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Vaida Bražiūnaitė er frá Litháen og er verkefnastjóri Tungumálatöfra. Hún rekur Hversdagssafnið á Ísafirði og hefur mikinn áhuga á íslenska tungumálinu.

Tungumálatöfrar 
fyrir erlend börn
Tungumálatöfrar er námskeið sem hefur verið haldið árlega frá árinu 
2017 á Ísafirði. Í hádeginu í dag verður haldið málþing á Hrafnseyri um 
framtíð námskeiðsins og hvort það eigi rétt á sér víðar á landinu. ➛2
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S V E F N S Ó F A R

CUBED SVEFNSÓFI MEÐ ÖRMUM
STÆRÐ: 154x104/207 CM

SVEFNFLÖTUR 140x200 CM
KR. 199.800

Zeal Svefnbekkur 70x200 cm kr. 79.900Unfurl 120x200 cm kr. 109.900



Námskeiðið er ætlað 5-11 
ára gömlum börnum af 
erlendum uppruna sem búa 

á Íslandi og íslenskum börnum 
sem hafa alist upp annars staðar 
en á Íslandi. Námskeiðið er haldið 
5.-10. ágúst og tilgangurinn er að 
efla íslenskukunnáttu í gegnum 
listsköpun og leik.

Forsetafrúin opnar málþingið
Vaida Bražiūnaitė, verkefnastjóri 
Tungumálatöfra, segir að tilgangur-
inn sé annars vegar að styrkja 
stöðu barna af erlendum uppruna 
sem búa hér á landi og hins vegar 
að styrkja og viðhalda íslensku-
kunnáttu íslenskra barna sem búa 
erlendis, kjósi þau í framtíðinni 
að flytja aftur til Íslands. Vaida er 
sjálf innflytjandi frá Litháen, rekur 
Hversdagssafnið á Ísafirði ásamt 
Björgu Sveinbjörnsdóttur og er 
„einstaklega frjó og lifandi í nálgun 
sinni með mannfræði og kvik-
myndalist sem bakgrunn“, að sögn 
Önnu Hildar Hildibrandsdóttur, 
formanns framkvæmdastjórnar 
Tungumálatöfra.

Námskeiðið er að sögn skipu-
leggjenda þess mikilvægur liður 
í aðlögun innflytjenda og þar af 
leiðandi styrkingu lýðræðisins og 
menningarlæsis. Eliza Reid forseta-
frú opnar málþingið og stjórnar 
þrennum umræðum sem verða á 
milli erinda leikinna og lærðra á 
sviði fjölmenningar og fjöltyngis. 
„Eliza er í rauninni andlit málþings-
ins á meðan við Anna Hildur sjáum 
um praktísku atriðin,“ segir Vaida.

Námskeiðið vonandi víðar
Málþingið er styrkt af prófessors-
embætti Jóns Sigurðssonar og 
haldið í samvinnu við Háskólasetur 
Vestfjarða og Fjölmenningarsetur. 
„Tungumálatöfrar er samfélags-
verkefni rekið af áhugamönnum 
um íslenska tungu. Verkefninu er 
skipt milli þriggja manna fram-
kvæmdastjórnar og átta manna 
töfraráðs með ólíkar tengingar 
og búsetu sér til halds og trausts.“ 
Framkvæmdastjórnina skipa Vaida 
verkefnastjóri eins og áður sagði, 
Anna Hildur er formaður og Matt-
hildur Helgadóttir Jónudóttir er 
gjaldkeri.

Á málþinginu verður rætt um 
framtíð verkefnisins, námskeiðið 
hefur síðustu tvö ár verið haldið 
á Ísafirði en spurningin er hvort 
það eigi erindi á fleiri stöðum á 
landinu. Farið verður í saumana á 
þeim þjóðfélagsbreytingum sem 
orðið hafa á Íslandi undanfarna 
áratugi og mikilvægi þess að huga 
að tjáningunni og þátttöku inn-

flytjenda í samfélaginu. Á meðal 
þeirra sem flytja erindi eru Hulda 
Karen Dan íelsdóttir sem fjallar um 
áherslur menntamálastofnunar, 
Eiríkur Rögnvaldsson prófessor 
mun fjalla um málbreytingar og 
málvillur, Hannaa Hasan Nfawa 
Alsaedi og Hanin dóttir hennar, 
sem komu í hópi kvótaflóttamanna 
til Súðavíkur, munu svo fjalla um 
samband sitt við íslenskuna.

„Við erum að skoða hvernig 
kennslumódelið virkar og hvernig 
hægt er að nota listsköpun til að 
efla tjáningu og sjálfsöryggi,“ segir 
Anna Hildur. „Um leið erum við að 
skoða hvernig svona verkefni eflir 
samtalið á milli ólíkra þjóðfélags-
hópa með því að til dæmis bjóða 
upp á samtal um verkefnið og 
fjölskylduskemmtun þar sem allir 
koma með sína siði og leiki. Við 
fáum mikið af fyrirspurnum um 
hvort ekki sé hægt að bjóða upp á 
þetta víðar um landið en ekki bara 

Vonast er til að veðrið verði gott svo að börnin geta leikið sér úti.

Boðið verður 
upp á hádegis-
mat og farið í 
ratleik.

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu 
í formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu 
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson, 
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764 | Sandra 
Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen, solrunfreyja@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Námskeiðið er mikilvægur liður í aðlögun innflytjenda og þar af leiðandi styrkingu lýðræðisins á Íslandi. Bæði íslensk og erlend börn sækja námskeiðið.

Við erum að skoða 
hvernig kennslu-

módelið virkar og 
hvernig er hægt að nota 
listsköpun til að efla 
tjáningu og sjálfsöryggi.
Anna Hildur Hildibrandsdóttir

á Ísafirði. Við ætlum líka að skoða 
það með tilliti til spurningarinnar 
um hvort þessi aðferð virki til að 
styrkja íslenskukunnáttu fjöl-
tyngdra barna.“

Börnin geta leikið sér úti
Vaida segir að markmiðið sé að fá 
30 börn til að taka þátt í námskeið-
inu, nú þegar hafa 20 skráð sig.

„Við viljum fá tíu í viðbót og 
jafnvel 35 börn sem væri hámark-
ið. Við vonum að það séu fleiri 
sem hafa áhuga á að taka þátt.“ Í 
hópnum sem kominn er eru átta 
mismunandi tungumál töluð og 
möguleikar á að það bætist við 
fjölda tungumála.

Vaida vonast til þess að veðrið 
verði gott svo börnin geta leikið 
sér úti. „Við höfðum hugsað okkur 
að fara kannski í bíltúr að 
Dynjanda, koma aftur og borða 
hádegismat saman, og fara svo í 
ratleik til að brjóta hátíðina upp. 
Það væri gaman ef börnin gætu 
fengið að vera úti og foreldrar 
geta skipst á að fylgjast með þeim 
en það verður líka gaman að 
fylgjast með erindum sem koma úr 
mörgum ólíkum áttum.“
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Bílar 
Farartæki

SUZUKI Ignis GLX 4x4. 3/2017, ekinn 
27 Þ.KM, bensín, 5 gírar. frábær 
smájepplingur fjórhjóladrifinn, 
ekki bílaleigubíll,Verð 2.380.000. 
Rnr.280296.

HYUNDAI Tucson Style. 12/2017, 
ekinn aðeins 5 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 7 gírar.Ekki bílaleigubíll 
Leðuráklæði,bakkmyndavél,og m/fl. 
Verð 4.990.000. Rnr.152440.

TOYOTA Hilux VX D/C Invincible 
33”breyting ,Pallhús, hlaðinn 
aukabúnaði. 4/ 2018, ekinn 11 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
7.990.000. Rnr.152417.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Suzuki fjórgengis 
utanborðsmótorar. Nettir, 
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir 
á lager.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Fjórhjól

 Bátar

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagnaþjónustan oje 780-3939. 
Allt almennt viðhald og breytingar. 
Dren, frárennsli.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Garðsláttur   
s:7600231 
20% áfsláttur fyrir eldri borgara.

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Húsaviðhald
Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

Getum bætt við okkur verkefnum 
í öllu viðhaldi innan og utanhús. 
Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758

 Bólstrun

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Málarar

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Spádómar

SPÁSÍMINN 9086116.
Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar. 
Sími 694 7881, Janna.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir í 

s. 661 7000

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Atvinnuauglýsingar

Eik - Lögfræðingur útleigusviðs
Starf lögfræðings útleigusviðs Eikar 
fasteignafélags er krefjandi og fjölbreytt. 
Eitt meginhlutverk hans er stuðningur 
við útleigusvið með gerð leigusamninga 
og skjalagerð. Lögfræðingur útleigus-
viðs styður einnig við húsumhyggju- og 
framkvæmdasvið félagsins með tilfallandi 
ráðgjöf og verkefnum.

Umsóknarfrestur
9. júní 2019

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/13765

FSR - Hefur þú brennandi áhuga á 
verklegum framkvæmdum??

Vegna aukinna verkefna leitar Fram-
kvæmdasýsla ríkisins að drífandi og 
framsýnum liðsmönnum til að taka þátt 
í verkefnastjórnun framkvæmda ásamt 
framþróun verklags og aðferðafræði í 
verklegum framkvæmdum á vegum hins 
opinbera. Um er að ræða krefjandi og 
fjölbreytt störf með miklum þróunarmögu-
leikum.

• Leiðandi verkefnastjóri
• Aðstoðarverkefnisstjóri

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín 
Kvaran (thelma@intellecta.is) 
og Þórður S. Óskarsson 
(thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.

Umsóknarfrestur er til og með 
18. júní 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.intellecta.is

Efling - SVIÐSSTJÓRI  
KJARAMÁLASVIÐS EFLINGAR

Efling - stéttarfélag óskar eftir að ráða 
sviðsstjóra kjaramálasviðs.

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir, 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.

ÓBÍ - Lögfræðingur:  
50% tímabundið starf

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir 
öflugum lögfræðingi í tímabundið starf í 
12-14 mánuði..

Nánari upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á
 www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk.

ÓBÍ - Fjölmiðlafulltrúi: 75-100% starf

Öryrkjabandalag Íslands óskar eftir að 
ráða til starfa fjölmiðlafulltrúa með brenn-
andi áhuga á mannréttindum. Fjölmiðla-
fulltrúinn sinnir fjölbreyttum verkefnum 
sem snúa m.a. að frétta- og greinaskrif-
um, samfélagsmiðlun og skipulagningu 
viðburða.

Nánari upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk.

ÍTR - Forstöðumaður - Árbæjarlaug

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur-
borgar auglýsir eftir öflugum stjórnanda 
í starf forstöðumanns Árbæjarlaugar. 
Viðkomandi þarf að hafa framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum og far-
sæla reynslu sem stjórnandi.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín 
Kvaran (thelma@intellecta.is) 
og Þórður S. Óskarsson 
(thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.

Umsóknarfrestur er til og með 
18. júní 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.intellecta.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


