-

skólum skilar bestum árangri og hvaða 

endur bætur væri hægt að gera á viðteknum 

aðferðum.

Gildi rannsóknarinnar felst í því að afla 

nýrrar þekkingar, sem fræðslu yfir völd, skóla-

fólk, foreldrar og aðrir hags muna aðilar geta 

hagnýtt til að endurmeta og þróa þjónustu 

skólanna við asíska nemendur, þannig að 

hún komi að sem mestu gagni við að styðja 

nemendur til góðs námsárangurs. Í þessari 

stuttu grein er skýrt frá helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar.

Þegar rannsóknin var gerð voru liðin 27 ár frá 

því að fyrsti hópur víetnamskra innflytjenda 

kom til Íslands. Á eftir þeim komu aðrir 

hópar frá Filippseyjum og Tælandi á níunda 

áratug tuttugustu aldar innar. Samtals voru 

þá orðnir u.þ.b. 2000 einstaklingar í þessum 

hópum. Þetta fólk kom með ólíka menningu, 

tungu mál og menntunarbakgrunn. Mál þeirra 

er ritað með öðru stafrófi en rómversku 

stafrófi, og það byggir á setningar- og 

beygingarfræðum sem eru ólíkar þeim sem 

gilda í íslensku. Sum börnin í þessum hópum 

höfðu gengið í skóla í heimalandinu áður 

en þau komu í íslenska skóla, sum ekki. Í 

íslenskum skólum hefur ýmsum aðferðum 

verið beitt við að aðstoða þessi börn við að 

læra íslensku og aðrar námsgreinar. Engar 

rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar til að 

meta þessa aðstoð.

Rannsóknin var styrkt af Endurmenntun-

ar sjóði Kennarasambands Íslands, Barna-

vinafélaginu Sumargjöf og af styrkjafé 

mennta mála ráðu neytis til þróunar verk efna í 

fram halds skólum og til full orðins fræðslu.

Markmið rannsóknarinnar
Helstu rannsóknarviðfangsefnin voru fjögur: 

� Að komast að því í hverju asískir nem-

endur standa sig vel og hvaða erfiðleika 

þeir glíma við í íslenskum grunn- og fram-

haldsskólum, menntunarlega og andlega. 

� Að komast að því hvað foreldrar barn-

anna eiga auðvelt með og hvað þeir 

þurfa aðstoð við, jafnt menntunarlega 

og andlega, varðandi aðstoð þeirra við 

börnin.

� Að komast að því hvaða menningarbundin 

þjónusta skilar nemendum bestum árangri 

og hvaða endurbætur þarf að gera á við-

teknum aðferðum þannig að nemendur 

læri sem mest og nái sem bestum árangri í 

grunn- og framhaldsskólum.

� Að komast að því hvaða menningarbundin 

þjónusta skilar foreldrum bestum árangri 

og hvaða endurbætur á aðferðum þarf 

að gera til þess að þeir taki meiri þátt í 

menntun barna sinna. 

Lýsing 
Rannsóknin er byggð á viðtölum við 

nemendur, foreldra, kennara og for ráða menn 

skóla. Safnað var bæði megind legum og 

eigind legum upplýsingum. Úrtakið samanstóð 

af fimm hópum, þ.e. 35 ung mennum í námi, 

11 sem höfðu hætt námi, 32 foreldrum, og 11 

kennurum og níu stjórnendum í jafnmörgum 

grunn- og framhaldsskólum. Fjórir skólanna 

voru framhaldsskólar, hinir fimm grunnskólar. 

Nemendurnir voru á aldrinum 15 - 20 

ára sem höfðu komið hingað til lands frá 

Víetnam, Filippseyjum og Tailandi, ásamt 

nemendum af blönduðum japansk/íslenskum 

uppruna sem fæddust á Íslandi. Fyrir utan 

þá síðast nefndu voru allir nemendurnir 

fyrstu kynslóðar innflytjendur þar sem báðir 

foreldrar voru af sama þjóðerni.

