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Stund milli stríða: kennarar í hamraskóla 
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KENNARAR
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Skeifan - Smáralind - Kringlan - Hafnar�örður - Selfoss - Vestmannaeyjar - Egilsstaðir - Akureyri - Ísa�örður

* Óski kennari/áskrifandi eftir að segja áskriftinni upp að tilboðstíma loknum ber honum að tilkynna   
 breytingar fyrir 18. apríl næstkomandi. Ein áskrift á mann. Blöð þarf að nálgast í verslun O�ce1.

Hjá O�ce1 �nnur þú mikið 
úrval erlendra sem innlendra 
tímarita á betra verði. 
O�ce1 býður nú kennurum fría áskrift af enskum 
og  bandarískum mánaðartímaritum í þrjá mánuði*
Upplýsingar í síma 550 4100, askrift @o�ce1.is eða í næstu verslun.

20% afsláttur af öllum enskum og amerískum tímaritum.
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FORMANNSPISTILL

Formaður og varaformaður KÍ og formenn aðildarfélaga KÍ skiptast á um að skrifa 

formannspistla í Skólavörðuna. Félögin á bak við formannspistlana eru: Félag 

framhaldsskólakennara (FF), Félag grunnskólakennara (FG), Félag leikskólakennara 

(FL), Félag stjórnenda í framhaldsskólum (FS), Félag tónlistarskólakennara (FT), 

Skólastjórafélag Íslands (SÍ).

Á umrótstímum eins og þeim sem þjóðin upplifir um þessar 
mundir horfa margir inn á við, meta stöðu sína upp á nýtt og setja 
sér ný viðmið. Margir eru sárreiðir út af  ástandinu og finnst sem 
grundvallarreglur og siðferðisgildi í samfélaginu hafi verið þverbrotin. 
Stór hluti þjóðarinnar hefur misst traust á ráðamönnum og æðstu 
stofnunum samfélagsins, stjórnmálakerfi landsins, og á sama tíma 
finnur fólk til smæðar sinnar og vanmáttar gagnvart þeim risavöxnu 
vandamálum sem bíða úrlausnar. 

Hvar stöndum við í Kennarasambandinu í þeim ólgusjó sem ríður 
yfir þjóðfélagið? 
Verkalýðshreyfingin hefur í gegnum tíðina barist fyrir grundvallar-
réttindum starfandi fólks og unnið af  hugsjón að umbótum í átt 
að betra þjóðfélagi. Samhliða miklum þjóðfélagsbreytingum hefur 
hlutverk margra stéttarfélaga breyst og orðið víðfeðmara.

Meginviðfangsefni Kennarasambands Íslands og aðildarfélaga 
þess má fella undir tvö svið, þ.e. kjara- og réttindamál og skóla- og 
menntamál. Í takt við þróun samfélagsins og nýja tíma koma upp ný 
málefni og verkefni. Dæmi þar um er áherslan á sí- og endurmenntun 
í samfélaginu. Á síðasta þingi KÍ var ályktað um málefni eins og 
jafnréttismál, vinnuumhverfismál og þjónustu sem sýnir að áherslur 
Kennarasambandsins hafa verið að teygja sig inn á ný svið. Horft er í 
auknum mæli á líðan fólks og persónuleg þjónusta bætt. 

Á undanförnum árum hefur einnig gætt áherslubreytinga hvað 
varðar mikilvægi þess að eiga í samstarfi við stjórnvöld og aðra 
fagaðila. 

„Vilji til samstarfs um enn betra samfélag“
Síðasta þing KÍ fagnaði auknu og bættu samstarfi KÍ og aðildarfélaga 
þess við vinnuveitendur og stjórnvöld. Þingið hvatti til áframhaldandi 
samstarfs og samráðs við þessa aðila og taldi það árangursríka leið 
til að koma stefnumálum sambandsins á framfæri. Með því móti 
sköpuðust auknir möguleikar á því að hafa mótandi áhrif  á það 
samfélag sem við lifum í.

Í ályktun um velferðar- og samfélagsmál lýsti þingið yfir ein-
dregnum vilja sambandsins til að eiga samvinnu við stjórnvöld og 
önnur hagsmunasamtök um að byggja upp enn betra samfélag á 
Íslandi, samfélag þar sem almenn velferð, tillitssemi og gagnkvæm 
virðing eru höfð að leiðarljósi. 

Kennarasambandið hefur á undanförnum misserum beint sjón-
um sínum að því auka þjónustu og skilvirkni en innan þess hefur 
ekki verið sterk hefð fyrir þátttöku í umræðu um þjóðfélagsmál sem 
varða almenna velferð félagsmanna sem og almennings. Ég fagna 
þeim áherslubreytingum sem lesa má úr ályktunum sem ég vísaði í 
hér að framan. 

Menntastofnanir njóta trausts
Þegar horft er yfir völlinn þá finnst mér sem menntastofnanir séu 
meðal þeirra fáu lykilstofnana samfélagsins sem enn njóta trausts. 
Þær eru lausar við spillingarfjötra valds og auðmagns,  hagsmunaklíka 
og sérhyggju – þann köngulóarvef  sem svo margar aðrar stofnanir 
samfélagsins eru ofnar inn í. Við ríkjandi aðstæður verður enn skýrara 
hve gríðarlega mikilvægu hlutverki menntastofnanir í landinu gegna. 
Ég er stolt af  því að tilheyra Kennarasambandinu og tel að við eigum 
af  samábyrgð að láta raddir skólasamfélagsins heyrast í umbóta- 
ferli næstu ára og styrkja um leið stöðu og ímynd kennarastarfsins. 

Lýðræðislegt mótvægisafl
Á undanförnum árum hafa ýmsir gert stöðu stéttarfélaga að 
umræðuefni og jafnvel velt því upp hvort þeirra verði þörf  í fram-
tíðinni? Það er hugsanlega ekki tilviljun að slíkar spurningar hafi 
vaknað í firringu undanfarinna ára.

Það er vel við hæfi á þessum tíma að vísa til uppruna stéttar 
félaga og nægir að benda á rauða litinn á fána verkalýðshreyfingar-
innar sem táknar „uppreisn gegn ranglæti“. Það er mín skoðun að 
framtíðin kalli á öflugri stéttarfélög en fyrr ef  eitthvað er. 

Stéttarfélög verða að halda í hugsjónina, hafa framsækna sam-
félagssýn og efla hag almennings með því að vinna að betra þjóð-
félagi. Samtök launafólks standa fyrir ákveðinn kjarna í samfélaginu 
og rödd þess kjarna og sjónarhorn er mikilvægt lýðræðislegt 
mótvægisafl við mótun samfélagsins á hverjum tíma. Ef  stéttarfélög 
breytast í afgreiðslustofnanir geta þau lagt niður fánann. 

Látum baráttusöng verkalýðsins hljóma sem aldrei fyrr!

Sigrún Grendal

Framtíðin kallar á öflug stéttarfélög
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Sigrún Grendal
Formaður FT.
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Ég er stolt af því að tilheyra Kennarasamband-
inu og tel að við eigum af samábyrgð að láta 
raddir skólasamfélagsins heyrast í umbótaferli 
næstu ára og styrkja um leið stöðu og ímynd 
kennarastarfsins.
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Frá aldaöðli hafa minnihlutahópar líkt eftir atferli valdahópa í þeim 
tilgangi að ná sjálfir völdum. Á eyjunni Tanna í Vanuatu lögðu 
eyjaskeggjar gerviflugbrautir í seinni heimsstyrjöldinni sem voru 
táknrænar fyrir valdhafana, þ.e. bandarísku hermennina, sem fengu 
alls konar ríkidæmi sent með flugvélum. Flugbrautunum var ætlað 
að færa heimamönnum varninginn í staðinn fyrir hermönnunum. 
Trúarbrögð urðu til, þeirrar gerðar sem nefnd hafa verið cargo 
cult í flokki nýtrúarbragða. Þau boðuðu brottför hvítra manna af  
eyjunni en um leið átrúnað á John Frum, sem var táknaður eins 
og hvítur bandarískur hermaður. Ef  til vill átti hann sér hliðstæðu 
í raunverulegum hermanni, hugsanlega honum John frá (from) 
Bandaríkjunum. Það getum við aldrei vitað fyrir víst. En hitt 
vitum við, að ekki þarf  að leita til Tanna til að sjá þetta atferli. 
Hér heima líkja konur eftir hegðun karla til að greiða sér leið að 
áhrifastöðum, innflytjendur tileinka sér klæðaburð, fas og tungumál 
heimamanna ef  þeir vilja láta hlusta á sig, lágstéttin sækir í lífshætti 
hástéttarinnar, ekki bara vegna þess að það sé svo frábært, heldur 
vegna tengingarinnar við valdið. Að mestu leyti er þetta ómeðvituð 
hegðun en ekki alltaf. Þegar ungur lögfræðingur byrjaði að vinna 
hjá Hæstarétti fyrir aldarfjórðungi var honum bent á að skipta út 
rándýru og glænýju tískubuxunum úr flaueli fyrir aðrar úr terlíni, það 
er að segja ef  hann vildi komast til áhrifa.

Kennarar þekkja þetta allt saman mæta vel. Þeir vinna daglega, 
alla sína starfsævi, gegn því að einn hópur komist upp með að 
skilgreina heiminn umfram aðra nemendahópa í skólanum.

Mikilvægur hluti af  starfi þeirra er að vera vakandi fyrir hvers kyns 
ólýðræðislegri hópamyndun og því lúmska ofbeldi sem hún leiðir 
iðulega til. Þeir ræða um og fylgja eftir jafnrétti og jafnréttishugsjón 
hvern einasta dag, og skiptir þá engu hvort þeir kenna í leikskóla 
eða framhaldsskóla. Lesblindir, ofvirkir (takið eftir forskeytinu „of“ 
sem dæmir viðkomandi fyrirfram úr leik), útlendir, feitir (ef  til vill 
gildishlaðnasta hugtakið, a.m.k. þegar stelpur eiga í hlut), fátækir, 
óvinsælir, stelpur, strákar, allir eiga þessir hópar og einstaklingarnir 
sem mynda þá, hver og einn, athvarf  hjá kennaranum. Hann berst 
fyrir réttindum þeirra til að fá að vera til á sínum forsendum og án 

þess að vera undirmáls.
Ég nefni þetta vegna þess að mér finnst skipta miklu máli 

á þessum niðurskurðartímum að benda á gríðarlegt mikilvægi 
kennara í því að vinna gegn misrétti. Í kreppu skýrast línur og gjár 
breikka milli þeirra sem eiga og hinna sem eiga ekki. Nemendur eru 
undir meira álagi og sumir láta það bitna á samnemendum sem 
minna mega sín. Jafnréttisbarátta kennara er inntakið í starfi þeirra 
og aldrei jafnmikilvægt og á erfiðum tímum þegar hætta er á að allt 
riðlist og ýmsu góðu sé skolað út með baðvatninu.

Kennarar eru verndarar nemenda. Þeir verða að geta haldið áfram 
að sinna réttindabaráttu fyrir hönd nemenda sinna, vera þeim skjól 
og von. Í sumum tilfellum er kennarinn því miður eini talsmaður 
nemandans og jafnvel eini vinur hans. Niðurskurður í kreppu má síst 
bitna á börnunum okkar. Ef  við skerum niður í skólamálum dæmum 
við þjóðina til annars konar skuldaklafa en nú þegar hefur verið gert 
– og miklu verri. Það er sú skuld að hafa brugðist börnunum okkar í 
siðferðilegu, vitsmunalegu og tilfinningalegu samhengi, að hafa gert 
þau vanhæf  til að fást við lífið. 

Kristín Elfa Guðnadóttir. 

Kennarar eru verndarar nemenda. Þeir 
verða að geta haldið áfram að sinna 
réttindabaráttu fyrir hönd nemenda sinna, 
vera þeim skjól og von.

Nýja Ísland og verndarar nemenda
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Vorið 2008 skrifaði ég fjórar greinar um 
skólamál í Lesbók Morgunblaðsins. Þær 
voru að nokkru byggðar á þeim ríflega 
hundrað fyrirlestrum sem ég hef flutt á 
undanförnum misserum um hlut sköpunar 
í skólakerfinu frá sjónarhorni listamanns, 
listkennara og foreldris. Þó svo að efnið 
sé einhverjum lesendum kunnugt þar 
sem margir fyrirlestranna voru fluttir að 
frumkvæði skólayfirvalda auk þess sem 
einhverjir hlutaðeigenda hafa etv. hnotið 
um nefndar greinar í kjölfarið, þá segir 
mér hugur að það sé skaðlaust að rifja upp 
sumt af því sem þar bar á góma. Þó ekki sé 
nema vegna þeirrar nýju trúar sem þjóðin 
hefur öðlast á endurnýjun og uppstokkun á 
flestum sviðum. 

1
Það þarf  varla að koma á óvart hvað virðing 
fyrir skynjun og sköpunareðli nemenda 
og kennara á erfitt uppdráttar í skólakerfi 
Vesturlanda. 

Stærsti hluti grunn- og framhaldsskóla-
áranna gengur nefnilega út á þjálfun í 
undirbúningi: Að æfa sig í að búa sig undir 
það sem ekki er hér;  næsta áfanga, næsta 
próf, næsta bekk, næsta skóla og yfirleitt 
allt þetta sem koma skal og kallað er líf. Við 
erum í fimmta bekk fyrst og fremst til að 
komast í sjötta bekk. Í þessum skóla til að 
komast í hinn. Hér til þess að verða þar. Og 
það helst í tæka tíð.

Nær hvert sem litið er innan hefðbund-
inna námsgreina virðist þess vandlega gætt 
að eitt leiði af  öðru á meðan aðrir sjá til. Þar 
birtist námsskrá og kennluefni iðulega í svo 
einkennilega rökréttri orsakakeðju að lítið 
virðist fyrir okkur að gera annað en hvessa 
augun fram á veginn, mest af  gömlum vana, 
og jafna bilin. 

Manneskja sem lærir að einblína í sífellu 
fram á veginn í leit að því sem vantar upp 
á til að hún verði „eitthvað” og fær ekki að 
kynnast sjálfri sér sem mesta ævintýrinu, 
hún verður aldrei nógu góð. Hún verður 
einfaldlega aldrei nóg – og þess vegna á hún 
heldur aldrei eftir að fá nóg. Þess vegna eins 
gott að halda áfram leitinni í þeirri trú að 

framundan sé það sem geri gæfumuninn. 
Sem er nokkuð snjöll uppskrift að verslandi 
vinnuafli; auðsveipu fólki sem gerir ekki 
kröfu um að njóta þess sem það er að 
gera. Hefur verið vanið af  að veita eigin 

sköpunareðli athygli. Telur sig ekki sjálft 
til tekna. Afskrifar það sem ekki tilheyrir 
námsefninu eða verklýsingunni, - þar með 
talið eigin sýn, eigin skynjun, eigin tjáningu, 
eigin uppgötvanir, eigin hugmyndir, eigin 
skapandi tilveru. Hvorki meira né minna.

2
Við megum aldrei sætta okkur við skóla sem 
kennir barninu okkar að það sé ekki nóg.

Barni á ekki að finnast það þurfa að flýta 
sér að verða fullorðið.

