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Umsögn skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um tillögu mennta- og 
menningarmálaráðherra tilþingsályktunar um aö efla íslensku sem opinbert mál á íslandi 
á 149. löggjafarþing 2018-2019. Þingskjal 443. m ál.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar (SFS) fagnar framkominni ítarlegri 
þingsályktunartillögu um að efla íslensku sem opinbert mál á íslandi.

Lagt er til að uppsetningu verði breytt með þeim hætti að þar sem fjallað er um alla sem þurfa 
stuðning til að ná tökum á tali, máli og samskiptum verði undir sama lið.

Lagt er til að bætt verði við nýjum lið undir Menntun og skólastarf sem hljóði svo:

Tal- og málþroskaröskun

Börn sem eru sein til máls, með málþroskaröskun og málhljóðaröskun fái viðeigandi og 
jafngild tækifæri til að ná tökum á móðurmáli sínu og stuðning í samræmi við þarfir sínar. 
Skipaður verði verkefnahópur sem markar stefnu um hvemig skuli þjónusta böm frá fæðingu 
til 18 ára aldurs.

Lagt er til að undir umfjöllun um íslenska málstefnu verði síðustu setningu breytt með þeim 
hætti að fram komi að allar stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök marki sér málstefnu.

Gerð er tillaga um að bætt verði við undir lið 2 þar sem fjallað er um mikilvœgi lœsis og 
hljómi svo " Hæfni í lestri er nauðsynleg til að hver og einn geti nýtt hæfileika sína til fulls, 
samfélaginu öllu til góða." Undirstaða lestrarfæmi byggir á góðri málþroskafærni sem hefst 
við fæðingu og þróast á leikskólaárum. Lestrarfærni o.s.frv.

Að lokum er lagt til að gerð verði breyting á 3. lið varðandi íslensku sem annað mál. Lagt er 
til að i 4. mgr. hljómi svo og bætt verði við 5. mgr. :

"Styrkja þarf menntakerfið svo það verði fært um að takast á við fjöltyngdan og 
fjölmenningarlegan nemendahóp. Samkvæmt skýrslu Fjölmenningarseturs frá árinu 2017 
hefur fjöldi barna a f erlendum uppruna í leik- og grannskólum sjöfaldast frá aldamótum".
Góð færni í tungumáli er undirstaða annars tungumálanám. Tungumál geta lærst samhliða eða 
hvert á eftir öðru og því þurfa börn tækifæri til að ná færni í tungumálum í því málumhverfi 
sem þau búa í. Mikilvægt er að hvetja foreldra til að rækta og þróa eigið móðurmál og styðja 
við íslenskunám bama sinna til að stuðla að virku tví- og/eða fjöltyngi (Aðalnámskrá
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grunnskóla, bls 106.) Ef ekki er stutt viði tungumálanám barna getur það haft neikvæð áhrif á 
þróun lestrarfæmi þeirra og námsframvindu í íslensku og tungumálanámi almennt.

Foreldrar tví- og/eða fjöltyngdra barna þurfa að hafa greiðan aðgang að upplýsingum um 
íslenskt skólakerfi og hlutverk þeirra og ábyrgð. Undirstaða þess er gott samstarf heimila og 
skóla.

í 8. mgr. verði gerð sú breyting að fram komi í texta að vinna þurfi heildstæða aðgerðaráætlun 
um nám barna og unglinga með annað móðurmál en íslensku þar sem leiðarljósið er að 
nemendur af erlendum uppruna standi jafnfætis jafnöldrum sínum sem hafa íslensku að 
móðurmáli.

Skilgreining þarf að koma á hugtakinu virku tví- og/eða fjöltyngi e f  notað í textanum.
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