Niðurstöður
Í rannsókninni kom fram að ungmenni af 

asískum uppruna sem hafa flutt hingað frá 

fjarlægum löndum inn í menn ingarheim, sem 

er afar frábrugðinn upprunamenningu þeirra 

og með tungu máli sem á lítið sameiginlegt 

með móðurmáli þeirra, hafa yfirleitt þróað 

með sér mikinn styrk, hugrekki og þolin mæði 

sem nýtist þeim vel. Eftir komuna hingað til 

lands tekur við tímabil þar sem þau vikum og 

jafnvel mánuðum saman sitja dag eftir dag í 

tímum í skólanum með takmarkaðan skilning 

á því sem fram fer. Þau heyra orð og hljóð sem 

hafa enga merkingu fyrir þeim. Þau sjá hið 

skrifaða orð, þar sem megnið af þeim tekur 

sífelldum breytingum eftir samhenginu; hvers 

vegna, hvar og hvernig  á að greina merkingu 

þeirra er ofvaxið þeirra skilningi. Þau hafa 

jafnvel ekki orðabækur á eigin tungu til að 

auðvelda þeim að takast á við íslenskuna. Þetta 

var ástæðan fyrir því að bæði nemendur á 

grunnskóla- og framhaldsskólastigi, sem og þeir 

sem höfðu hætt námi, nefndu aftur og aftur 

í rannsóknarviðtölunum þörfina á að auka 

færni sína í  íslensku. Þau skildu að án góðrar 

íslenskukunnáttu myndu þau ekki aðlagast 

samfélaginu að fullu og öðlast þá menntun 

sem gæti tryggt þeim aukin lífsgæði. Þau skildu 

Rannsókn
        á þáttum sem hafa áhrif á 

námsárangur asískra 
nemenda á Íslandi
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einnig að vegna takmarðrar íslenskukunnáttu 

sinnar voru þau í fyrsta lagi einangruð innan 

skólans og í öðru lagi einnig í samfélaginu. 

Þeim reyndist erfitt að eignast íslenska vini, 

sem á margan hátt var forsendan fyrir því að 

ná leikni í íslenskunni og skilningi á íslenskri 

menningu. Vinatengsl við Íslendinga myndu 

síðar einnig geta orðið til að greiða frekar götur 

þeirra í samfélaginu. Af þessari ástæðu töldu 

þau sig þurfa meiri stuðning innan skólans 

en þau nutu nú þegar. Þau lýstu einnig þeirri 

ósk sinni að vera samþykkt á eigin forsendum 

með því að skólinn veitti öllum nem endum 

fræðslu um menningu þeirra, bókmenntir 

og sögu. Með þessum hætti væri stuðlað að 

auknum, gagnkvæmum skilningi og virðingu 

milli þeirra og íslenskra samnemenda. Þau lýstu 

áhuga sínum á að skólinn, þeirra fyrsti daglegi 

snertiflötur við íslenskt samfélag, þróaði með 

sér fjölmenningarlegra andrúmsloft, sem  þau 

gætu verið hluti af og nært þau.

Óskir foreldranna lutu að því að börn þeirra 

næðu góðu valdi á íslensku til að aðlögun 

þeirra gengi betur fyrir sig og framtíð 

þeirra yrði önnur og betri en þeirra sjálfra. 

Foreldrarnir vildu einnig fá meiri upplýsingar 

um einstaka skóla og skólakerfið í heild.

Kennarar og stjórnendur skóla töldu 

nauðsynlegt að endurmennta starfslið 

skólanna og að auka þyrfti framboð og 

fjölbreytni námsgagna til að unnt yrði að efla 

fjölmenningarlega menntun allra nem enda. 

Þeir lýstu líka vilja til að auka þjón ustu við 

foreldra með eflingu for eldra sam starfs að 

leiðar ljósi. Umbæturnar sem þeir lýstu eftir 

innan skólanna, í þeim tilgangi að hámarka 

námsárangur allra nem enda, falla vel að þeim 

viðmiðum sem Banks hefur sett fram.

1. Fjölmenningarleg skólastefna, úrræði og 

stuðningur sem taka mið af fjölbreytni.

2. Starfslið með jákvæð viðhorf og væntingar 

til fjölbreytts nemendahóps.

3. Starfslið sé sjálft með fjölbreyttan og 

fjölmenningarlegan bakgrunn.

4. Námsskrár styðji einstaklingsmiðaða 

þróun og séu aðgerðamiðaðar.

5. Samstarf og hlutdeild foreldra skapi 

menningarlegt samhengi í kennslu og 

tengsl við  þekkingu og menningarlegan 

bakgrunn nemenda.

6. Kennsluaðferðir séu uppbyggjandi, 

einstaklingsmiðaðar og þátttökumiðaðar 

og styðji við sjálfseflingu nemenda.

7. Námsgögn endurspegli margþætt 

sjónarhorn mismunandi kynþátta, 

þjóðerna og menningarheilda á sögulega 

atburði, hugmyndir og viðfangsefni.

8. Fylgst sé reglulega með fram gangi 

skólastarfsins, skólastefnunnar og 

einstakra þátta hennar.1

Jafnvel þótt hér sé aðeins vísað til Banks þá 

hafa margir félagsfræðingar víða um heim 

rennt frekari stoðum undir hugmyndir 

hans og tillögur. Þeir eru á einu máli um að 

þar sem fjölmenningarleg gildi og viðhorf 

eru samþætt skólastarfinu njóti þess allir 

nemendur, hvort sem þeir tilheyra meiri-

hluta- eða minni hlutahópum, skilningur 

þeirra á fjöl breytileika eigin sam félags eykst 

og að sama marki einnig þekking þeirra og 

hæfni til að vera virkir í slíku samfélagi. Því 

eigi fjölmenningarlegt skólastarf mikilvægu 

hlutverki að gegna við að efla eindrægni 

og samheldni í samfélaginu. Það greiði 

fyrir auknum skilning á menningarlegum, 

tungumálalegum og trúarlegum bak-

grunni íbúanna og vinnur gegn rasisma og 

fordómum.

Í stuttu máli þá er fjölmenningarleg menntun 

hugtak sem skoða þarf nánar. Íslendingar 

geta notið ávinnings af þeirri stöðu að 

innflytjendamál eru nýr málaflokkur, lært af 

reynslu annarra þjóða og nýtt það sem best 

hefur reynst öðrum þjóðum við aðlögun 

innflytjenda og myndun fjölmenningarlegs 

samfélags. Menntakerfið þarf þar að vera í 

farar broddi.

Rannsóknin Factors Affecting Asian Students’ 

Academic Achievement in Iceland var birt 

í Þekking-þjálfun-þroski, 30 ára afmælisriti 

Delta Kappa Gamma 2007.

Anh-Dao Tran
þýð./hj

1Multicultural Benchmarks for Assessing and 
Maintaining an Effective Multicultural School 

(Banks, 1999, p. 1069)

Skólasókn 1. og 2. kynslóðar innflytjenda samanborið við aðra

Á myndinni sést hversu hratt dregur í sundur með jafnöldrum af íslenskum og erlendum uppruna 
í íslenska skólakerfinu varðandi skólasókn á aldrinum 16-20 ára. Heimild: Hagstofa Íslands.
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Framtíð í nýju landi færir eftirtöldum aðilum innilegar þakkir fyrir 

margháttaðan stuðning, sem ýmist hefur verið í formi fjárstuðnings 

eða styrkja, afsláttar, gjafa, vinnuframlags og sjálfboðavinnu, s. s. í formi 

námsaðstoðar og faglegrar aðstoðar.

Allir framhaldsskólar og grunnskólar 

Bandalag íslenskra skáta

Bandaríska sendiráðið

Bláa lónið

Bros bolir

Eygló Eyjólfsdóttir

Eykt ehf.

Fjölbrautarskólinn við Ármúla 

Flugfélag Íslands

Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf.

Frístundamiðstöðvar Miðborgar og Hlíða 

Gæðabakstur 

Geoffrey Pettypiece

Gerður G. Óskarsdóttir

Glitnir

Gutenberg

Háskóli Íslands, félagsráðgjafarskor

Hildur Blöndal

Hitt Húsið 

Iðnskóli Reykjavíkur 

Julie Ingham

Júmbó Samlokur 

Kennaraháskóli Íslands

Leikfélag Reykjavíkur

Lilja Ólafsdóttir

Menntaskólinn í Kópavogi

Menntaskólinn við Hamrahlíð 

Milone Baterna Pettypiece

Morgunblaðið

Ólöf Kjartansdóttir

Sorpa / Góði hirðirinn

Vilborg Loftsdóttir

Þjónustumiðstöð Laugardals- og Háaleitis

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða

Þórhildur Sveinsdóttir

Þróunarsjóður framhaldsskóla

Æskulýðssjóður

2004-2007
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Framtíð
í nýju
landi

Fyirtæki

Skólar

Foreldrar

Upplýsinga-
miðlun

Íslensku-
brautin

Samstarfs-
aðilar

Þátttakendur

/skjólstæðingar

Mentorar - 

sjálfboðaliðar

Stofnanir
/félög

Stuðningur
Íslenskukennsla

Samvinna við fyrirtæki 
Samvinna við stéttarfélög

Undirbúningur fyrir nám
Íslenskukennsla

Námsaðstoð
Samskipti við skólana

Upplýsingagjöf
Samskipti

Kynning á framhaldsskólum 
       /starfsþjálfun

Kynning á einstaklingsáætlun

Vefsíða
Ársskýrsla

Kynning á verkefni
Rannsókn: Jafnrétti til náms:  

Tálsýn eða veruleiki

Rassias Foundation
University of Calgary Canada

Ráðgjafahópur

Vinnumálastofnun
Útlendingastofnun

Bandalag íslenskra skáta
Bakhópur Reykjavíkurborgar

Stuðningur
Hópefli

Fræðsla
Liðsöfnun

Hópefli
Íslenskukennsla

Sjálfstyrking
Menntun/starfsþjálfun

Aðlögun

Rauði kross Íslands
Efling stéttarfélag

Reykjavíkurborg
Alþjóðahús

Reykjavíkurdeild RKÍ
Háskóli Íslands
Kennaraháskóli Íslands

Þjónustumiðstöð 
 Miðborgar og Hlíða
Bakhópar

Menntamálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið

Velferðarsjóður íslenskra barna