Hvert barn á rétt á virðingu fyrir það sem 
það er áður en við förum að spyrja hvað það 
ætlar að verða.

Hvert barn á skilyrðislausan rétt á að 

upplifa sig sem allt sem þarf, hér og nú.
Þannig lærir það að líta á sjálft sig og 

aðra sem ófyrirsjáanlegt ævintýri, hlaðið 
góðum gjöfum.

 Barn sem fær að vera barn lærir af  

AÐ SJÁ DÖGG Á VATNI…

Við erum í fimmta bekk fyrst og fremst til að komast í sjötta 
bekk. Í þessum skóla til að komast í hinn. Hér til þess að 
verða þar. Og það helst í tæka tíð.

Barn sem fær að vera barn er uppteknara af því hvað það er 
heldur en hvað það ætlar að verða.
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reynslunni að það veit miklu meira en það 
man. Að það getur meira og fleira en nokkur 
einkunnaskali getur nokkru sinni mælt.

Barn sem fær að vera barn veit að það 
er allt í lagi að vera utan við sig og að 
„einbeitingarskortur“ getur einfaldlega þýtt 
að það er að taka eftir einhverju öðru en 
hentar yfirvaldinu þá stundina. 

Barn sem fær að vera barn er uppteknara 
af  því hvað það er heldur en hvað það ætlar 
að verða.

3 
Það virðist að við séum orðin svo háð 
mælingum, skiltum og sannanlegum stað- 
reyndum að við séum tilbúin að fórna 
ævintýrinu, sköpunareðlinu og uppgötvun-
inni ef  það má verða til þess að koma 
tilverunni undir hatt hins skilgreinanlega 
og mælanlega. Málvísindi verða þannig 
mikilvægari en málið. Bókmenntafræðin 
verður forsenda skáldskaparins. Skýrsla um 
mannleg samskipti verður marktækari en 
mannleg samskipti.

Skólastefnan viðheldur og endurspeglar 
í senn ótta okkar við tilveruna sem óskil-
greinda heild, stefnulausan leik eða ein-
faldlega eitthvað sem er í eðli sínu rétt. Og 
við sjálf  þar á meðal. Til þess að komast 
hjá slíkri upplifun erum við þjálfuð til að 

vantreysta því náttúrulega og sjálfsprottna. 
Þessu sem er fullkomið í sjálfu sér. Svo 
frekar en að njóta þess leggjumst við í að 
skilgreina allt sem er og helst að taka það í 
sundur í leiðinni.

Kannski er það fyrst og fremst óttinn 
við sköpunareðli okkar og þennan skömm-
ustulega grun um að við séum í raun nógu 
góð sem veldur því að við treystum ekki 
því sem er skemmtilegt, auðvelt og einfalt. 
Sköpum þess í stað skyldunámsefni sem 
byggist á þekktum staðreyndum, rökréttum 
kerfum, margreyndum formúlum og viður-
kenndum stöðlum. Lítum svo á að því meira 
sem nemandi tileinki sér af  slíku efni, því 
betur hafi til tekist. 

Þessi ótti við hið óskráða þýðir hins vegar 
að það sem nemandinn uppgötvar, reynir, 
upplifir, skapar, safnar, ímyndar sér, leggur 
til, efast um, fagnar, hlúir að og gefur af  sér 

verður ómerkingur í einkunnagjöfinni. Það er 
nefnilega ekki þetta sem skólanum er ætlað 
að draga fram. Það er ekki nemandinn sjálfur 
og það sem hann býr yfir sem ætlunin er að 
fjalla um heldur hitt; það sem nemandinn 
hefur ekki. Kann ekki. Þekkir ekki. 

Samt er það svo að stór hluti þeirra 
verkfæra sem skólar landsins notast við 
til að bæta úr skorti nemenda sinna er 
sóttur beint í eiginleika og náttúrulega 
hæfni þeirra sjálfra. Verkfæri eins og áhugi, 
forvitni, samtengingarhæfni, rýmisskynjun, 
heildarsýn, vinarþel, hlustun, næmi, innsæi, 
húmor og tímaskyn, allt eru þetta eiginleikar 
sem okkur eru gefnir og hvert barn býr yfir, 
hversu vel eða illa sem því gengur að lesa bók, 
muna nöfn eða leysa stærðfræðiformúlur. 
En í stað þess að hlúa að því sem við búum 
yfir er okkur gert að einblína á það sem ekki 
er til staðar, líkt og lífið liggi við. Og það 
er sannarlega mikið í húfi í samfélagi sem  
metur fólk eftir mælanlegum viðmiðunum 
annarra fremur en raunverulegum eigin-
leikum þess sjálfs.

4
Það mætti sjálfsagt afgreiða uppgjöf  skóla-
kerfisins gagnvart sköpunareðli hverrar 
manneskju sem nauðsynlegan fórnarkostnað 
í skiptum fyrir aldeilis bráðmerkilegar og 

menntandi upplýsingar, ef  ekki vildi svo til 
að sköpunareðli okkar er hvorki valgrein né 
smekksatriði. Það er heldur ekki afþreying, 
markaðsvara, sniðugheit, hæfileiki fárra 
eða áþján þjakaðra listamanna. Sköpunin 
er þvert á móti eiginleg hverjum manni, 
sjálfsögð og lífsnauðsynleg, rétt eins og 
tjáningin, snertingin og kynhvötin. Hún býr 
að baki margfalt fleiri hugtökum en því sem 
nefnir hana; hún er forsenda samskipta 
okkar, tungumáls og líkamstjáningar. Hún 
er sagnamennska, táknmyndir, tengingar, 
innsæi, húmor og útsjónarsemi. Hún er for-
senda allrar samfélagsmótunar og kveikja 
hvers framfaraspors sem stigið er í nafni 
mennskunnar. Hvorki meira né minna.

5
Okkur er tamt að tala um menntun sem 
jákvæða, uppbyggilega og þjóðhagslega 

hagkvæma. Við notum hugtakið menntun 
ekkert ósvipað og orðin næring, vöxtur og 
framfarir.

En hvað er verið að næra? Hvað er 
ekki verið að næra? Hvað er að vaxa og á 
hvers kostnað? Í hverju felast framfarirnar?  
Er alveg áreiðanlegt að þær taki til þess sem 
við þurfum helst á að halda? Eða náttúra 
okkar?

Þegar ég rétti upp hönd í byrjun tíu ára 
bekkjar og spurði kennarann hvenær við 
færum út að safna laufum til að nota í myndir, 
fékk ég að vita að slíkt hátterni tilheyrði ekki 
í tíu ára bekk, það væri meira hugsað fyrir 
litlu börnin. Og ég var fljótur að laga mig 
að þessum fyrirvaralausu fullorðinsárum... 
henda frá mér laufum og hafna ævintýrum, 
leikjum og öðrum barnaskap. Alveg þangað 
til ég ákvað að gerast myndlistamaður og fór 
aftur að safna laufum.

6
Þróunarsaga okkar undanfarin árþúsund er í 
senn hversdagsleg og kraftaverki líkust. Það 
gildir hins vegar einu hvort líf  okkar hefur 
tilhneigingu til að breytast til batnaðar vegna 
meðfæddrar sköpunargleði manna, forvitni, 
rannsóknareðlis eða fyrir hreina slysni, - það 
hlýtur alltaf  að verða sama forsendan að 
baki hverri nýjung sem verður að veruleika; 
hana þarf  að setja í samhengi. Það þarf  að 
láta á hana reyna. Þá fyrst á hún möguleika 
á að breytast úr því að vera möguleiki í huga 
upphafsmannsins, eða innan þess samfélags 
sem hana skapar, í það að vera verkfæri sem 
mögulegt er að nýta.

Það er athugunarefni út af  fyrir sig að 
skoða þær bráðmerkilegu tillögur til úrbóta 
sem dagað hafa uppi í ráðstefnusölum og 
mastersritgerðum háskólasamfélagsins.Ein-
staka þeirra hafa í besta falli fengið næði 
í einangruðum tilraunum eða sérmerktum 
skólum. Þar höfum við dæmi um árangur sem 
ætti að vera hverju skólakerfi í framfarahug 
fagnaðarefni og nægileg staðfesting á að 
óhætt sé að hlýða kalli tímans. Horfast í 
augu við mennskuna á ný. 

Það hlýtur að vera aðeins tímaspursmál 
hvenær við látum til skarar skríða. Segjum 
undirbúningi lokið. 

Þorvaldur Þorsteinsson
Höfundur er myndlistamaður og rithöfundur og rekur auk 
þess eigin námskeiðsskóla; kennsla.is

Sköpunareðli okkar er hvorki valgrein né smekksatriði. Það 
er heldur ekki afþreying, markaðsvara, sniðugheit, hæfileiki 
fárra eða áþján þjakaðra listamanna.

Málvísindi verða þannig mikilvægari en 
málið. Bókmenntafræðin verður forsenda 
skáldskaparins. Skýrsla um mannleg samskipti 
verður marktækari en mannleg samskipti. 
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KjARAMÁL, SKóLAdAGAR

Að þessu sinni ætla ég að fjalla um 
helstu atriði er varða matar- og kaffitíma 
leikskólakennara. Þess ber að geta að hjá 
einstaka launagreiðanda hefur um nokkurt 
skeið verið greitt sérstaklega fyrir það að 
matast með börnum. Þetta á sér ekki stoð í 
kjarasamningi og því er um viðbótarkjör hjá 
viðkomandi vinnuveitanda að ræða.

Matar- og kaffitímar
Samkvæmt vinnutímaákvæðum kjarasamn-
ingsins á leikskólakennari rétt á a.m.k. 15 
mínútna hléi ef  daglegur vinnutími hans er 
lengri en sex klst. Matar- og kaffihlé teljast 
með í þessu sambandi. Samkvæmt gr. 3.1.1. 
skal matartími vera á tímabilinu kl. 11.30 til 
13.30 og telst ekki til vinnutíma, heimilt er 
að lengja, stytta eða fella hann niður með 
samkomulagi leikskólastjóra og meirihluta 
þeirra leikskólakennara er málið varðar. Ef  
meirihluti ákveður að fella matartímann 
niður gildir sú ákvörðun fyrir alla sem í hluta 
eiga þannig að ef  matartímafyrirkomulagi 
er breytt styttist eða lengist vinnutíminn 
sem því nemur. Ef  matartíminn er lengdur 
telst lengingin ekki til vinnutímans. Fullur 
vinnudagur ásamt fullu matarhléi telst 
átta klst. viðvera + hálfrar klst. matartími 
eða samtals átta og hálfur tími. Í þeim 
leikskólum þar sem ákveðið hefur verið að 
taka matartíma yfirhöfuð þá skal greiða 
að sama hluta yfirvinnukaup ef  unnið er í 
matartímanum og matarhlé nær ekki fullum 
umsömdum tíma.

Kaffitímar leikskólakennara í fullu starfi á 
venjulegum vinnudegi skulu vera tveir, 15 
mínútur fyrir hádegi og 20 mínútur eftir 
hádegi fyrir þá leikskólakennara sem eru í 
fullu starfi og teljast báðir kaffitímarnir til 
vinnutíma. Kaffitíma er heimilt að lengja, 
stytta eða fella niður með sama hætti og 
matartíma. Leikskólakennarar í hlutastarfi fá 
hlutfall af  þessum 35 mínútum (15 mínútur 

+ 20 mínútur) miðað við starfshlutfall.  
Í sumum tilfellum er seinni kaffitími leik-
skólakennara í hlutastarfi tekinn með þeim 
fyrri í einu lagi eða þá felldur niður, en þá 
styttist vinnudagurinn sem því nemur. Kaffi-
tímar geta lent innan undirbúningstíma og 
teljast þá einnig til vinnutíma. 

Matar- og kaffitímar í yfirvinnu
Ef  unnin er yfirvinna á tímabilinu kl. 19.00 
til 20.00, (kl. 03.00 til 04.00) eða kl. 11.30-
13.30 á frídögum skal matartími vera ein 
klst. og teljast slíkir matartímar á yfirvinnu-
tímabili til vinnutímans. Matar- og kaffitímar 
á yfirvinnutímabili sem unnir eru greiðast 
sem viðbót við yfirvinnutíma. Sem dæmi má 
nefna að ef  unnið er frá kl. 18.00 - 20.00 
greiðist matartíminn einnig, þ.e.a.s. samtals 
þrjár klst. greiddar í yfirvinnu. Einnig skal 
greiða kaffitíma í yfirvinnu sé unnið að 
fremri mörkum þeirra. 

Matast með börnum
Þeir leikskólakennarar, sem gert er skylt 
að matast inni á deildum og aðstoða börn 
við borðhaldið, skulu undanþegnir því að 
greiða fyrir þær máltíðir enda sé þeim ekki 
umbunað á annan hátt, t.d. með greiðslu 
eða styttri vinnutíma. Þeir leikskólakennarar 
sem hins vegar matast á matstofu greiða 
efnisverð matarins.

Mötuneyti og fæðispeningar
Leikskólakennarar eiga að hafa aðgang að 
matstofu eftir því sem við verður komið, þ.e. 
matist þeir ekki með börnum. Matstofa telst 
staður þar sem hægt er að bera fram mat 
og í þeim tilfellum sem það er ekki mögulegt 
skal reynt að tryggja það með öðrum hætti. 
Þeir sem ekki njóta mataraðstöðu en 
matast í leikskólanum eiga rétt á fæðis-
peningum sbr. gr. 3.4.4. og breytist upphæð 
fæðispeninga á þriggja mánaða fresti í 
samræmi við breytingu matvöruliðar í vísi-
tölu neysluverðs.

Ef  þið hafið spurningar um þetta eða 
annað hvet ég ykkur til að senda mér fyrir- 
spurnir. Bæði er  hægt að senda mér tölvu-
póst á netfangið ingibjorg@ki.is eða hringja 
til mín í síma 595 1111. 

Ingibjörg Úlfarsdóttir 
launafulltrúi KÍ

Matartímar í leikskóla

Ingibjörg Úlfarsdóttir
launafulltrúi KÍ
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vINNUUMHvERFI, KjARAMÁL
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Vinnuumhverfisnefnd KÍ leggur sérstaka áherslu á sálfélagslegt 
vinnuumhverfi, s.s. samskipti á vinnustað, meðferð starfsmannamála 
ásamt því sem hefur áhrif á starfsánægju og líðan í starfi. Að auki 
leggur hún áherslu á aðbúnað á vinnustöðum. Á www.ki.is er að finna 
stefnu nefndarinnar og fleiri upplýsingar. Félagsmenn eru hvattir til 
að kynna sér þetta efni.

Í Vinnumhverfisnefnd KÍ sitja Sesselja G. Sigurðardóttir FG, en hún er 
formaður nefndarinnar, Anna Guðmundsdóttir SÍ, Ásdís Ingólfsdóttir 
FF,  Kristrún Hafliðadóttir FL, Petrea Óskarsdóttir FT, og starfsmaður 
nefndarinnar, Hafdís Dögg Guðmundsdóttir. Sesselja og Hafdís vinna 
í Kennarahúsinu og eru með netföngin sesselja@ki.is og hafdis@ki.is 
Auk þess er hægt að senda tölvupóst til Vinnuumhverfisnefndar beint 
af  heimasíðunni. 

Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt um umhverfi vinnustaða 
og áhrif  þess á sálfélagslegt og líkamlegt heilbrigði starfsfólks. 
Rannsóknir sýna aukið áreiti og áreynslu á fólk á vinnumarkaði og 
eru kennarar, náms- og starfsráðgjafar og skólastjórnendur þar 
ekki undanskildir. Nefndin tók til starfa fyrir tæpum fimm árum 
og hefur meðal annars staðið fyrir námskeiði fyrir trúnaðarmenn 
um vinnuumhverfismál, þemaviku um vinnuumhverfismál og 
viðhorfskönnun meðal trúnaðarmanna og skólastjórnenda. Haustið 
2007 réð stjórn Kennarasambandsins Hafdísi Dögg í 30% starf  
fyrir Vinnuumhverfisnefnd en verkefni hennar eru meðal annars 
að móta verklagsreglur fyrir trúnaðarmenn í málum er tengjast 
vinnuumhverfinu. Verklok þessa verkþáttar eru áætluð í vor og verður 
efnið að vonum kynnt á haustfundum.

Vinnuumhverfisnefnd hefur ákveðið að tileinka hverri önn skólaársins 
tiltekið vinnuumhverfisþema, sem hér segir:

Vorönn 2009 – Líðan og samskipti á vinnustað
Haustönn 2009 – Heilsuefling
Vorönn 2010 – Vinnuumhverfið – hljóð, rödd, loft og lýsing
Haustönn 2010 – Varnir og viðbrögð gegn einelti og áreitni
Vorönn 2011 – Líkamsbeiting og aðbúnaður á vinnustað

Að mati Kennarasambandsins eru forsendur samstöðu um kjaramál 
brostnar vegna þess að ríkið hefur ekki komið að samráði samtaka 
launamanna og vinnuveitenda. Hins vegar leggur KÍ áherslu á að 
samstaða launamanna haldi áfram – sjá nánar í ályktun hér að neðan 
sem samþykkt var af stjórn KÍ og kjararáði sambandsins 22. janúar.  
 
„Kennarasamband Íslands hefur undanfarna mánuði tekið þátt í 
víðtæku samráði samtaka launamanna og vinnuveitenda á almennum 
og opinberum vinnumarkaði. Í þessari vinnu var markmiðið að leita 
færra leiða í kjaramálum, atvinnumálum og velferðarmálum vegna 
kjarasamninga á næstu mánuðum. Þetta starf  hefur farið fram við 
erfið skilyrði vegna slæms atvinnuástands, efnahagslegra áfalla og 
þrenginga í ríkisfjármálum. Í starfinu var frá upphafi gengið út frá 
því að ríkisstjórn landsins ætti hlut að máli í því samkomulagi sem 
næðist. Bæði samtök launamanna og vinnuveitenda hafa reynt að 
fá skýra mynd af  aðkomu ríkisstjórnarinnar að málinu en ekki haft 

erindi sem erfiði. Kennarasambandið er ósátt við að ríkisstjórnin 
hafi ekki komið að þessu samráði. Nú bætist við óljós staða um 
stjórn landsins. KÍ telur að þær forsendur sem lagt var upp með séu 
brostnar og skoða þurfi málin upp á nýtt. 

KÍ telur hins vegar mjög mikilvægt að samráð og samstaða 
launamanna og samtaka þeirra haldi áfram á þessum erfiðu tímum.  
KÍ leggur í samræmi við hlutverk sitt sem kennarasamtök 
höfuðáherslu á að verja skólastarf  og menntun í landinu og mun 
beita sér gegn öllum aðgerðum sem vega að námi og skólagöngu 
barna og ungmenna. KÍ telur starf  með börnum og ungmennum í 
skólum landsins jafnt í kennslu sem og öðru starfi vera mikilvægan 
lið í því að skapa nemendum skjól og öruggan samastað á þeim 
erfiðu tímum sem Íslendingar ganga nú í gegnum.“

Vinnuumhverfisnefnd Kennarasambandsins

NoKKuR AF MARKMIÐuM VINNu-
uMHVERFISNEFNDAR KÍ:

•	 Að	stuðla	að	bættu	vinnuumhverfi	
félagsmanna. 

•	 Að	vinnuumhverfi	félagsmanna	verði	
hluti af viðfangsefnum og stefnumótun 
skóla. 

•	 Að	efla	starfsöryggi	og	vinna	gegn	
kulnun í starfi, veikindum og ótímabæru 
brotthvarfi úr starfi.

Sesselja G. Sigurðardóttir og Hafdís D. Guðmundsdóttir.
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Ríkisstjórnin hefur aldrei komið að 
borðinu og forsendur eru brostnar



Nordplus styrkir samstarf 
leik-,  grunn- og framhaldsskóla 

á Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndum

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars nk. fyrir skólaárið 2009-2010

Nánari upplýsingar á:

www.nordplus.is

Landskrifstofa Nordplus
Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins

Háskólatorgi, 101 Reykjavík 
Sími 525 4311

Nordplus Junior 
(Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin)

Nordplus Nordiske Sprog og Kultur 
(Norðurlöndin)

- Ferðir nemenda og kennara (mobility)

- Styrkir til samstarfsneta (networks)

- Styrkir til samstarfsverkefna  (projects)

- Ferðir nemenda og kennara (mobilitet) til að styrkja málskilning, 

 málkunnáttu og menningarvitund þeirra. 
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Brákarborg er einn af elstu leikskólum 
Reykjavíkurborgar og hóf starfsemi sína árið 
1952. Leikskólinn er í grónu hverfi, stað-
settur á milli Skipasunds og Sæviðarsunds 
við göngustíg sem heitir Brákarsund. Stutt 
er í Laugardalinn sem hefur upp á margt að 
bjóða og nýtist vel í leikskólastarfinu allan 
ársins hring.

Fimmtíu og eitt barn dvelur í leikskólanum 
samtímis og skiptast þau á þrjár aldurs-
skiptar deildir sem heita Dvergheimar, 
Álfheimar og Jötunheimar. Brákarborg er 
einn af  fjórum Bugðuskólum sem hafa sett 
sér sameiginleg markmið um uppeldisstarf  
og starfsmannastefnu. Hinir skólarnir eru 
Garðaborg, Klambrar og Rauðhóll. Þeir sækja 
allir uppeldiskenningar sínar til John Dewey 
og starfsaðferðir til Caroline Pratt en hún 
er hönnuður einingakubbanna sem eru eitt 
helsta leik- og námsefni Bugðuskólanna.

Hugmyndafræði Brákarborgar
John Dewey var prófessor í heimspeki og 
vildi framsækinn skóla þar sem umhverfið 
væri jákvætt, vingjarnlegt og kennarinn 
vinsamlegur leiðbeinandi. Börnin ættu að fá 
tækifæri til að læra af  reynslu sinni, eigin 
virkni og áhuga en ekki beinni hefðbundinni 
kennslu. Hann lagði áherslu á að ferlið skipti 
máli í námi barna en ekki hvað kæmi út úr 
því. 

Caroline Pratt var bandarískur uppeldis-

frömuður og byggði hugmyndafræði sína 
á framfarastefnu Dewey. Sá opni efniviður 
sem unnið er með í Brákarborg fellur vel 
að hugmyndum Pratt og Dewey um nám 
barna. Hann býður ekki upp á tilbúnar 
lausnir heldur gefur börnunum tækifæri til 
að vinna úr reynslu sinni á skapandi hátt. 
Þau endurskapa þannig sitt eigið umhverfi 
sem þau eru oft of  lítil til að taka þátt í en 
eru alltaf  áhorfendur að.

Einingakubbarnir
Árið 1913 hannaði Caroline Pratt trékubba 
sem þykja úrvals efniviður í tengslum við 

nám og leik ungra barna  (Hirsch, 1996). 
Einingakubbarnir eru gerðir úr gegnheilum 
hlyni og eru í ákveðnum stærðfræðilegum 
hlutföllum sem miðast öll við grunnkubb. 
Hönnun hans er sérstök þar sem hin 
kubbaformin ganga á einhvern hátt upp í 
hann. Grunnkubburinn er 14 cm langur, eða 
tvisvar sinnum lengri en breidd hans, og 
breiddin er tvisvar sinnum meiri en þykkt 
hans.  

Auk þess eru í safninu hyrndir kubbar, 
ýmist hluti af  grunnkubbnum eða marg-
feldi og þríhyrningar sem eru annaðhvort 
helmingur grunnkubbsins eða fjórðungur. 

Elva Önundardóttir kynnir leikskólann Brákarborg og þróunarstarf í skólanum

Varanlegur áhugi á heiminum

Dagur leikskólans er 6. febrúar, um svipað leyti og Skólavarðan 
berst félagsmönnum Kennarasambandsins. Af  því tilefni er leik- 
skólinn fyrirferðarmikill í blaðinu að þessu sinni. Skólamálanefnd 
Félags leikskólakennara hefur nýverið sent frá sér tvær greinar 
um börn og málefni þeirra, sú fyrri birtist í Morgunblaðinu en sú 
síðari er hér aftar í blaðinu. Fyrirhugaðar eru fleiri greinar ritaðar 
af  nefndarmönnum.Skólamálanefndin vill efna til umræðna um 
barnvænt samfélag og hvetur fólk til að viðra skoðanir sínar í 
fjölmiðlum og/eða senda vangaveltur til nefndarinnar á netfangið 
aldaagnes@hive.is eða bjosi@akmennt.is

Barnvænt samfélag – hvað er það?

Brot úr grein Öldu Agnesar Sveinsdóttur fyrir hönd skólamála-
nefndar Félags leikskólakennara, greinin birtist í Morgunblaðinu 
13. janúar sl. 

Oft og tíðum er rætt um að hitt og þetta sé barnvænt,  talað er um 
barnvæn íbúðarhverfi, barnvæn fyrirtæki og barnvæn sveitafélög .  

Sennilega er mjög misjafnt hvaða gildi liggja að baki þegar aðstæður 
eru metnar út frá barnvænu sjónarmiði og sitt sýnist hverjum 
í því tillit... Er það barnvænt að börn séu að heiman fimm daga 
vikunnar frá átta á morgnana til klukkan fimm? Sum börn eru ... 
í tómstundum eftir klukkan fimm á daginn - ... er það barnvænt?  
... Rannsóknir sýna fram á að virk samvera foreldra og barna hafi 
jákvæð áhrif  á uppeldið.  En skiptir lengd viðverunnar öllu máli eða 
er það hvernig henni er háttað?  Ýtir ... langur opnunartími leikskóla 
undir barnvænt samfélag eða ekki?  Eru sveitarfélög sem bjóða upp 
á fjölþætta tómstundaiðkun barna barnvænni en þau sem bjóða 
upp á takmarkaða tómstundaiðkun? Mun ... takmarkað framboð 
á tómstundum fyrir  börn auka samveru foreldra og barna? Gera 
kröfur frá atvinnurekendum það að verkum að samvera foreldra og 
barna er of  lítil eða er það kapphlaup foreldra um lífsgæði? Okkur er 
öllum hollt að velta því fyrir okkur hvað er barnvænt, ekki síst eins 
og samfélagið er í dag.  Þó svo að leik- og grunnskólar kappkosti að 
bjóða börnum bestu menntun og þjónustu sem völ er á hverju sinni 
þá bera  foreldrar fyrst og fremst ábyrgð á uppeldi barnanna sinna. 
Barnvænt samfélag er hins vegar á ábyrgð okkar allra.

Barnvænt samfélag á Degi leikskólans?

Grunnkubburinn. 
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Helmingi minni en grunnkubburinn.

Bugðuskólarnir eru Garðaborg, Klambrar og Rauðhóll. 
Þeir sækja uppeldiskenningar sínar til John Dewey og 
starfsaðferðir til Caroline Pratt.
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Aðrir kubbar eru ávalir, bogadregnir eða 
bognir og allir falla þeir á einhvern hátt að 
hlutföllum grunnkubbsins í þykkt, breidd og/
eða hæð (Cuffaro, H.1992, Leeb-Lundberg, 
K.1996).  

Með kubbunum hannaði Pratt tréverur, 
svo sem fólk, dýr og farartæki og gjarnan 
er bætt við litlum lituðum teningum. 
Þá er hægt að bjóða börnum endur-
nýtanlegt efni eins og pappír, efnisbúta, 
garn, teppabúta, eggjabakka og annað 
sem þeim eða kennaranum dettur í hug 
að gæti komið að notum í skapandi vinnu 
barnanna ásamt vaxlitum fyrir pappírinn 
og málningarlímband (Hirsch, 1996). Hér 
heima hefur auk þess verið vinsælt að nota 
korktappa úr vínflöskum og ýmislegt sem 
finnst í fjörunni, svo sem skeljar, kuðunga, 
slétta steina o.fl.

Aðdragandi þróunarverkefnisins 
Þegar undirrituð hafði unnið sem verkefna-
stjóri í Brákarborg í tæplega hálft ár kom 
upp sú hugmynd og áhugi hjá leikskóla-
stjóra og kennurum að nota tækifærið til 
þess að fara í þróunarverkefni sem væri 
tengt einingakubbum Caroline Pratt. Eftir 
nokkrar umræður og vangaveltur var tekin 
sameiginleg ákvörðun um að efla og dýpka 
hugmyndafræðina sem leikskólinn hefur að 
leiðarljósi. Þá lá beinast við að taka púlsinn 
á samfélaginu og tengja það námi barnanna 
með aðaláherslu á einingakubbana. Sam-
kvæmt hugmyndum Pratt eru öflug tengsl 
á milli skólans og samfélagsins og lögð 
áhersla á að börnin læri um samfélagið á 
lifandi hátt af  eigin reynslu. 

Verkefnið gengur út á að skoða hvaða 
áhrif  það hefur á leikskólastarf  að kennarar 
kynni sér enn frekar hugmyndafræðina sem 
liggur að baki einingakubbum Caroline Pratt 
með áherslu á tengingu við samfélagið. 
Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins eru 
hugmyndir Pratt um einingakubbana og 
John Deweys um nám barna. Leikur með 
einingakubba hefur áhrif  á alla þroskaþætti 
barna þar sem þau ganga í gegnum 
stigskipta þróun eftir því sem þau þroskast 
og reynsla þeirra eykst. Auk þess er unnið 
með námsþætti eins og stærðfræði, vísindi 
og samfélagið (Hirsch, 1996, Pratt, 1948). 

Í verkefninu verður skoðað hvernig sam-
félagið sem börnin lifa í birtist í leik þeirra 
með einingakubbana. Við munum skoða 
hvað í leik barnanna vísar í þá samfélagslegu 

þætti sem þau upplifa í vettvangsferðum, 
í umræðum með kennara og barnahópi og 
með spurningum kennara. 

Lögð verður áhersla á að þróa leik og nám 
barnanna frá hinu einfalda til hins flókna 
með auknum þroska. Markmiðið er að vekja 
varanlegan áhuga þeirra á heiminum með 
því að:
 - Yngri börnin læri um sig sjálf, fjölskyldu 
sína og sitt nánasta umhverfi.
 - Elstu börnin bæti við þekkingu sína og 
færni á fjölbreyttan hátt með því að kynnast 
fleiri þáttum samfélagsins. 

Má þar nefna markvissar vettvangsferðir, 
vinnustaðaheimsóknir til foreldra, þar sem 
það á við, spurningar og umræðufundi með 
börnunum til að grafast fyrir um ráðgátur 
hins flókna heims sem þau lifa í. Hvernig 
virka hlutir? Hver ræður? Hvers vegna? eru 
dæmigerðar spurningar fyrir fimm ára 
gömul börn. Þegar kennarinn leggur fram 
spurningu eins og: Hvað er hverfi/nágrenni? 
er lagður grunnur að því að skerpa, 
skipuleggja og leiða forvitni og áhuga barna 
að því að læra um lífið í samfélaginu. Í 
umræðum sem fylgja er börnunum gefið 
tækifæri til að hugsa um og tjá sig um 
hugmyndir sínar, skilning og upplýsingar. 
Til að halda áfram og bæta við upphaflegu 
spurninguna verður ný spurning til: Hvað 
þurfa fjölskyldur? (Roopnarine og Johnson, 
2000). Þetta leiðir til rannsókna á ólíkum 
húsagerðum, þjónustu, samgöngum og 
störfum í nágrenninu svo að dæmi séu tekin. 
Starfið með yngri börnunum er mikilvægur 
grunnur og undanfari þess sem koma skal 
þegar þau fara í elsta hóp. Hluti af  því er 
hlutverk bangsa á hverri deild í leikskólanum 
og 3-4 ára börnin hafa í haust farið í ferðir 
til þess að taka myndir af  húsunum sem 
þau búa í. Þær hafa fengið stað á veggjum 
deildarinnar í augnhæð barnanna og þannig 
aðgengilegar fyrir þau. 

Í samfélagsfræði skapast fjölbreytt 
tækifæri til að spyrja, leysa vandamál og 
skilja þá gagnvirkni sem verður til í félags-
legu og efnislegu umhverfi okkar. Einnig 
skapast kjörið tækifæri til að sam-þætta 
námsgreinar. Vettvangsferðir og umræður 
eru grundvallaratriði ef  þróa á virka sam-
félagsfræði með alla aldurshópa. Það 
er einungis gert með því að fara út fyrir 
skólann, gefa börnum tækifæri til að upplifa 
heiminn og komast að því hvernig hann er 
(Cuffaro,1995). Því verður lögð áhersla á að 
hafa fundi með börnunum áður en þau hefja 
leik sinn með einingakubbana eftir að hafa 
farið í vettvangsferðir, einnig þegar eldri 
börnin fá að láta byggingar sínar standa á 
milli leiktíma. Á fundunum, sem kennarinn 
leiðir, gefst tækifæri til umræðna um það 
sem börnin sáu, að ræða spurningar sem 
upp koma og hvetja börnin til að leysa þau 
„vandamál“ sem þau kunna að standa frammi 
fyrir. Ef  upp koma spurningar hjá börnunum 
verður lagt kapp á að leita svara og lausna í 
barnahópnum, í viðbótarvettvangsferðum ef  
þarf, í bókum og á Netinu. 

Bangsi á hverri deild
Undanfarin ár hefur hver deild í Brákarborg 
haft bangsa sem börnin skiptast á að fara 
með heim. Foreldrar barnanna skrifa í bókina 
það sem barnið og bangsinn „upplifa“ saman 
á meðan hann dvelur á heimili barnsins. 
Ákveðið var að halda þessum þætti í starfinu 
því við sáum að bangsinn gæti nýst sem 
„sögumaður“ þar sem tilgangurinn er að 
opna fyrir umræður um það sem er í nánasta 
umhverfi barnanna, þ.e. fjölskylduna. Þetta 
getur kallað á umræður um samlíkingu 
og mismun. Sumar fjölskyldur hafa ólíka 
siði og venjur en aðrar fjölskyldur borða 
svipaðan mat. Enn aðrar fjölskyldur eru 
samansettar á annan hátt en flestar aðrar. 
Þannig gefur „saga“ bangsans ólíkar myndir 
af  mismunandi fjölskyldum barnanna, sjón-
deildarhringur þeirra stækkar og þau öðlast 
skilning á því að það eru ekki allir eins. 

Staðan nú
1-3 ára börnin: Áhugi þeirra er smám 
saman að aukast á því að prófa sig áfram og 
uppgötva hvað þau geta gert með kubbana. 
Þau þurfa sinn tíma til að koma auga á 
áskorunina sem felst í að prófa þá og undrast 
útkomuna úr ferlinu. Get ég sett kubb hérna? Af 
hverju detta þeir? o.s.frv. Börnin efla með sér 
formskynjun með því að handfjatla kubbana 
og setja þá aftur á sinn stað í hillurnar þegar 
þau ganga frá. Orðaforði þeirra er að aukast 

Hluti af grunnkubbi og margfeldi. Flóknari form.

Í verkefninu verður skoðað hvernig samfélagið sem börnin 
lifa í birtist í leik þeirra með einingakubbana; hvað í leik 
barnanna vísar í þá samfélagslegu þætti sem þau upplifa í 
vettvangsferðum, í umræðum með kennara og barnahópi og 
með spurningum kennara.



12
SKÓLAVARÐAN 1.TBL. 9. ÁRG. 2009

og við heyrum þau taka upp orð og hugtök 
sem við setjum á athafnir þeirra. Börnin 
flakka gjarnan á milli svæða og efniviðar og 
leikurinn á hverjum stað ræðst af  úthaldi 
þeirra. Til þess að vinna að markmiðum 
yngstu barnanna hafa foreldrar þeirra komið 
með fjölskyldumyndir að heiman sem hanga 
uppi á vegg í augnhæð barnanna. Þau skoða 
þær gjarnan og tala um þær sín á milli og 
við kennarana og tengja síðan inn í leik sinn 
með kubbana, til dæmis með því að búa til 
hús sem mamma og pabbi eru inni í. 

3-4 ára börnin: Þau eru upptekin við að 
gera tilraunir með formin og byggingalist 
(arkitektúr), þau skapa byggingar sem 
eru ekki endilega táknrænar fyrir eitthvað 
ákveðið. Ef  þau ætla að tákna eitthvað 
ákveðið þá er það eitthvað sem grípur þau 
á sama augnabliki og þau byrja að byggja. 
Börnin þurfa tíma og reynslu til þess að 

öðlast áhuga á einhverju öðru en því sem 
þeim dettur sjálfum í hug (hugmyndum 
annarra). Börnin hafa tekið myndir af  
húsunum sínum en ekki enn tengt byggingar 
sínar við þær myndir þótt umræður hafi 
verið um þau í byrjun kubbaleiks. Byggingar 
þeirra eru undir áhrifum frá ævintýrum, 
sögum, leikritum og bíómyndum auk þess 
sem þau nota sína eigin reynslu í leikinn. 

5-6 ára börnin: Með elstu börnunum 
höfum við verið að byggja upp grunn fyrir 
markvissa tengingu við samfélagið sem við 
erum að byrja að innleiða. Við höfum verið 
að leggja áherslu á aukið úthald hjá þeim 
í leiknum. Síðustu vikur hafa börnin verið 
tilbúin til að láta byggingar sínar standa 
á milli leiktíma sem þýðir að það er að 
skapast samfella eða framhald í leik þeirra. 
Í nokkrum tilfellum hafa börnin tekið upp 
þráðinn í sama leik og frá var horfið áður. 

Það að þau geti haldið áfram leik sínum 
frá einum leiktíma til annars er mikilvægur 
grunnur fyrir væntanlega markvissa þekk-
ingarleit um samfélagið sem þau búa í. Í 
frágangi erum við að efla hjá börnunum 
stærðfræðileg hugtök tengd tölum, lögun og 
stærðum. 

Skráningar og mat á verkefninu
Verkefnið verður metið með fjölbreyttum 
skráningaraðferðum, svo sem ljósmyndun, 
myndbandsupptökum og hljóðupptökum. 
Jafnframt skrá kennarar það sem fram fer 
í leiknum auk þess sem þeir eru hvattir til 
að ígrunda vinnu sína og skrá niðurstöður 
hennar í dagbækur. 

Námsferð til New York
Eftir að hugmyndin um þróunarverkefnið 
kom upp lá beinast við taka stefnuna á 
New York og heimsækja þá skóla sem við 
höfðum kynnt okkur og starfa samkvæmt 
framfarastefnunni. Starfsfólk Brákarborgar 
lagði mikið á sig til að komast í þessa ferð 
sem svo sannarlega stóðst væntingar okkar 
á allan hátt. Skólarnir sem heimsóttir voru 
áttu það sameiginlegt að hafa einingakubba 
sem námsefni fyrir börnin. Það sem 
heillaði okkur kennara helst var áberandi 

Haldnir eru umræðufundir með börnunum þar sem þau 
tjá sig um stöðuna í kubbaleik sínum, hvað þau ætla að 
gera næst og hvort þau eru í vandræðum eða þurfi á 
hjálp að halda.

þRóUNARSTARF í LEIKSKóLUM



hlýlegt viðmót kennaranna við börnin og 
að samskipti þeirra einkenndust af  mikilli 
virðingu, kurteisi og umhyggju. Kennararnir 
eru mjög flinkir/snjallir í að spyrja börnin 
opinna spurninga sem hvetja þau til að 
hugsa og svara með setningum. Þeir eru 
duglegir að grípa hugmyndir barnanna og 
spyrja hvað þau vilji gera og hvernig þau ætli 
sér að gera hlutina. Það gefur börnunum 
færi á að hugsa um lausnir á hugmyndum 
sínum og finna svör við spurningum. Haldnir 
eru umræðufundir með börnunum þar sem 
þau tjá sig um stöðuna í kubbaleik sínum, 
hvað þau ætla að gera næst og hvort þau 
eru í vandræðum eða þurfi á hjálp að halda. 
Athygli vakti að börnin eru mjög öguð og 
bíða eftir því að röðin sé komin að þeim að 
taka til máls. 

Samþætting námsgreina er áberandi 
þar sem lögð er áhersla á samfélagið í námi 
barnanna. Dæmi um það er hópur 5-6 ára 
barna sem var að byggja borgina sína. Þau 
lærðu heilmikið um lífið í samfélaginu sem 
þau búa í, hvernig það virkar, um störf   
fólksins í borginni og þjónustu sem það 
þarf  á að halda. Leikurinn tengdist lestrar- 
og ritmálsörvun því þau merktu byggingar 
sínar með því að skrifa nafn, til dæmis á 
verslun, á pappír og líma á kubbana. Þau 
mældu lengd límbandsins sem þau þurftu 
að nota, á þann hátt kemur nám þeirra inn 
á stærðfræði. Byggingar þeirra þurftu að vera 
stöðugar og þau fundu ráð til þess að leysa 
þær vísindalegu þrautir með því að setja 
nægilega marga kubba undir undirstöður 
byggingarinnar. Allt átti þetta sér stað í 
samvinnu barna og kennara sem hvöttu 
börnin til að miðla hvert öðru af  þekkingu 

sinni og reynslu. Kennarinn studdi börnin 
í leiknum og setti orð á það sem þau voru 
að gera, nýtt orð var kynnt til sögunnar 
og kennarinn útskýrði hvað það þýddi. Af  
þessu má sjá að málörvun er ríkur þáttur í 
námi barnanna. Félagsþroskinn blómstraði 
þar sem börnin áttu góð samskipti og í 
fyrirmyndarsamvinnu sýndu þau hvert öðru 
það sem þau kunnu og sáu að nýttist öðrum 
börnum. 

Við tókum eftir því að kennararnir áttu 
saman faglegar umræður um starfið og það 
sem var að gerast hjá börnunum ef  þeir 
voru ekki að skrá leik barnanna en skrifleg 
skráning er mikilvægur þáttur í starfi 
þeirra.

Þegar við komum heim tókum við til 
hendinni og losuðum okkur við efnivið sem 
okkur þykir ekki henta fyrir hugmynda-
fræðina sem við störfum eftir. Má þar nefna 
tilbúin verkefnablöð sem aðeins bjóða 
upp á eina lausn og púsluspil. Einnig var 
tekið út hefðbundið val sem hafði verið í 
leikskólanum og í staðinn komum við því 
á sem við köllum flæði þar sem börnunum 
er boðið upp á fjölbreytt opið leikefni á 
ákveðnum svæðum og þau ákveða sjálf  
tímann sem þau dvelja á hverjum stað. 
Einnig gegna eldri börnin vissum störfum, 
svo sem að skola mjólkurfernur, sópa gólf, 
ganga frá bókum, leggja á borð og taka 
til í fatagangi. Auk þess hafa elstu börnin 
það hlutverk að aðstoða kennara á yngstu 
deildinni með börnin þar, svo sem að leika 
við þau og aðstoða í fatagangi fyrir útiveru. 

Í heimsóknunum var einnig gott fyrir 
okkur að fá staðfestingu á því að við erum 
að gera marga góða hluti og sumt jafnvel 

betur en það sem við sáum í skólunum úti. 
Þar má nefna þátttöku kennarans í frágangi 
á kubbunum.  

Að lokum bendum við á heimasíður skól-
anna sem við heimsóttum.

City and Country School
http://www.cityandcountry.org/index_flash.
html

Manhattan Country School
http://.bankstreet.edu/index_flash.html

Purple Circle
http://www.purple_circle.org/

Bank Street College
http://www.bankstreet.edu/index_flash.html

Elva Önundardóttir
Höfundur er kennari og verkefnastjóri í Brákarborg.

Heimildir:

Cuffaro, H. K. (1992). Blocks, The 
Development of, in the United States. 
Encyclopedia of  Early Childhood Education. 
Ritstj. Leslie R. Williams og Doris P. 
Fromberg. New York og London.

Hirsch, E. S. (1996). The Block Book. 
Washington, D.C. NAEYC (Upphaflega útgefið 
1984).

Leeb-Lundberg, K. (1996). The Block Builder 
Mathematician. The Block Book. Ritstj. 
E. S. Hirsch. Washington, D.C. NAEYC. 
(Upphaflega útgefið 1984).

Pratt, Caroline. (1948). I Learn From Children. 
New York: Harper & Row.

Roopnarine, Jaipaul L. og Johnson, James 
E. (2000). Approaches to Early Childhood 
Education. (3. útgáfa). Prentice-Hall, In.
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Guðrún Ragnarsdóttir kennslustjóri í 
Borgarholtsskóla fæddist í Neskaupstað 
og öðlaðist sína fyrstu kennslureynslu á 
Reyðarfirði. „Því hefði ég nú aldrei trúað 
fyrirfram,“ segir hún og hlær, „enda alin 
upp við ríg milli bæjanna. Haft var á orði að 
það væri hægt að liggja óáreittur á götunni á 
Reyðarfirði, bærinn væri svo dauður. En það 
er öðru nær, það var frábært að búa þar.“ 
Guðrún vill helst alltaf vera með fleiri en eitt 
járn í eldinum og hún lauk nýverið meistara-
verkefni um líðan og starfsumhverfi fram-
haldsskólakennara. Niðurstöðurnar eru væg-
ast sagt áhugaverðar.

Félag framhaldsskólakennara aðstoðaði 
Guðrúnu við kynningu og framlögn spurn-
ingalista sem liggja verkefninu til grundvallar 
og þátttaka fór fram úr björtustu vonum. 
Spurningar voru 144 talsins, af  þrjátíu fram-
haldsskólum tóku tuttugu og átta þátt, 
svarhlutfall í þátttökuskólum var 87% og 
fjöldi svarenda var 901.

