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Daglegt skipulag með 
ákveðinn sveigjanleika

Búið saman til daglegt skipulag fyrir fjölskylduna. Það 
stuðlar að öryggistilfinningu og betri hegðun.

Hægt er að setjast niður að kvöldi og setja saman 
skipulag næsta dags. Börn og unglingar eru líklegri til 
að fylgja skipulaginu ef þau taka þátt í að búa það til.

Gættu að því að hreyfing sé hluti af  
daglega skipulaginu - það minnkar  
streitu og veitir jákvæða útrás.

Verum fyrirmyndir

Ef þú gætir þess að halda hæfilegri fjarlægð frá öðrum 
og passar vel upp á hreinlæti, sýnir öðru fólki samkennd 
- sérstaklega þeim sem eru veik eða í viðkvæmri stöðu - 
læra börnin að tileinka sér sömu hegðun og gildi.

Takið frá nokkrar mínútur 
undir lok hvers dags til að fara 
saman yfir daginn, t.d. við 
kvöldmatarborðið eða háttatíma. 
Rifjið upp þrjú atriði sem þið eruð 
þakklát fyrir, veittu ykkur gleði 
eða þið eruð stolt af.

Hrósaðu þér fyrir það  
sem gekk vel!

Fáðu börnin með þér út í ferskt loft á 
hverjum degi.

Þið getið skrifað bréf og teiknað myndir 
handa ættingjum og vinum sem þið getið 
ekki umgengist núna. Síðan má fara í 
leiðangur og setja inn um bréfalúguna.

Þú getur hughreyst barnið með því að 
skýra frá því hvernig við hugum að öryggi 
okkar. Hlustaðu líka á uppástungur þess 
og taktu þær alvarlega.

Gerum hreinlæti og handþvott skemmtilegan

Veljið 20 sekúndna lag til að raula við handþvottinn, t.d. stafrófslagið. 
Gefðu barninu athygli og ríkulegt hrós fyrir reglulegan handþvott. 

COVID-19 hefur snúið lífi okkar á hvolf, þar með talið daglegu skipulagi heima, í vinnu og skóla.
Þetta er erfitt fyrir börn, unglinga og fyrir þig. Það hjálpar að búa til nýtt skipulag.
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Daglegt skipulag 
FORELDRAHLUTVERKIÐ Á TÍMUM COVID-193

Smellið hér til að  
nálgast frekari foreldraráð.  

WHO

Smellið hér til að  
nálgast frekari foreldraráð.  

UNICEF
Á fleiri 

tungumálum

Ef þú þarft á stuðningi að halda er Hjálparsíminn 
1717 og netspjallið 1717.is til staðar fyrir þig allan 

sólarhringinn. Hafirðu áhyggjur af velferð barns 
skaltu hafa samband við barnanúmerið 112.

Fyrir frekari upplýsingar smelltu á tengla hér að neðan:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs

