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Endamálið við Samspælinum er, at hjálpa 
foreldr unum við at tosa saman um týdn ingar   
miklar støður í gerandisdegnum hjá børn unum í 
skúlunum, á dagstovnum og á frítíðar skúlum.
 Í spælinum verður dentur lagdur á tey evn
ini, sum hava nógv at týða fyri foreldrini og sum 
gevur teimum møguleika at sam skifta við hini 
í foreldra bólkinum á ein ja ligan hátt. Á henda 
hátt verður eisini størri trivnaður og tryggleiki 
skaptur hjá børnunum.
  Ætlanin við spælinum er serliga, at fáa í lag 
eitt orðaskifti millum foreldrini, og tað er ikki so 
umráðandi, at foreldrini eru so samd í øllum. 
 Samspælið er eisini eitt gott høvi til at gera 
felags avtalur, sum kunnu stuðla trivnaðinum hjá 
børnunum og til at fáa foreldrini at samskifta.

Hvør, Hvat og Hvussu longi?
Tú kanst nýta Samspælið á foreldra fundum á 
stovnum og skúlum.
 Fýra ymiskar útgávur eru til ávikavíst dag stovn
ar, yngri deild, miðdeild og eldri deild í skúlanum.

Kjarnin í spælinum eru kortini, sum skulu seta 
samrøður og kjak í gongd í bólkum.
 Tað eru trý sløg av kortum: Blonk spæli
kort, sum luttakararnir kunnu nýta til egin evni. 
Myndakort og tvístøðukort við ymisk um evnum 
á. Umframt spælikortini, er eitt avtaluskriv við 
hugskotum til avtalur millum foreldrini.

Spælið varir vanliga 1½ tíma: 40 minuttir til kjak 
í bólkum, 25 minuttir til kjak í plenum og einar 
25 minuttir til at orða avtalur ella at stovna eitt 
foreldranetkervi.
 Spælið heldur sær longri, um spælikort og 
avtaluskriv verða avritað.

Soleiðis spæla tit  
Byrjið við at velja ein, sum skal stýra spæl in um. 
Tað kann verða ein lærari, pedagogur, SSPráð
gevi ella eitt umboð fyri ein ávísan foreldra bólk. 
Tann, ið stýrir spælinum, hevur ábyrgdina av 
gongdini í spælinum og skal taka saman um, tá 
spælið er liðugt.
 Spælið byrjar við, at liðskiparin býtir foreldrini 
í bólkar við fýra til seks luttakarum í hvønn. 
Foreldrapør skulu ikki vera í sama bólki. Bólkarnir 
skulu savnast við eitt borð, har kort, blýantar og 
pappír liggja.
 Tey blonku kortini skulu luttakararnir nýta til 
at orða útsagnir á. Tú kanst leggja viðkomandi 
mynda og tvístøðukortini afturat teimum blonku 
kortunum. 
 Luttakararnir skulu fortelja bólkinum, hvørji tey 
eru og hvørjum barni tey eru foreldur at.

Spælið skal síðani fylgja sjey stigum, sum eru 
nevnd í vegleiðingini á baksíðuni. Tað er sera 
týdningarmikið, at liðskiparin hjálpir til og fær 
gongd á kjakið í teimum ymisku bólkunum í 
gongd. Tá lut tak ararnir koma til tað endaliga 
felags  kjakið, skal liðskiparin syrgja fyri at savna 
tilfarið og skjal prógva møguligar avtalur og 
møgu  liga stovnan av foreldraneti. Nýtið 
endiliga av talu skrivið, sum fylgir við spælinum til 
henda partin. 
 Les meira um stovnan av foreldraneti á 
baksíðuni.

Leggið til merkis, at tú kanst stýra spælinum ímóti 
ávísum evnum við at spæla við bara einum ella 
nøkrum fáum mynda og tvístøðukortum. Tú 
kanst sum liðskipari eisini gera tíni mynda og 
tvístøðukort við sjálv/
sjálvur at taka myndir 
ella skriva um støður frá 
gerandisdegnum hjá 
børnunum.

VÆLKOMIN TIL SAMSPÆLIÐ
Ein leið til foreldrasamstarv, samrøður, avtalur og netkervi

Blonk kort Myndakort
Tvístøðukort Avtaluark



Val av kortum til spælið 
Tit kunnu spæla við blonk um 
kortum, mynda kort um og 
tvístøðukortum.
 Tey blonku kortini kunnu 
brúk ast einsamøll ella sam an 
við mynd akortum, tvístøðu
kort um ella kortunum, 
liðskiparin sjálv ur hevur gjørt.

Tit kunnu eisini spæla við 
einum ella nøkrum fáum 
mynda ella tvístøðukortum. 
Í hesum føri verður byrjað á 
stigi 2.

Hvør luttakari fær tveir 
minuttir til antin at orða ein 
spurn ing ella eina útsøgn 

á eitt blankt kort ella til 
at velja eitt kort við eini 

mynd, sum er gjørd, ella eitt 
tvístøðukort.

 Kortið skal vísa eitt evni, 
ein trupul leika, ein iva ella 

eina undran, sum luttakarin 
hevur hug at tosa við hini 

foreldrini um.

Nú skal ein í bólkinum 
taka eitt kort úr rúgvuni. 

Kortið verður lisið upp fyri hinum, og 
viðkomandi gevur sína beinleiðis meining 
til kennar. Síðani skal kortið rættast næsta 

luttakaranum, sum sigur sína meining 
um evnið. Soleiðis fer kortið víðari til allar 

luttakararnar kring borðið.

Øll foreldrini hittast í plenum.
Hvør bólkur leggur fram sítt hugskot 

og sínar viðmerkingar við støði í 
kortunum, sum tey valdu.

Umfarið endar við einum felags 
kjaki. Í síðsta partinum av fundinum 

eigur liðskiparin at meta um, um 
tað er grundarlag fyri, at gera eina 
ella fleiri avtalur og fyri at stovna eitt 

foreldranet.

Legg kortini 
á borðið við 

baksíðuni uppeftir 
og blanda tey.

Tá kortið hevur 
verið hjá hjá øllum 

luttakarunum, 
er felags kjak á 
skránni - í mesta 

lagi í fimm minuttir.

Bólkurin velur ein 
nýggjan luttakara, 

sum skal taka eitt nýtt 
kort av borðinum. 
Gongdin er tann 

sama sum áðrenn, 
tvs. endurtøka av 3.

Eftir umleið 40 
minuttir velur ein 
úr bólkinum tað 
kortið, sum gav 

høvi til besta 
kjakið.
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FORELDRANET
Foreldranet eru foreldrabólkar, sum 
vilja seta trivnaðin á stovninum ella í 
flokkinum í miðdepilin í hásæti, t.d. við 
at skipa fyri felagsvirksemi fyri børn (og 
foreldur) eftir skúlatíð.

Ofta er tað møguligt at fáa hvønn 
spælibólk til at gera sítt netkervi, so 
minst til at fáa foreldrini at geva hvørjum 
øðrum telefonnummur og teldupostadressur. 
Ger endiliga ein lista við nøvnum, telefonnumrum, 
teldupostadressum og adressum, soleiðis, at tað eisini er møguligt at skipa net 
tvørturum bólkarnar. Um skúlin hevur eina floksheimasíðu, kann hon sjálvandi 
eisini brúkast sum samskiftismiðil. Um tað ikki eydnast at stovna foreldranet 
tað fyrsta spælikvøldið, so er tað eitt gott hugskot at royna aftur, tá næsti 
foreldrafundur er.

Endi
Minst til at eftirmeta kvøldið, áðrenn farið verður hvør til sítt. Hvat var 
gott, og er tað nakað, sum kann bøtast um? Liðskiparin syrgir fyri, at ein 
fundarfrágreiðing frá kvøldinum verður send til allar luttakararnar og til tey 
foreldrini, sum ikki høvdu møguleika at luttaka.

Vitja donsku heimasíðuna www.dkr.dk/samspillet
Les meira um foreldranetkervi á heimasíðuni hjá Det Kriminalpræventive Råd. 

Í spælinum eru:
Henda vegleiðing
4x4 myndakort
4x4 tvístøðukort
2x4 blonk kort 
1 avtaluskriv
1 plakat, sum kann hanga á talvuni, meðan spælt verður 

SSP
skúli – sosialir myndugleikar – politi 

FELAGIÐ 
HEIM & SKÚLI

í samstarvið við:


