
TIMESTIMESTIMESTIMES
Eftir nærri tveggja ára ötula vinnu leggja hinir sjö 
samstarfsaðilar „Signs Goes North“ verkefnisins (frá Svíþjóð, 
Hollandi, Danmörku, Íslandi, Bretlandi og Rúmeníu) fram með 
stolti nýstárlegt kennsluefni sem þróað hefur verið til að 
hjálpa innflytjendum og hælisleitendum að öðlast þekkingu 
á tungumáli, menningu og fræðast um daglegt líf í hinni nýju 
heimaborg.  Afrakstur verkefnisins er: 

„Skilta“bækur
Allar fimm borgirnar eru kynntar í bókunum, á aðlaðandi og nýstárlegan hátt 
með sögum og myndum. Í hverri bók eru  myndir af skiltum borgarinnar ásamt 
nauðsynlegasta orðaforða,  menningarlegum upplýsingum og ábendingum um 
tjáskipti. Efnið er þróað á grunni „Signs“ aðferðafræðinnar og skipt í 5 mismunandi 
flokka sem á ensku eru: Social relations, Signing the way, Signing the needs, Signing 
the places and Signing the atmosphere. Við lestur bókarinnar getur þú fræðast 
um lífið í borginni, hvað varðar daglegar þarfir eins og að versla inn og aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu og menntun. Einnig um menningu, listir, hátíðir og blæbrigði 
mannlífsins. Á sama tíma lærir þú ný orð og orðasambönd á tungumáli heimamanna.
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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.
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 „Skilta“myndbönd
Fjögur stutt myndbönd kynna innflytjendur sem 
þegar hafa reynslu af aðlögunarferlinu í Svíþjóð, 
Hollandi, Danmörku og á Íslandi. Í gegnum viðtöl 
segir þeir sögur sínar um áskoranir sem þeir 
hafa mætt og ræða um lausnir sem þeir hafa 
fundið. Í mismunandi aðstæðum, hvað snerti 
vinnu, fjölskyldu og félagslíf, kynna þeir sýn sína 
á sitt nýja líf. Mikilvægur hluti myndbandanna er 
einnig sögur um borgirnar, sagðar af heimafólki 
í samskiptum við nýbúana. Aðgangur að öllum 
myndböndunum er á vefsíðu verkefnisins.

„Skilta“vefsíða
Á vefsíðu verkefnisins www.signsinthecity.net er 
að finna upplýsingar um markmið verkefnisins 
og samstarfsaðila þess. Einnig má læra meira 
um borgirnar fimm og tungumál þeirra – sænsku, 
hollensku, íslensku og dönsku. Með hjálp 
skiltanna í borgunum eru mismunandi málefni 
kynnt: hvernig hægt er að rata, hvernig fólk 
heilsar og kveður, hverjir eru áhugaverðustu staðir 
borgarinnar og hvar þú finnur skóla fyrir þig eða 
börnin þín. Þarna má einnig finna mikilvægar 
upplýsingar um heilsu, tryggingar, húsnæðismál, 
menningarviðburði og margt fleira. 

Þátttakendur í verkefninu: 
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND, Svíþjóð 
(tilsjónaraðilar)
Inthecity Project Development (Hollandi)
JFdeK Ltd (Bretlandi)
Pressure Line (Hollandi) 
Landsbyggðin lifi (Íslandi)
Fundatia Centrul Educational Spektrum (Rúmeníu)
Videnscenter for Integration (Danmörku)

Til að fá meiri upplýsingar um 
verkefnið, gerið svo vel að hafa 
samband við:
Landsbyggðin lifi
www.landlif.is 
landlif@landlif.is 

Verkefnið er styrkt af 
Erasmus+ menntaáætlun 
Evrópusambandsins fyrir 
tímabilið 2017-2019.
 