Hvað varstu að læra Guðrún?
„Ég var í MPH námi í lýðheilsufræðum við 
Háskólann í Reykjavík og lauk því í ágúst í 
fyrra. Fyrst ætlaði ég að vera í 75% vinnu 
með náminu en endaði í 25% starfshlutfalli 
og tók námslán á móti. Viðfangsefnið er líðan 
framhaldsskólakennara og starfsumhverfi 
þeirra og ég valdi að gera alfarið megindlega 
rannsókn. Það varð hins vegar til mjög mikið 
gagnasafn og ég er ekki búin að vinna úr 
gögnunum nema að litlu leyti enda þurfti ég 
að afmarka efnið, þetta er ekki það stór hluti 
rannsóknarinnar. Ég ákvað að beina sjónum 
að muninum á líðan og starfsumhverfi bók-
námskennara annars vegar og hins vegar 
verknámskennara en það væri hægt að 
skoða margt fleira.“

Eins og hvað?
„Til dæmis muninn á þeim framhalds-
skólakennurum sem eru í aukavinnu sam-
hliða kennslunni og þeim sem ekki eru í 
aukavinnu, hvort það hafi áhrif  á líðan að 
vera í stjórnun samhliða kennslu eða jafnvel 
einvörðungu, það má reikna fylgni á milli 
breyta, aðhvarfsgreina þessi gögn til að 
reyna að skýra tengsl, setja kynjapælinguna 
í forgrunn og fleira.“

Hvað var svo merkilegast sem fram kom að 
þínu mati?
„Í heildina fannst mér rannsóknin stað-
festa margt sem hafði verið í umræðunni 
og maður áleit að væri á þann veg. En 
svo kom líka annað á óvart. Það er til að 
mynda marktækur munur á starfsumhverfi 
bóknáms- og verknámskennara en ekki á 
lífsháttum þeirra og lítill á líðan. Svo komu 

fram upplýsingar sem eru ágætt innlegg í 
umræðuna um nýju framhaldsskólalögin 
og hvernig þau koma til framkvæmda. Til 
dæmis vinna bóknámskennarar marktækt 
lengri vinnudag en verknámskennarar en fá 
samt sem áður greidda færri yfirvinnutíma. 
Þeir eru líka óánægðari með launin sín. 
Verknámskennarar vinna fleiri vinnustundir 
á viku í launuðu aukastarfi, þeir eru ekki 
jafn hlynntir stofnanasamningum og finnst 
þeir frekar hafa leitt til togstreitu innan 
skólanna.“

Hvað með álagsþætti?
„Já – það kom fram marktækur munur á 
álagi. Bóknámskennarar finna fyrir meira 
álagi í starfi, þeim finnst verkefnin frekar 
hlaðast upp og þeir vinna frekar heima. Mikill 
munur reyndist vera á því hversu andlega létt 
eða erfitt hóparnir upplifðu framhaldsskóla-
kennarastarfið. Bóknámskennurum fannst 
kennarastarfið mun erfiðara andlega en 
verknámskennurum. Í breskri rannsókn á 
kennurum kemur fram há fylgni á milli starfs-
tengdrar  streitu og andlegrar líðanar. Þeir 
Bóknámskennarar finna frekar fyrir álagi í 
kennslustundum, vegna yfirferðar verkefna, 
undirbúnings kennslu og úrvinnslu námsmats. 
Þá kvarta þeir frekar undan auknu álagi í 
samstarfi við foreldra og nemendur. Þeir geta 
síður, að sögn, sinnt einstaklingsbundinni 
kennslu og stuðningi við nemendur með 
sérþarfir.“ 

Hvernig heldurðu að standi á þessu?
„Þetta eru náttúrulega bara getgátur en 

mér finnst ekki ólíklegt að stærð nemenda-
hópa spili inn í. Verknámskennarar eru með 
í kringum fimmtán nemendur hverju sinni en 
bóknámskennarar um og yfir þrjátíu þegar 
mest er. En þessar vísbendingar kalla auð-
vitað á rannsóknir á því sem á sér stað inni 
í kennslustund. Skoða þarf  aldurs-dreifingu 
nemenda, viðfangsefnin sem lögð eru fyrir, 
námsmatið, kennsluhætti og fleiri þætti.“
Þetta hljóta nú að vera nokkuð ábyggileg 
gögn og gott að vinna úr þeim þar sem 

Líðan og starfsumhverfi framhaldsskólakennara
Bóknámskennarar óánægðari í starfi en verknámskennarar

Guðrún hefur kennt hér:
Grunnskóli Reyðarfjarðar
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Borgarholtsskóli

...og skrifað þessar námsbækur:
Eðli vísinda (2005)
Leikur að lifa (2006)

... og vill koma á framfæri þökkum 
til kennaranna sem tóku þátt, 
trúnaðarmanna, skólameistara og 
Félags framhaldsskólakennara.

Bóknámskennarar vinna 
marktækt lengri vinnudag 
en verknámskennarar en 
fá samt sem áður greidda 
færri yfirvinnutíma.

Guðrún Ragnarsdóttir
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Flökkusýning Listasafns Reykjavíkur
flakkar um grunnskóla borgarinnar skólum að kostnaðarlausu!
 

www.listasafnreykjavikur.is

Myndlist og manneskjur – eru allir öðruvísi?
er þema syningarinnar og tengist fjölbreytileika, umburðarlyndi og sterkri  
sjálfsmynd. Um samstarfsverkefni Listasafns Reykjavíkur og Menntasviðs 
Reykjavíkurborgar er að ræða. Listaverkin eru  valin úr safneign Listasafns  
Reykjavíkur og komið fyrir í sérsmíðuðum kistum sem ferðast auðveldlega.  
Kistunum, sem eru fjórar, er hægt að læsa í lok dags og flytja á milli ryma  
eftir þörfum. Vandað kennsluefni fylgir syningunni.
Hægt er að panta FLAKKARA í 2-3 vikur gegnum netfangið: 
fraedsludeild@reykjavik.is eða í síma 590 1200 (biðjið um 
fræðsludeild). 

´

´

´

þátttakendur eru svona margir?
„Það er óhætt að segja það. Þetta er svo 
stórt úrtak að hægt er að alhæfa um niður-
stöðurnar og aldursdreifing úrtaksins er 
nánast það sama og aldursdreifing þýðisins. 
Svo má lesa ýmsar bakgrunnsupplýs-
ingar út úr niðurstöðunum þótt þær séu 
auðvitað ekki persónugreinanlegar – enda 
hefði vísinda-siðanefnd ekki samþykkt 
rannsóknina ef  svo væri.“

 
Hvaða upplýsingar?
„Til dæmis að fleiri karlar eru í verkmennta-
kennarahópnum, eða 72% þess hóps. Í 
hópi bóknámskennara eru konur 60%, 
bóknámskennarar byrja fyrr á ævinni að 
kenna og eru með hærra menntunarstig, 
í þessu síðasttalda kom fram mjög mikill 
marktækur munur. Kennslureynsla hópanna 
er svipuð en verkmenntakennararnir eru 
marktækt eldri.“

Kvarta verknámskennararnir ekkert?
„Jú, vissulega en undan öðru. Þeir eru 
óánægðari með ýmislegt í ytra umhverf-

inu, með hið hlutbundna. Þá vantar frekar 
kennslutækin sem þeir þurfa og verða frekar 
fyrir óþægindum af  völdum hávaða og 
óhreininda.“
 
Hvað með starfsánægju, svona í það heila 
tekið?
„Bóknámskennarar eru ívið óánægðari. 
Starfsánægja er mikilvæg eins og fólk 
getur ímyndað sér og rannsóknir hafa sýnt 
að fylgni er á milli starfstengdrar streitu 
og skammtíma veikinda, við þetta má 
bæta að skosk rannsókn sýndi fylgni á 
milli starfstengdu streitunnar og óánægju 
í starfi. Þá er ekki að sökum að spyrja. 
Í einni erlendri rannsókn kom fram að 
tveir þriðju þeirra kennara sem rann-
sóknin náði til taka sér dagsleyfi til að 
auðvelda sér að ráða við álagið.“

Eitthvað sem þú vilt bæta við?
„Já, það er nú þannig að skólaþróun hefur í 
langan tíma snúist að mestu um nemendur 
með áherslu á nám og líðan þeirra. Mér 
finnst mikilvægt að efla þann þátt enn frekar 
en um leið að víkka sjóndeildarhringinn og 
hlúa vel að kennurum með bættu ytra og 
innra starfsumhverfi. Þá verðum við líka 
að byrja á því að halda uppi upplýstri og 
faglegri umræðu um kennarastarfið og 
vitundarvakningu í takt við nýjar kröfur og 
breytt hlutverk kennara. Þá er brýnt að draga 
úr álagi meðal kennara og veita þeim þau 

aðföng sem þeir þarfnast í takt við nútímann. 
Kennarar sjá um uppeldi og menntun ungs 
fólks - í því felst mikil ábyrgð og áskorun. 
Kennarastarfið er flókið, margbreytilegt og 
ögrandi og hefur víðtæk samfélagsleg áhrif. 
Starfsánægja kennara er ein af  forsendum 
árangursríks skólastarfs og ætti því að skila 
sér á jákvæðan hátt út í samfélagið.“

 keg 

Eru fleiri kennarar í fjölskyldunni 
þinni, Guðrún?

„Ekki margir en móðurbróðir minn, 
Eiríkur Marteinn Karlsson, var framhalds-
skólakennari í Verkmenntaskóla Austurlands 
og starfar nú sem grunnskólakennari í 
Kópavogi, ég hef  alltaf  litið mikið upp 
til hans. Einnig hafði frænka mín, Lísbet 
Grímsdóttir lífeindafræðingur, mikil áhrif  
á mig. Bæði Eríkur og Lísbet kenndu mér 
í Verkmenntaskóla Austurlands og Lísbet 
kenndi mér einnig í B.Sc. námi mínu. 
Elísabet langamma mín og Soffía amma 
Lísbetar voru systur. Mamma ætlaði sér 
alltaf  að læra að vera fóstra, eins og það 
hét þá, en það varð ekki úr því. Á þeim tíma 
tíðkaðist ekki að báðir aðilar væru í námi 
og hún ákvað vinna fyrir heimilinu á meðan 
pabbi kláraði Stýrimannaskólann.“

Verknámskennara vantar 
frekar kennslutækin sem 
þeir þurfa og verða frekar 
fyrir óþægindum af völdum 
hávaða og óhreininda.
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Kjarasamningar eru lágmarkssamningar og 
allir samningar um lakari kjör eru ógildir.
Lög um starfskjör launafólks og skyldu-
tryggingu lífeyrisréttinda (starfskjaralög) nr. 
55/1980  kveða á um það að kjarasamningar 
séu lágmarkskjör, sbr. 1. gr laganna. 

Samningar einstakra launamanna og 
atvinnurekenda um lakari kjör en hinir 
almennu kjarasamningar ákveða skulu 
ógildir.  

Samkvæmt  lögum um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna nr. 94/1996 segir 
jafnframt að ...„ákvæði í ráðningarsamningi 
er ógilt ef það brýtur í bága við kjarasamning 
stéttarfélags starfsmanns samkvæmt lögum 
þessum starfsmanni í óhag.“ 

Lög nr. 80/1938  um stéttarfélög og vinnu- 
deilur sem gilda á almenna vinnumark-
aðinum innihalda sams konar ákvæði.

Lækkun grunnlauna ólögleg
Með vísan til ofangreindra laga er óheimilt að 
lækka laun með uppsögn eða samningi við 
starfsmann ef  þau fara undir lágmarkskjör 
samkvæmt kjarasamningi. 

Almennt um uppsögn
Helstu reglur þegar um uppsögn er að ræða 
eru eftirfarandi:

	 Uppsögn þarf  að vera skrifleg.

	 Miðast við mánaðarmót. 

	 Starfsmaður á rétt á lögbundnum 
þriggja mánaða uppsagnarfresti 
miðað við mánaðarmót. 

	 Athuga þarf  hvort starfsmaður 
eigi lengri uppsagnarfrest sam- 
kvæmt kjarasamningi eða ráðning-
arsamningi. 

	 Ástæður uppsagnar þurfa að vera 
málefnalegar og lögmætar.

Gæta þarf að eftirfarandi:

	 Hvort starfsmaður gegni stöðu 
trúnaðarmanns.

	 Hvort starfsmaður sé í fæðingar- eða 
foreldraorlofi.

	 Jafnréttislaga sé gætt við uppsagnir.

uppsögn á fastri yfirvinnu
Vinnuveitanda ber að tilkynna uppsögn á 
fastri yfirvinnu með sama hætti og sama 

fresti og væri um uppsögn að ræða, þ.e. 
með þriggja mánaða fyrirvara miðað við 
mánaðarmót. Breytingin tekur þá fyrst gildi 
þegar uppsagnarfrestur er liðinn.  

Yfirvinna sem tilgreind er á vinnuskýrslu 
kennara
Það sem er tilgreint á vinnuskýrslu kennara 
er einungis hægt að breyta með samþykki 
beggja eða uppsögn ráðningar með lög-
mætum uppsagnarfresti eða þegar hann 
rennur út og nýr tekur gildi.

Kennsla umfram lögbundið lágmark
Ef  um er að ræða niðurskurð á kennslu um- 
fram lögbundið lágmark samkvæmt lögum 
nr. 90/2008 um leikskóla, lögum nr. 91 
um grunnskóla og lögum nr. 92/2008 um 
framhaldsskóla þá er skylt að segja þeirri 
kennslu upp með lögbundnum fyrirvara. 

Tímabundin verkefni
Ef  um er að ræða niðurskurð á tímabundnum 
verkefnum þá er er skylt að segja þeim upp 
með lögbundnum fyrirvara. Sama gildir um 
frístundastarf. 

Breyting á starfi eða starfshlutfalli
Mikilvægt er að hafa í huga að breytingar 
á vinnuskýrslum kennara er einungis hægt 
að gera með samþykki beggja eða uppsögn 
ráðningar með lögmætum uppsagnarfresti.

Nauðsynlegt er að ganga frá breytingum 
á starfi með formlegum, skriflegum hætti. 
Með afdráttarlausum hætti verður að vera 
sýnilegt hvað fellur brott af vinnuskyldu. 

Ef  samkomulag milli skólastjórnanda 
og kennara næst um minnkað starfshlutfall 
tímabundið skal þess gætt að gengið sé frá 
því með skýrum hætti í vinnuskýrslu að um 
tímabundna breytingu sé að ræða og hvenær 
hún gengur til baka. 

Starfsmanni sem er sagt upp starfshlut-
falli á rétt á atvinnuleysisbótum sjá lög um 
atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006.

Biðlaunaréttur getur komið til álita við 
minnkað starfshlutfall og gæti þar verið um 
niðurlagningu á hluta starfs að ræða.

Desember- og persónuuppbót (orlofsupp- 
bót) eru greiddar út sem hlutfall af  starfs- 
hlutfalli og því þarf  að semja um það ef  

uppbótin eigi að koma óskert til greiðslu þó 
að starfshlutfall sé lækkað tímabundið.

