Móttökusamtal
Fyllt út af:

Dagsetning:

Undirskrift foreldra/
forráðamanna:

Nafn barns:

Nöfn foreldra/
forráðamanna
Vinnustaður
Vinnusími:

Nöfn systkina
og fæðingarár:

Þjóðerni barns:
Þjóðerni foreldris/
forráðamanns:
Þjóðerni foreldris/
forráðamanns:

Kennitala:

______________________________
______________________________

*Móðurmál barnsins:
*Móðurmál foreldris/
forráðamanns:
*Hversu lengi hefur
barnið búið á Íslandi?
*Hversu lengi hafa
foreldri/forráðamenn
búið á Íslandi?
*Hvaða tungumál talar
barnið við foreldra/
forráðamenn?
*Tala foreldrar/
forráðamenn sitt
móðurmál við barnið?
*Hvaða tungumál tala
foreldrar/forráðamenn
sín á milli?
*Er barnið í íslensku
málumhverfi utan
skóla, svo sem í
tómstundastarfi?
*Umgengst barnið
önnur börn sem tala
sama móðurmál og
það utan skóla?
Hefur fjölskyldan
einhverja siði sem
tengjast menningu
og trú?
Umsögn um barnið,
skapgerð, matarvenjur,
salernisvenjur, svefnvenjur og annað:

* Vinsamlegast svarið ef fleiri tungumál en íslenska eru á heimilinu

Er barnið með sjúkdóm/
ofnæmi/fötlun sem hamlað
getur daglegu starfi?
Hvaða áhugamál á barnið?
Hvað finnst barninu gaman
að gera með fjölskyldunni?
Hefur barnið gaman af því
að leika sér úti og/eða inni?
Þekkir barnið einhvern í
þessum leikskóla?
Hefur barnið greinst með
heyrnarskerðingu?
Hefur barnið greinst með
sjónskerðingu?
Hefur barnið greinst með
frávik í þroska?
Hafa greinst málþroskafrávik
eða lestrarörðugleikar
í fjölskyldunni?
Hvernig telja foreldrar/forráðamenn að málþroski
barnsins sé á móðurmálinu?
Hvernig er orðaforði barnsins
á eigin tungumáli?
Hvernig er framburður
barnsins?
Hafa foreldrar áhyggjur af
málþroska barnsins?
Finnst barninu gaman að
láta lesa fyrir sig?
Á barnið uppáhaldsbók?

Hefur fjölskyldan aðgang
að bókum, ef já á hvaða
tungumáli?
Horfir barnið á sjónvarpsefni,
ef já á hvaða tungumáli?
Hvað þykir barninu
skemmtilegast að horfa á?
Hefur barnið aðgang að
tölvu/ipad, ef já á hvaða
tungumáli?
Hvað finnst barninu
skemmtilegast að gera
í tölvunni?
Með hvaða hætti óskar
fjölskyldan eftir því að fá
upplýsingar frá leikskólanum
(munnlega, skriflega, pappír
eða tölvupóstur) og á hvaða

tungumáli?
Annað sem foreldrar/
forráðamenn vilja taka fram:

Hafa orðið breytingar á
högum barnsins:

