


Verkefnið „Signs goes North“ hjálpar innflytjendum og hælisleitendum í borgunum, Reykjavík 
(Íslandi), Rotterdam (Hollandi), Söderhamn og Bollnäs (Svíþjóð) og Vejle (Danmörku) til að 
aðlagast nýjum heimkynnum og öðlast nýja þekkingu og reynslu. Í verkefninu er leitast við að 
mæta brýnustu þörfum þeirra fyrir grunnþekkingu á tungumáli og menningu í nýrri heimaborg. 
Efnið sem þróað er í verkefninu byggir á hinni nýstárlegu „Signs“  aðferðafræði þar sem skiltin 
í borginni eru notuð sem leiðarvísir í óformlegu námi daglegs lífs. Skiltin  auðvelda sjónræna og 
markvissa kynningu á tungumáli og menningu.
Verkefnið er styrkt af Erasmus+ menntaáætlun Evrópusambandsins fyrir tímabilið 2017-2019.

Kynnið ykkur Reykjavík með því að lesa bókina Skiltin í Reykjavík
Lærið meira um borgina, íbúa hennar, tungumál og menningu með því að skoða „Signs“ 
myndbandið þar sem nýbúar segja sögu sína.   
Farið inn á vefsíðu verkefnisins til þess að fræðast meira: www.signsinthecity.net og 
www.landlif.is
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Reykjavíkurborg 

er stolt af því að 

því að vera borg 

þar sem straumar 

og stefnur ólíkra 

menningarheima 

mætast.  Það eru 

mikil verðmæti 

sem felast í 

fjölmenningu - í 

öllum þeim fjölda fólks með sinn 

fjölbreytta bakgrunn og menningu sem 

hefur kosið að búa í Reykjavík, og auðga 

þannig mannlífið í borginni.  

Ég er viss um að þær upplýsingar sem 

hér er að finna muni nýtast nýjum íbúum 

vel, enda býður bæklingurinn upp á 

skemmtilega leið til að læra málið og 

koma menningu okkar á framfæri.

Borgarstjóri

Ég fagna því að Reykjavík skuli vera 

meðal þeirra fimm borga í Evrópu sem 

valdar voru til þátttöku í þessu 

áhugaverða Erasmus+ verkefni „Signs 

goes North“ sem ætlað er að opna þeim 

sem hingað flytja nýjar leiðir til að læra 

íslensku, og veita um leið innsýn í 

menningu og lífshætti þeirra sem hér 

búa.

Dagur B. Eggertsson

Velkomin til 

Reykjavíkur!

The City of 

Reykjavík is proud 

to serve as a hub 

for cultural 

diversity – to be a 

place where 

people from all 

over the world 

choose to come 

to live and work.  

There is an added value in bringing 

people with different backgrounds 

together to enrich the community with 

new traditions and customs.

Mayor of Reykjavík
Dagur B. Eggertsson

Welcome to 

Reykjavík!

I am pleased that Reykjavik was 

selected to take part in in this 

important Erasmus+ project “Signs goes 

North“  together with four other North 

European Cities, as it offers new and 

exciting approach for learning Icelandic 

– and at the same time it provides an 

interesting insight into Icelandic cultural 

and city-life.

I am convinced that the information you 

will find in here will turn out to be both 

useful and interesting way to learn our 

language and get to know our culture at 

the same time.