Niðurlagning á starfi-biðlaunaréttur
Ef  starfsmaður fær formlega tilkynningu 
um niðurlagningu starfs vegna skipulags-
breytinga þarf  að gæta að því hvort starfs-
maður eigi biðlaunarétt í 6 eða 12 mánuði. 
Biðlaunaréttur getur komið til álita við 
minnkað starfshlutfall og gæti þar verið um 
niðurlagningu á hluta starfs að ræða.

Fólki er eindregið ráðlagt að snúa sér til 
Kí ef  fólk fær uppsögn að hluta eða að öllu 
leyti til að afla upplýsinga hvort um biðlaun 
eða hluta biðlauna geti verið að ræða.

Réttur atvinnulausra hjá KÍ 

•	 Áskrift	 að	 Skólavörðunni	 og	 öðru	 efni	
sem Kennarasambandið gefur út falla 
niður þann tíma sem viðkomandi er 
ekki félagsmaður. 

•	 Réttur	 til	 úthlutunar	 orlofshúsa	 fellur	
niður þann tíma sem viðkomandi er ekki 
félagsmaður og punktasöfnun stöðvast 
sem síðan rýrir rétt til úthlutunar eftir 
að starf  er hafið að nýju. 

•	 Réttur	 til	 úthlutunar	 úr	 Sjúkrasjóði	
Kennarasambandsins fellur niður 
meðan atvinnuleysið varir. Það tekur 
síðan 6 mánuði að ávinna sér réttinn 
eftir að viðkomandi hefur störf  að nýju. 

•	 Réttur	 til	 úthlutunar	 úr	 Verkefna-	 og	
námsstyrkjasjóði, starfsmenntunar og 
vísindasjóðum fellur niður þann tíma 
sem viðkomandi er ekki félagsmaður. 
Það tekur síðan aðila að Vísindasjóði 
leikskólakennara 3 mánuði að ávinna 
sér réttinn eftir að viðkomandi hefur 
störf  að nýju. 

•	 Aðstoð	stéttarfélagsins	og	 lögfræðinga	
falla niður þann tíma sem viðkomandi 
er ekki félagsmað

Helstu reglur sem gilda

Stöndum vörð um kjarasamninga

Erna Guðmundsdóttir

Erna Guðmundsdóttir lögfræðingur KÍ og BHM hefur tekið 
saman þær reglur sem gilda um hvað er leyfilegt af hálfu 
atvinnuveitanda og hvað ekki. Samantekt Ernu er í heild sinni á 
vef Kennarasambandsins www.ki.is en er birt hér að hluta til.



 

 

                     Geymi! augl"singuna  

Comeníus styrkir 2009 
umsóknarfrestir – n!ir möguleikar 

Endurmenntun kennara: Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB styrkir kennara á 
leik-, grunn- og framhaldsskólastigi til endurmenntunar/“job-shadowing“  frá 
fimm dögum í 6 vikur. Styrkir eru a! me!altali um 1800# fyrir eina viku. 

Umsóknarfrestur er :  30.  apríl  fyrir námskei! sem hefjast eftir 15. Júní 2009  og  
15.  september fyrir námskei! sem hefjast eftir 1. nóvember 2009. 
Umsóknarfrestir eru ófrávíkjanlegir.  Ath. Námskei! hefjist ekki fyrr en sex vikum 

eftir a! frestur er li!inn. 

Comeniusarverkefni Comeniusar-skólaverkefni byggja á  3 landa samstarfi 
sem fela í sér starf nemenda og fundafer!ir kennara til $áttökulanda. Einnig er 

um a! ræ!a tvíhli!a nemendaskiptaverkefni fyrir 12 ára og  eldri, minnst 10 í 
hóp, heimsóknir vari í a.m.k. 10 daga. Styrkur tveggja ára verkefna er a! 
me!altali um 15.000 evrur. Umsóknarfrestur er: 20. febrúar 2009. 
 
Comenius Regio N"tt í Comeníusi, tveggja landa samstarf, $riggja stofnana:  

skólaskrifstofur, skólar og tengd félög vinni í sameiningu a! verkefni. Styrkur er 
a! me!altali um 25-30.000#. Umsóknarfrestur: 20. febrúar 2009. 
 

Comenius a"sto"arkennsla. Kjöri! tækifæri fyrir kennara á leik-, grunn- og 
framhaldskólastigi til a! sækja um a! fá a!sto!arkennara frá Evrópu í 3-8 

mánu!i. %eir eru styrktir frá sínu heimalandi og er kennsluskylda 12-16 klst á viku.  
A!sto! getur n"st í flestum fögum. Umsóknarfrestur er: 31. janúar 2009. 
 

Comenius fjöl#jó"leg verkefni – stærri verkefni sem sótt er um beint til 
framkvæmdastjórnar ESB. Verkefni fjalli um námsefnisger! e!a $jálfun 

kennara. Umsóknarfrestur er: 27. febrúar. 

eTwinning rafrænt skólasamstarf - etwinning b"!ur upp á stu!ning, rafræn 
verkfæri og $jónustu til $ess a! skólar geti unni! saman á einfaldan hátt til 
lengri e!a skemmri tíma. Skráningu kennara og skóla fylgir a!gangur a! eigin 

vefsvæ!i $ar sem au!velt er a! finna samstarfsa!ila.  

Nánari uppl"singar veita: %orger!ur teva@hi.is  og Ragnhildur  rz@hi.is s. 525 5853 
Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Háskólatorgi, 101 Reykjavík. www.comenius.is 
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FUNdARöÐ Kí

Kennarasambandið stóð fyrir fundaröð 
í janúar og febrúar undir yfirskriftinni 
Kennarinn og kreppan – hlutverk stéttar-
félaga á niðurskurðartímum. Fundað var 
víða um land og mæting var á flestum 
stöðum góð. Á fundunum héldu erindi þau 
Eiríkur Jónsson formaður KÍ, Elna Katrín 
Jónsdóttir varaformaður KÍ og oddur S. 
Jakobsson starfsmaður KÍ. 

Tekin voru  til umfjöllunar þrjú meginvið-
fangsefni: Aðkoma Kennarasambandsins að 
umræðu og ákvarðanatöku um samfélags- 
mál á niðurskurðartímum, áhrif  kreppunnar 
á kjaramál og hagnýtar upplýsingar fyrir 
félagsmenn um réttindi þeirra, hugsan-
legum niðurskurði og öðrum fylgifiskum 
kreppu, svo sem andlegum þrengingum. Í 
lok hvers fundar var boðið upp á umræður 
og almennar fyrirspurnir.

„Launataxtar kennara og skólastjórnenda 
eru mikilvæg réttindi eins og kemur ber-
lega í ljós í núverandi ástandi. Félagsmenn 
í stéttarfélögum þar sem taxtar voru 
mjög lágir og áhersla lögð á einstaklings-
samninga líða fyrir það í kreppunni. Auðvelt 
er að lækka laun hjá einstaklingi sem er til 
dæmis með taxtalaun upp á 200 þúsund 
en hefur samið sérstaklega um 400 þúsund 
krónur. Það er ekki hægt hjá félagsmönnum 
Kennarasambandsins.“ Þetta kom meðal 
annars fram í máli Eiríks Jónssonar for-
manns KÍ á fyrsta fundinum sem haldinn 
var í Skriðu v/Stakkahlíð í Reykjavík. Elna 
Katrín lagði í sínu erindi áherslu á sérstöðu 
þeirra sem starfa í skólum og sagði frá 
þeirri ákvörðun Kennarasambandsins að 
beina kröftum sínum fyrst og fremst að fél-
agsmönnum og hag þeirra, sem og skóla-
málum. „Við erum minnug þess að allra 
mest mæðir á fólkinu okkar, hvern dag, úti í 
skólunum,“ sagði Elna meðal annars. Oddur 
útskýrði tilurð og ferli kreppunnar og benti 
á að fólk þyrfti að vera viððbúið auknum 
niðurskurði en lagði jafnframt áherslu á að 
bestu varnir okkar fælust í samblandi af  
bjartsýni og raunsæi.

keg

Kennarinn og kreppan

Nokkrar glærur frá 
Eiríki og  Elnu Katrínu

Nokkrar glærur 
frá oddi
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– hlutverk stéttarfélaga á niðurskurðartímum
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bARNvæNT SAMFéLAG

Í grunnskólum og leikskólum hafa kennarar áhyggjur af of löngum 
vinnudegi barna.
Í hvernig samfélagi búum við og er Ísland barnvænt samfélag? Ekkert 
einhlítt svar er við þessari spurningu. Þegar hugtakið barnvænt 
samfélag er skoðað kemur fljótt upp í hugann að það fari saman 
við hugtakið foreldravænt eða fjölskylduvænt samfélag því hagsmunir 
barnsins eru samofnir hagsmunum foreldra/fjölskyldunnar.

Þjóðfélagið hefur breyst og þróast síðustu þrjátíu árin í það 
að konur og karlar vinna bæði úti, sem er jákvæð þróun en lengd 
vinnutímans ef  til vill ekki að sama skapi. Sem betur fer brugðust 
þeir sem standa að leikskólarekstri hratt við og nú er algengast að 
börn séu á einum öruggum stað í leikskóla undir handleiðslu fagfólks 
yfir daginn. Fyrir um það bil tuttugu árum var algengara að börn 
þeyttust frá einum stað til annars, stundum jafnvel á þrjá staði yfir 
daginn. Þegar í grunnskólann var komið tóku oft og tíðum við lyklar 
um hálsinn en nú hefur vistun í frístund bætt mikið úr því ástandi.

Í rannsókn sem undirrituð gerði (Björg Sigurvinsdóttir 2007) 
og fjallaði um viðhorf  grunnskólakennara á yngsta stigi og leik-
skólakennara til grunnþátta starfsins kemur meðal annars fram að 
kennarahóparnir hafa áhyggjur af  of  löngum vinnudegi barna. Það 
þurfi að stytta vinnutíma yngstu barnanna og gefa fjölskyldunni kost 
á því að vera meira saman. Ýmsar tölur (Jón Torfi Jónasson 2006, 
Ingibjörg Rafnar 2006) sýna að viðvera barna í leikskóla og grunnskóla 
sé sífellt að lengjast þannig að ljóst er að þarna hafa kennarahóparnir 
mikið til síns máls. Margir hafa af  þessu miklar áhyggjur og vert er 

að ígrunda og staldra við, hvað viljum við fyrir börn þessa lands og 
fjölskyldur þeirra?

Ef  litið er til Norðurlanda má sjá að þar er algengara að vinnu-
dagurinn sé styttri en við eigum að venjast á Íslandi. Einnig virðist 
vera á mörgum stöðum hefð fyrir vetrarfríum þar sem fjölskyldum 
gefst kostur á verja nokkurra daga fríi saman. Hvernig væri að horfa 
á þessa þætti og sameinast um að stytta dagvinnuna um hálftíma 
til einn tíma á dag? Vetrarfrí eru í grunnskólum, tónlistarskólum 
og framhaldsskólum á Íslandi en ekki í leikskólum eða á mörgum 
öðrum vinnustöðum. Margir velta fyrir sér af  hverju það er ekki. 
Þarf  samfélagið ekki að viðurkenna almenna þörf  á vetrarfríi þar 
sem fjölskyldur fá tíma til að taka sér frí saman sér til ánægju og 
yndisauka? Er ekki lag að hugsa upp á nýtt, einmitt núna, þar sem 
miklar breytingar eru í þjóðfélagi okkar? 

Munum að börnin okkar eru dýrmæt auðlind og þjóðfélagið þarf  
að vakna til vitundar um hvílíkan fjársjóð við erum með í höndunum. 
Þá er brýnt að allir sem koma með beinum eða óbeinum hætti að 
uppeldi og menntun barna hafi enn meira samráð en haft hefur 
verið, foreldrar/forráðamenn, kennarar, ráðamenn og atvinnulífið. 
Að sjálfsögðu megum við ekki gleyma börnunum sjálfum enda 
benda niðurstöður rannsókna (Jóhanna Einarsdóttir 2003, 2006, 
Woodhead 2006) á að mikilvægt sé að hlusta á raddir barna til 
að vita hvað þau vilja. Ef  allir taka höndum saman má leiða að því 
líkum að þá takist enn betra og farsælla samstarf  allra aðila sem 
væri börnum þessa lands til heilla. 

Þessi grein er önnur af  nokkrum greinum um barnvænt samfélag 
sem skólamálanefnd Félags leikskólakennara stendur fyrir. Fyrsta 
greinin birtist í Morgunblaðinu 13. janúar síðastliðinn. Von okkar 
er að þessi skrif  skapi umræðuvettvang sem leiði til umhugsunar 
og vilja til breytinga í þjóðfélaginu. Við hvetjum ykkur kennara til að 
láta skoðanir ykkar í ljós og taka þátt í umræðunum og fjalla um 
þær í fjölmiðlum, Skólavörðunni og/eða senda til skólamálanefndar 
Félags leikskólakennara á netfangið bjosi@akmennt.is 

Fyrir hönd skólamálanefndar Félags leikskólakennara,

Björg Sigurvinsdóttir starfandi 
leikskólafulltrúi Akureyrarbæjar.

Heimildir:

Björg Sigurvinsdóttir. 2007. „Uppeldi og menntun verða ekki aðskilin“ viðhorf grunnskólakennara á yngsta stigi 
og leikskólakennara til grunnþátta starfsins. Háskólinn á Akureyri, kennaradeild. [Ópr. M.Ed.-ritgerð.]

Ingibjörg Rafnar. 2006. Umsagnir til alþingis og stjórnvalda.

Jóhanna Einarsdóttir. 2003. Belives of  Early Childhood Teachers. Studying teachers in early childhood 
settings, (ritstj. Olivia N. Saracho og Bernard Spodek), bls.113-133. Greenwich (Connecticut), Information 
Age Publishing.

Jóhanna Einarsdóttir. 2006. Leikskólinn frá sjónarhóli barna. Uppeldi og menntun 15,2:69–96.

Jón Torfi Jónasson. 2006. Frá gæslu til skóla – um þróun leikskóla á Íslandi. Reykjavík, Rannsóknarstofa um 
menntakerfi, Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Woodhead, Martin. 2006. Changing perspectives on early childhood – theory, research and policy. Education 
for all global monitoring report 2007. Strong foundations – early childhood care and education. UNESCO.

Vetrarfrí eru í grunnskólum, tónlistarskólum og fram-
haldsskólum á Íslandi en ekki í leikskólum eða á 
mörgum öðrum vinnustöðum. Margir velta fyrir sér af 
hverju það er ekki. Þarf samfélagið ekki að viðurkenna 
almenna þörf á vetrarfríi þar sem fjölskyldur fá tíma til 
að taka sér frí saman sér til ánægju og yndisauka? Er 
ekki lag að hugsa upp á nýtt, einmitt núna, þar sem 
miklar breytingar eru í þjóðfélagi okkar?

