
Það er allt í lagi að segja  
„Ég veit það ekki, en við getum 

kannað það saman.“  
Notaðu tækifærið til að læra 

eitthvað nýtt með barninu þínu.

Leyfðu börnunum þínum að tala frjálslega. Spurðu 
opinna spurninga og kannaðu hversu mikið þau vita 
um ástandið í samfélaginu nú þegar.

Svörum börnum alltaf satt og rétt. Hugleiddu hvernig 
best er að nálgast samtal við barnið út frá aldri þess 
og þroska.

Hlustum og verum opin

Verum heiðarleg

Sýnum stuðning

Það er í lagi að vita 
ekki öll svörin

Að vera til 
staðar fyrir aðra

Það eru alls konar upplýsingar þarna úti

Sumt er kannski ekki satt. Notaðu áreiðanlegar síður t.d. : 
www.covid.is

og
www.landlaeknir.is

Gáðu að barninu þínu stuttu eftir að samtalinu 
lýkur. Minntu á að þér sé annt um það og það geti 
talað við þig hvenær sem er. Síðan er gott að gera 
eitthvað skemmtilegt saman.

Endum á jákvæðum nótum

Það er mikilvægt að vera tilbúin að ræða málin. Börn verða víða vör við upplýsingar um ástandið í samfélaginu.  
Þögn og launung hjálpa þeim ekki - en heiðarleg og opin samskipti gera það. Hugaðu að því að ræða við þau á máli sem þau skilja. Þú þekkir þau best!

Barnið þitt er ef til vill hrætt og óöruggt. Gefðu því rými til 
að deila tilfinningum sínum og leyfðu því að finna að þú 
sért til staðar.
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Að tala um COVID-19
FORELDRAHLUTVERKIÐ Á TÍMUM COVID-196

Útskýrðu fyrir barninu að COVID-19 hefur ekkert 
að gera með hvernig fólk lítur út, hvaðan það 

kemur eða hvaða tungumál það talar. Kenndu 
barninu hversu mikilvægt það er að sýna fólki 

samkennd sem er veikt og þeim sem annast það. 

Takið eftir þeim sem hjálpa: Leitið saman að 
sögum um fólk sem er að vinna að því að stöðva 

faraldurinn og hjálpa veiku fólki.

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:

http://www.covid.is
http://www.landlaeknir.is
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

