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Næstu námskeið:
•

•

Fyrir 3ja-6 ára og
grunnskóla:
Fimmtudagur 23. janúar.
Skráning
Fyrir 0-3ja ára:
Miðvikudagur 29. janúar.
Skráning

Nánari upplýsingar um
námskeiðin er hér

Stöðvum stríð gegn
börnum
100 ára afmælisátak
alþjóðasamtakanna Save
the Children, Stöðvum stríð
gegn börnum stendur yfir.
Nánari upplýsingar.

Um 60% leikskóla eru Vináttuskólar
Enn fjölgar Vináttuskólum á Íslandi og fjölmargir nýir
skólar bættust í hópinn á haustmánuðum. Hér eru listar
yfir alla leik- og grunnskóla sem vinna með Vináttu.

Endurútgáfa grunnskólaefnis
Vinátta hefur fest sig í sessi í þeim grunnskólum
sem hafa unnið með námsefnið í tilraunakennslu.
Nú stendur yfir vinna við endurútgáfu
námsefnisins og bíða fjölmargir grunnskólar með
óþreyju eftir að bætast í hópinn.

Frítt niðurhal
Á dönsku vefsíðunni
Fri for mobberi.dk
má finna ýmislegt
efni Vináttu sem
hægt er að sækja,
skoða eða vinna með
að vild. Myndin hér
til hægri er meðal
efnis á vefsíðunni.
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Blær og litlu bangsarnir komnir í
jólabúning í dönskum Vináttuleikskóla

Vinátta á Facebook
„Líkið við“ Vináttu hér.
Lokaðir hópar
fyrir kennara:
Fyrir leikskóla
Fyrir grunnskóla

Námskeið og kynningar í
skólum

Blær um víða
veröld

Sífellt fleiri skólar óska eftir að
fá námskeið í skólann fyrir alla
starfsmenn og boðið er upp á slík
námskeið. Einnig er hægt að
óska eftir 2ja klst kynningu fyrir
þá skóla sem nú þegar vinna með
Vináttu. Fyrirspurnir sendast á
vinatta@barnaheill.is

Vinátta (Fri for
mobberi) á uppruna
sinn að rekja til
Danmerkur en þar er
unnið með námsefnið
í 60% leikskóla, 45%
grunnskóla og 50%
ungbarnadeilda og
dagforeldra.

Kynningar fyrir foreldra
Sífellt fleiri skólar óska eftir
kynningu á Vináttu fyrir
foreldra. Þessar kynningar
hafa heppnast vel og skapast
alltaf mjög góðar umræður
um mikilvægi foreldra sjálfra
um að vera góðar fyrirmyndir
barna sinna þegar kemur að
samskiptum.

„Líkið við“ Fri for
mobberi hér.

Bréf til foreldra á
fjölda tungumála
Á vefsíðu Fri for
mobberi má nálgast
bréf til foreldra á fjölda
tungumála sem gott er
að nýta sér til að virkja
foreldra betur til
samstarfs með Vináttu.
•
•
•

Fyrir 0-3ja ára
Fyrir 3ja-6 ára
Fyrir grunnskóla og
frístundaheimili

Hafið samband
Fyrirspurnir um
Vináttu sendast á
vinatta@barnaheill.is

Pöntun á
námsefni
Pöntun á
námsefni fer
fram í gegnum
pöntunarsíðuna

Nánar um Vináttu
Allar frekari upplýsingar eru á barnaheill.is

Jólakveðja
Starfsmenn og stjórn Barnaheilla – Save the
Children á Íslandi óska ykkur öllum
gleðilegra jóla og farsæls nýs árs. Einlægar
þakkir fyrir farsælt samstarf á árinu.

Blær teygir anga sína
víðar og er Vinátta
einnig í Eistlandi,
Grænlandi, Færeyjum
og Rúmeníu.
Fjölmörg önnur lönd
sýna Vináttu áhuga
enda er námsefnið
gagnreynt og byggt á
rannsóknum. Það er
sú krafa sem sífellt
fleiri gera þegar velja
á námsefni fyrir
börn.