Barnvænt samfélag: Snúum 
bökum saman

Björg Sigurvinsdóttir



Sæktu þér aukinn styrk

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

- fjölbreytt og áhugaverð námskeið á vormisseri

ÖNNUR ÁHUGAVERÐ NÁMSKEIÐ

Samskipti foreldra og barna
hefst 11. febrúar

Gjörhygli hugleiðsla
hefst 13. febrúar

Seigla er kjarni sigurviljans
haldið 19. febrúar

Tímastjórnun 
hefst 19. febrúar

Hvað voru þeir eiginlega að hugsa: 
Tónsmíðaaðferðir 20. aldar
hefst 2. mars

Bútasaumur, heimilisiðnaður eða listgrein?
hefst 4. mars

Að skrifa barna- og unglingabækur
hefst 19. mars

Orðspor – gildin í samfélaginu
hefst 26. mars

Lausnamiðuð nálgun
hefst 16. apríl

Leiðarvísir að Sturlungu
hefst 21. apríl

UPPELDIS- OG KENNSLUSVIÐ

Börn eru klár
hefst 19. febrúar

Íþróttasálfræði
hefst 23. febrúar

Tungumálið er valdatæki - um skyndibita sem setjast á heilann
hefst 23. febrúar

Skyldleiki indó-evrópskra tungumála
hefst 4. mars

Sálgæsla barna og unglinga
hefst 4. mars

Íslenski þroskalistinn
haldið 7. maí

Smábarnalistinn
haldið 8. maí

Skimun er�ðleika í stærðfræði með Talnalykli
skráning ha�n

Talnalykill: Staðal- og markbundið próf í stærðfræði
skráning ha�n

Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms.
 Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi?
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Aðdragandi
Árið 2004 hófst umræða meðal leikskóla-
stjóra um stofnun eigin aðildarfélags inn- 
an Kennarasambands Íslands. Í upphafi 
einskorðaðist hún að mestu við kjaramál. 
Mörgum leikskólastjórum þótti eðlilegt að 
þeir sjálfir væru leiðandi í umræðu um eigin 
kjaramál og kjarasamningagerð. Síðar urðu 
fagleg rök meira áberandi í ljósi þess að 
miklar breytingar hafa átt sér stað á umhverfi 
stjórnenda í skólakerfinu undanfarin ár og 
er leikskólinn ekki undanskilinn. Árið 2005 
var þetta meginumræðuefni aðalfundar fag-
hóps leikskólastjóra undir yfirskriftinni: „Eru 
leikskólastjórar á krossgötum?“ Á vettvangi 
faghópsins hefur umræðan síðan að mestu 
farið fram í nefndastarfi, á fundum og með 
viðhorfskönnunum meðal þeirra sem í hlut 
eiga. Stjórn FL hefur átt beina aðild að 
þessari vinnu frá haustinu 2006.

Hverjir skipa nýja félagið?
Til að gera langa sögu stutta þá vildi mikill 
meirihluti faghóps leikskólastjóra stofna 
sjálfstætt aðildarfélag innan KÍ. Í ljósi þess 
sendi stjórn faghópsins erindi til stjórnar KÍ 
í nóvember 2007 þar sem óskað var eftir  því 
að settur yrði á laggirnar starfshópur stjórn- 
ar KÍ og faghópsins til að undirbúa stofnun  
nýs félags og ræða ýmis mál sem því tengd- 
ust, m.a. hverjir skipuðu félagið, fjárhagsmál, 
húsnæði/aðstöðu í Kennarahúsinu o.fl. Í um- 
ræðu innan stjórnar KÍ kom strax fram að 
eðlilegt væri að stjórnendafélag á leikskóla-
stigi væri uppbyggt með svipuðum hætti 
og á öðrum skólastigum, þ.e. að í því væru 
skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og félagar 
sem starfa á skólaskrifstofum og í tengdum 
störfum.

Þegar hér var komið sögu, eða í upphafi 
árs 2008, var komin ný sýn á málið og 
í kjölfar þess var það rætt á fundi fag- 
hópsins þar sem aðstoðarleikskólastjórar 
mættu einnig. Þar kom fram að vilji þeirra 
stóð til þess að eiga aðild að félaginu. Í kjölfar 
þess gerði faghópurinn skoðanakönnun 
meðal aðstoðarleikskólastjóra. Ríflega 60% 
tóku þátt í henni og mikill meirihluti sagðist 
vera mjög eða frekar hlynntur aðild að slíku 
félagi, eða 87,6%.

Á grundvelli þessarar niðurstöðu hefur 
málið síðan verið unnið á aðalfundi FL 
sem haldinn var í mars 2008, á þingi KÍ í 
apríl 2008 þar sem samþykkt var tillaga 
um stofnun aðildarfélagsins og í stjórnum 
faghópsins, FL og KÍ síðan.

Hvað er framundan?
Um þessar mundir er að fara af  stað svo- 

kölluð skipulagsnefnd á grundvelli sam-
þykktar frá aðalfundi FL. Nefndin á að fjalla 
um uppbyggingu og skipulag félaganna, 
m.a. í svæðadeildum. Þegar hún hefur lokið 
störfum munu taka til starfa tvær nefndir. 
Önnur skal semja lög fyrir kennarafélagið 
og hin fyrir stjórnendafélagið ásamt því 
að undirbúa stofnfund þess sem haldinn 
verður árið 2010, en á honum verður nýja 
félagið til, starfsskipulag þess mótað og 
kosið í trúnaðarstörf. Í tengslum við þann 
fund (deginum áður) verður haldinn auka-
aðalfundur FL þar sem samþykkt verða 
lög og starfsskipulag kennarafélagsins 
ásamt því að kjósa til trúnaðarstarfa.  Nýja 
félagið verður síðan „fullgilt“ aðildarfélag 
á hefðbundnu þingi KÍ sem haldið verður 
árið 2011. Þá verða liðin sjö ár frá því að 
umræðan hófst.

Vangaveltur
Fram hafa komið spurningar um hvort þetta 
sé eingöngu jákvætt skref  eða hvort hætta 
sé á að  togstreita myndist milli kennara 
og stjórnenda. Slíkar vangaveltur eru nauð-
synlegar því mikilvægt er að vera með-
vitaður frá upphafi um gryfjur sem kunna 
að vera fyrir hendi. Í öllu þessu ferli er afar 
brýnt að vanda vinnubrögð og stuðla að því 
að starfsskipulagið gefi tækifæri til þess að 
hóparnir vinni saman og komi auga á og nýti 
þá snertifleti sem sameiginlegir eru, sem 
eflaust eru miklu fleiri en hinir.

Mörgum spurningum er hins vegar ósvar- 
að, m.a. um aðkomu félagsins að samninga- 
borðinu, en það er háð vilja viðsemjenda. 
Lög um kjarasamninga opinberra starfs-
manna gera ekki ráð fyrir nema einum 

samningsaðila sem fer með kjarasamnings-
umboð fyrir hverja starfsstétt og stjórnendur 
eru ekki skilgreindir sem sérstök starfsstétt 
þar sem ekki er krafist annarrar menntunar 
af  þeim, samkvæmt lögum, en kennurum í 
leikskólum.

Á grunnskólastigi hefur sú þróun orðið 
að Skólastjórafélag Íslands náði þeim 
áfanga í síðustu samningum (vorið 2008) 
að vera viðurkennt af  Launanefnd sveitar-
félaga sem sjálfstæður samningsaðili með 
sjálfstæðan samningsrétt. Félag stjórn- 
enda á leikskólastigi verður svipað og 
SÍ að stærð eða með um 550 manns (í 
kennarafélaginu verða um 1650). Því er 
ekki óeðlilegt að svipaðar reglur gildi um 
kjarasamninga stjórnenda í leikskólum og 
gilda nú um stjórnendur í grunnskólum þar 
sem viðsemjandinn er hinn sami.

Eðlileg þróun
Það er trú undirritaðra að þetta skref  
sé eðlileg  þróun og eigi eftir að styrkja 
stjórnun í leikskólum, ekki síst hlutverk 
og starfskjör aðstoðarskólastjóra, en ein 
meginkrafa síðustu ára hefur verið að auka 
vægi stjórnunar í starfi þeirra. Um leið 
leggjum við mikla áherslu á nauðsyn þess 
að sátt ríki um breytingarnar á félagsskipan- 
inni og síðast en ekki síst að samstarf  
félaganna verði náið og styrki leikskólastigið 
í heild.

Björg Bjarnadóttir 
formaður Félags leikskólakennara

Elín Ásgrímsdóttir 
formaður faghóps leikskólastjóra

Stofnun aðildarfélags 
stjórnenda á leikskólastigi

Björg Bjarnadóttir
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Elín Ásgrímsdóttir



Yfirsýn og aukin afköst 
í skólastarfi

 Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogi • Sími 565 7272 •  www.verkefnalausnir.is

Einu sinni fyrir langa löngu lærði ég að lesa, það var talsvert 
stökk í því að skilja heiminn. Núna er ég búin að læra á 
MindManager, stökkið var svipað en snýst núna um afköst 
og vinnubrögð!
Ragnheiður Eiríksdóttir nýsköpunar- og þróunarstjóri, BHM.

Ég mæli eindregið með námskeiðinu og hugbúnaðinum. 
Hann mun nýtast mér og mínu starfsfólki í allri skipulag-
ningu og innra starfi skólans.

Hrönn Ríkharðsdóttir skólastjóri Grundaskóla, Akranesi.

HELSTU
NÁMSKEIÐS-
ÞÆTTIR

Elín Þ.
Þorsteinsdóttir

Sigrún
Stefánsdóttir

Dögg 
Gunnarsdóttir

LEIÐBEINENDUR

Hugarflug

Grunnæfingar

Tölulegar upplýsingar

Gerð skipurita

Fundarstjórnun

Ritgerðarsmíð og skýrslugerð

Verkefnastjórnun og skipulagning

Samspil Outlook og MindManager

Kynningar

Stjórnun upplýsinga

Af hverju MindManager? 
Eykur afköst starfsmanna um 7%.

Auðveldar gerð námsáætlana og skipu-
lagninu kennslustunda.

Minnkar tíma við skýrslugerð um 50%.

Markvissari og styttri kennarafundir.

Öflugt verkfæri í almennri kennslu, 
sérkennslu, hugarflugi og þarfagreiningu.

Lögð eru til vönduð og yfirgripsmikil 
námskeiðsgögn sem starfsmenn geta stuðst 
við að loknu námskeiði.

Leiðbeinendur eru með mikla þekkingu og 
reynslu af notkun hugbúnaðarins.

Sérstök skólaverð á hugbúnaði og 
námskeiðum.

Starfsfólk Verkefnalausna býður stjórnendum og 
kennurum skólastofnanna upp á lokuð  nám- 
skeið í MindManager 7 og 8. Reynslan sýnir 
okkur að námskeiðahald af hálfu fagaðila er ein 
af meginforsendum árangursríkrar innleiðingar.

Staður og stund samkvæmt samkomulagi við 
starfsfólk hvers og eins skóla.

LYKILL AÐ ÁRANGURS- 
RÍKRI INNLEIÐINGU 
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Fyrir nokkrum árum var það í fréttum 
er íslensk fjölskylda flutti til Svíþjóðar, 
dóttirin er blind og foreldrarnir sáu enga 
aðra leið en að flytja af landi brott til þess 
að fá viðunandi þjónustu og menntun fyrir 
hana. Nú horfir ýmislegt til betri vegar í 
þessum málaflokki, menntunarsjóði hefur 
verið komið á laggirnar til að styrkja 
kennara til náms á þessu sviði og lög um 
þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, 
sjónskerta og daufblinda einstaklinga voru 
samþykkt á Alþingi þann 18. desember 
sl. „Við viljum endilega láta kennara vita 
af námsmöguleikum, fræðslu og ráðgjöf 
sem er í boði segja þau Kristinn Halldór 
Einarsson formaður Blindafélagsins og 
Elva Hermannsdóttir kennsluráðgjafi.

Nýja miðstöðin heyrir undir ráðuneyti félags- 
og tryggingamála og tók til starfa 1. janúar 
sl. Um markmið hennar segir í lögunum: 
„ ...að auka möguleika þeirra sem eru 
blindir, sjónskertir eða daufblindir til virkni 
og þátttöku á öllum sviðum samfélagsins 
til jafns við aðra, með áherslu á stuðning 
til náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra 
tómstunda og atvinnuþátttöku. Stofnunin 
skal veita þjónustu á sviði ráðgjafar, 
hæfingar og endurhæfingar. Jafnframt skal 
hún þjóna hlutverki þekkingarmiðstöðvar 
sem aflar og miðlar þekkingu á aðstæðum 
notenda í því skyni að bæta þjónustu 
og stuðla að framförum. Stofnunin skal 
hafa yfirsýn yfir aðstæður þeirra sem eru 
blindir eða sjónskertir og gegna sam-
hæfingarhlutverki gagnvart öðrum sem 
veita umræddum notendum þjónustu. 
Hún skal einnig sinna fræðslu, ráðgjöf  og 
stuðningi við aðstandendur, skóla og aðrar 
þjónustustofnanir.“

Af  ofangreindu er ljóst að stuðningur við 
blinda í tengslum við skólagöngu þeirra er 
á höndum miðstöðvarinnar í víðu samhengi, 
meðal annars fræðsla til kennara og annarra 
starfsmanna skóla en mikil þörf  er fyrir slíkt 
að mati starfsmanna miðstöðvarinnar og 
Blindrafélagsins og þá meðal annars um 
mismunandi birtingarmyndir sjónskerðingar 
og einstaklingsbundið nám.

Í frétt um setningu laganna á vef  Blindra-
félagsins, blind.is, er Jóhönnu Sigurðar-
dóttur flutningsmanni frumvarpsins og fleiri 
aðilum þakkað fyrir sitt framlag í framgöngu 
málsins. Þá segir: „Eina manneskju er einnig 
rétt að nefna til sögunnar ... en það er Helga 
heitin Einarsdóttir sem lést langt fyrir aldur 
fram nú í sumar [þ.e. 2008, innskot keg].“

Að sögn Kristins Halldórs Einarssonar 

formanns Blindrafélagsins átti Helga frum- 
kvæðið af  því að fá hingað til lands erlenda 
fagaðila sem gerðu úttekt á ástandi 
skólamála blindra og sjónskertra. „Þessi 
skýrsla opnaði augu ráðamanna fyrir því 
að staðan væri gjörsamlega óviðunandi en 
skýrslan var mjög svört,“ segir Kristinn. Í 
frétt á RÚV 27. febrúar 2007 var sagt frá 
skýrslunni: „John Harris, breskur höfundur 
skýrslu um menntun sjónskertra og blindra 
hér á landi, segir úrbóta þörf  í þessum 
málaflokki. Hann kallar eftir samstarfi 
þeirra sem starfa að menntamálum, heilsu-
gæslu og félagsmálum til að sjónskertir 
og blindir fái grunnmenntun við hæfi auk 
símenntunar út ævina... Þess vegna leggja 
skýrsluhöfundarnir til að komið verði á 
fót miðlægum gagnagrunni og líka ráð-
gjafaþjónustu. Harris segir afar mikilvægt 
að foreldrar séu hafðir með í ráðum og hann 
segir það vissulega slæmt ef  fjölskyldur hafi 
þurft að flýja land vegna þess að sjónskert 
eða blind börn hafi ekki fengið þá menntun 
sem þau eiga rétt á. Í skýrslunni er líka lögð 
áhersla á að fjölga þurfi blindrakennurum 
og fleiri sérfræðingum á þessu sviði. Það er 
aðeins einn kennari hér á landi sem hefur 
sérhæfða kunnáttu til að kenna sjónskertum 
börnum og það er ástand sem augljóslega 
er ekki hægt að sætta sig við.“ 

„Þetta mikla framfaraskref, það er að 
segja lagasetningin, var lokapunkturinn á 
atburðarás sem ef  til vill má segja að hafi 
byrjað þegar blindradeild Álftamýrarskóla 
var lokað árið 2004,“ segir Kristinn. 
„Menntun blindra varð þá hálf  landlaus 
og þetta ástand fór eðlilega að brenna á 
foreldrum. Í kjölfar þessa réðst Helga í að 
fá John Harris og fleiri breska sérfræðinga 
til landsins. Ýmislegt fleira gerðist á sama 

Sjónskertur: Einstaklingur telst sjónskertur ef  læknisfræðileg greining sýnir að 
sjón hans er minni en 30% á betra auga, með venjulegum sjónglerjum, og innan 
við 20 gráðu sjónsvið, eða ef  starfrænt mat sýnir erfiðleika vegna sjónskerðingar 
með lestur 10 punkta leturs með venjulegum sjónglerjum, með athafnir daglegs 
lífs og umferli.

Blindur: Einstaklingur telst blindur ef  læknisfræðileg greining sýnir að sjón hans er 
minni en 5%, með venjulegum sjónglerjum, og innan við 10 gráðu sjónsvið.

Daufblindur: Einstaklingur telst daufblindur ef  saman fer sjón- og heyrnarskerðing 
sem takmarkar athafnasemi hans og hamlar þátttöku í samfélaginu í slíkum mæli 
að hann þarfnast sértækrar þjónustu, laga þarf  umhverfi að þörfum viðkomandi 
eða nýta sérstakan tæknibúnað til að mæta þörfum hans. Daufblinda er sérstök 
fötlun en ekki samsetning tveggja fatlana.

Spurðu: Get ég aðstoðað? Því það er 
óvíst að ég þurfi á aðstoð að halda í 
þetta skipti þó ég myndi þiggja hjálp 
að við aðrar aðstæður.

Þú sérð mig, ég sé þig ekki. Heilsaðu 
þegar þú hittir mig og segðu hver þú 
ert. Þegar þú talar við mig þar sem 
fleiri eru, talaðu þá við mig með 
nafni eða snertu öxlina á mér svo 
að ég átti mig á því að þú ert að tala 
við mig. Talaðu beint við mig, ekki 
fylgdarmann minn. Flest okkar heyra 
vel. Þú þarft ekki að vera feimin(n) 
við að nota orð eins og sjáðu eða 
sjáumst, við notum þau líka. 

Miklar vonir eru bundnar við menntunarsjóð sem styður 
kennara til náms og nýja þjónustu- og þekkingarmiðstöð

Menntun blindra, sjónskertra og daufblindra
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tíma, til dæmis var fundað með Þorgerði 
Katrínu og foreldrar mættu til þess fundar. 
Það var hálfgerð sjokk meðferð fyrir 
þáverandi menntamálaráðherra að átta sig 
á því hversu langur vegur væri frá að blind 
börn gætu sótt skóla á jafnræðisgrundvelli. 
Skipaður var aðgerðahópur og þá fór 
boltinn að rúlla. Hópurinn lagði annars 
vegar til bráðaaðgerðir sem fólust í að ráða 
umsvifalaust tvo kennsluráðgjafa og fjóra 
umferlis- og ADL kennara en ADL stendur 
fyrir athafnir daglegs lífs, og hins vegar 
voru svo aðgerðir til lengri tíma, að setja á 
fót miðlæga þekkingar- og þjónustustofnun 
sem skyldi sinna þessum hópi í 360 
gráður, frá vöggu til grafar. Einnig stofnuðu 
Blindrafélagið og Blindravinafélag Íslands 
Menntunarsjóð til blindrakennslu og setti 
hvort félag tíu miljónir í sjóðinn. Tilgangur 
hans er að styrkja kennara til náms hér-
lendis og erlendis sem tengist kennslu og 
þjónustu við blinda og sjónskerta. Um leið 
og lagasetningin var lokapunktur í vissum 
skilningi markaði hún auðvitað líka nýtt 
upphaf. Þjónustu- og þekkingarmiðstöðin 
hóf  starfsemi sína 1. janúar og er komin á 
fullan skrið.“ 

Að sögn Elvu Hermannsdóttur kennslu-
ráðgjafa við þjónustu- og þekkingarmið-
stöðina eru að minnsta kosti 150 sjónskert 
börn á grunnskólaaldri. „Þessi hópur hefur 
að minnsta kosti undanfarin ár fundið mest 
fyrir skorti á þjónustu, auk þeirra má nefna 
bæði börn og fullorðna víða úti á landi. 
Leikskólar hafa sinnt börnum til sex ára 

aldurs vel og aðgengi að þjónustu hefur verið 
meira á höfuðborgarsvæðinu. Hætta er á að 
sumir hafi ekki fengið greiningu og þótt við 
séum hér að tala um þörfina á fræðslu til 
kennara þá vantar augnlækna líka fræðslu,“ 
segir Elva. „Við erum að móta starfið í nýju 
miðstöðinni um þessar mundir og kennarar 

og skólastjórnendur á öllum skólastigum 
munu heyra meira frá okkur. Það er mikil 
þörf  á þessari umræðu að mati blindra 
og sjónskertra. Bæði um hagnýt atriði 
eins og hönnun umhverfis, stuðningstæki 
og fleira og líka um sjónskerðingu og 
blindu sem slíka, ýmislegt í samskiptum 
og fleira í þessum dúr. Hugtakið „blindur“ 
er mjög gildishlaðið, þrungið neikvæðri 
merkingu,“ segir Elva og Kristinn bætir 
við að þegar fólk sé spurt hvort það myndi 
frekar vilja missa sjón eða heyrn nefni 
það oftar heyrnina. „Það sem sjónskertir 
sjálfir eru hræddastir við er að verða 
blindir,“ segir Kristinn, sem þekkir þetta 
af  eigin raun. Hann greindist með RP, 
eða Retinitis Pigmentosa, þegar hann var 
rúmlega tvítugur. RP er hópur sjúkdóma 
sem ráðast á sjónhimnu augans og með 
stigvaxandi sjónskerðingu fá margir, til 
að mynda Kristinn, sk. tunnel vision en 
þá er eins og horft sé í gegnum rör sem 
mjókkar eftir því sem fram dregur. „Það 
er góð regla að spyrja ekki þann blinda 
hvað hann geti gert. Þetta á auðvitað líka 
við um aðra sem búa við einhvers konar 
fötlun. Í staðinn er betra að spyrja: Er 
eitthvað sem þú getur ekki gert?“ 

keg

Námskeið í febrúar: 

Dans fyrir grunnskólakennara 26. 
febrúar kl. 16:00-18:30 

Dans fyrir leikskólakennara 19. 
febrúar kl. 16:00-18:30 

Á báðum námskeiðunum kenna höfundar 
námsefnisins Dans og hreyfileikir og 
Danskennsla í 1.- 4. bekk, Kolfinna 
Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir.  
Skráning á simennt@khi.is eða í síma 
525-5980 

komið á námskeið til okkar 

til að læra nýja hluti 

http://srr.khi.is 

Kennarar

Borðsiðir skipta okkur máli. Þótt auðvelt sé að nota 
gaffal til að þekkja sundur kjöt og kartöflur er gott ef 
þú segir hvaða meðlæti er og hvar það er á diskinum. 
Gott er að hugsa sér diskinn sem klukku. Þá segjum 
við t.d. að kjötið sé klukkan sex, kartöflurnar klukkan 
níu og grænmetið klukkan þrjú.

Kristinn Halldór Einarsson Elva Hermannsdóttir, Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 
Bylgja Mist Gunnarsdóttir, Rannveig Traustadóttir og Guðný Einarsdóttir.

Hér eru bæði Blindrafélagið og þjónustu- 
og þekkingarmiðstöðin til húsa:
Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík.  
Sími: 525 0000.  
Netfang: blind@blind.is 
Vefsíða: www.blind.is 



26

TóNLIST 4-6 ÁRA

SKÓLAVARÐAN 1.TBL. 9. ÁRG. 2009

Glænýtt kennsluefni  í tónlist og hreyfingu 
fyrir 4-6 ára leikskólabörn, Hring eftir 
hring, leit dagsins ljós í janúar sl. Höfundur 
er Elfa Lilja Gísladóttir. Það verður að 
segjast að þetta er eitthvert alglæsilegasta 
kennsluefni sem samið hefur verið 
hérlendis fyrir leikskólastigið að því er ég 
best veit. Hring eftir hring er annars vegar 
212 blaðsíðna bók sem skiptist í fjórtán 
les- og verkefnakafla og hins vegar tónlist 
á diskum. Bókin er í stóru og fallegu broti 
prýdd rúmlega hundrað ljósmyndum auk 
teikninga og skýringarmynda. Tónlistar- og 
hreyfileikir og æfingar lifna við á síðunum 
í gegnum ljósmyndirnar af nemendum 
Elfu Lilju í Kramhúsinu og fleiri börnum, 
og á geisladiskunum tveimur sem fylgja 
bókinni er að finna öll lögin sem tengjast 
námsefninu, alls 79 talsins, sem og tónlist 
við dansa og hlustunarefni. 

Undirstaða Hring eftir hring er meistaraprófs-
ritgerð Elfu Lilju, Leikskólabarnið, hvernig 
verður gott námsefni til?, sem hún vann við 
tónlistarháskólann Mozarteum í Salzburg í 
Austurríki vorið 2006 en við sama skóla nam 
hún áður kennslufræði Carls Orff  á sviði 
tónlistaruppeldis. Um námsgögnin segir 
höfundur meðal annars í inngangi bókar-
innar: „Markmið þessa námsefnis er að 
bjóða upp á kennsluefni í tónlistar- og hreyfi-
þjálfun leikskólabarna þar sem leiðbein-
andi ræður miklu um hvernig til tekst. Hér er 
unnið með þulur, sönglög, hlustun, hljóðfæri, 
hreyfingu, dans og leiki á fjölbreyttan hátt 
sem stuðlar að auknum almennum þroska 
og tónlistarhæfni barnanna.“ Þá er í inn-
gangi rætt um gildi tónlistar og hreyfingar 
í lífi barna og um hlutverk leiðbeinenda og 
kennara.

Í upphafi hvers kafla er innihaldi hans 

fylgt úr hlaði með kynningu. Fyrsti kafli ber 
svo dæmi sé tekið heitið Velkomin! Nafna- og 
kveðjuleikir og í inngangi hans segir meðal 
annars: „Í leikskólastarfi gilda ólíkar reglur 
og hefðir á hverjum stað, rétt eins og í 
umhverfinu utan skólans. Við matarborðið 
gilda ákveðnar reglur sem falla úr gildi í 
samverustund, frjálsa leiknum eða í útiveru. 
Þess vegna er gott að afmarka tónlistar- og 
hreyfistundina með einhvers konar athöfn. 
Þessi athöfn á sér fyrirmyndir í tónlistar- og 

leikhúsheiminum.“ Að loknum þessum kafla 
er kaflaskipting í kennsluefninu eftirfarandi: 

Öndun og rödd
Þulur rímur og romsur
Að syngja söngva
Líkaminn sem hljóðfæri
Hljóðfæri – í upphafi var tromman
Heimasmíðuð hljóðfæri
Grafísk nótnaskrift
Hlustun á tónlist og hreyfingu
Skynfæri og líkamsvitund
Hreyfing, leikur, samvinna
Hreyfingar með efnivið
Að dansa og dansa og dansa
Spenna og slökun

Greinilegt er að höfundur hefur vandað 
til samningar og útgáfu í hvívetna. Það er 
óhætt að mæla með þessu efni. 

keg

Elfa Lilja býður upp á námskeið í notkun Hring eftir hring. Næstu námskeið eru 
sem hér segir: 11. febrúar kl. 9–12 í Kramhúsinu, Bergstaðastræti 12, Rvk. og 
18. febrúar kl. 9–12 í Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar, Engjateigi 1, Rvk. 
Námskeið verða að líkum einnig haldin á landsbyggðinni ef áhugi og þátttaka er 
fyrir hendi að sögn Elfu Lilju.

Hafi ð samband á elfalilja@gmail.com fyrir 10. febrúar til að fá nánari upplýsingar, 
skrá ykkur á námskeið og/eða kaupa kennsluefnið.

Tónlist og hreyfing 4-6 ára barna – nýtt íslenskt kennsluefni

Hring eftir hring

Hring eftir hringElfa Lilja GísladóttirLjósmyndir: Anna Fjóla Gísladóttir

Hring eftir hring er ný og vönduð bók 

um tónlist og hreyfi ngu. Hún geymir 
fjölbreytt safn gamalla og nýrra 
hugmynda og er ætluð starfsfólki 
leikskóla og þeim sem vilja fræðast 
meira um tónlistar- og hreyfi uppeldi. 
Höfundur bókarinnar hefur áralanga 

reynslu í tónlistarkennslu barna og 
hefur á síðustu árum viðað að sér 
efni og upplýsingum sem lesendur 
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í Reykjavík 1986. Sama ár hélt hún til Austurríkis þar sem hún kynnti sér 

kennsluaðferðir Carls Orff í tónlistaruppeldi og nam fræði hans við Mozarteum- 

tónlistarháskólann í Salzburg. Vorið 2006 lauk hún meistaragráðu við sama skóla. 

Elfa Lilja hefur frá árinu 1992 unnið með börnum á öllum aldri í tónlist og 

hreyfi ngu; með yngstu börnunum í Kramhúsinu og í leikskólum, með eldri 

börnum í Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar og með elstu „börnunum“ 

í Kennaraháskólanum, nú Háskóla Íslands, við endurmenntun í formi fyrirlestra, 

námskeiða og almennrar tónlistarfræðslu.
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Kæru leikskólastjórar 
og aðrir viðtakendur!M ér er það mikil ánægja að tilkynna ykkur að nýtt kennsluefni  

í tónlist og hreyfingu fyrir 4–6 ára leikskólabörn,  

 Hring eftir hring, er væntanlegt í  byrjun janúar 2009. Á baksíðu bókarinnar er eftirfarandi texti sem lýsir 

innihaldi hennar vel í stuttu máli:Hring eftir hring  er ný og vönduð bók um tónlist  

og hreyfingu. Hún geymir fjölbreytt safn gamalla 

og nýrra hugmynda og er ætluð starfsfólki leikskóla 

og þeim sem vilja fræðast meira um tónlistar- og 

hreyfiuppeldi. Höfundur bókarinnar hefur áralanga 

reynslu í tónlistarkennslu barna og hefur á síðustu  

árum viðað að sér efni og upplýsingum sem lesendur 

Hring eftir hring fá nú notið. 

    
Undirstaða námsefnisins Hring eftir hring  er meistaraprófsritgerð mín,  

Leikskólabarnið, hvernig verður gott námsefni til?, sem ég ritaði við tónlistar-

háskólann Mozarteum í Salzburg í Austurríki vorið 2006. 

Hring eftir hring  skiptist í 14 les- og verkefnakafla, hún er 212 A4-blaðsíður  

að lengd og inniheldur yfir 100 ljósmyndir efninu til skýringar. Bókinni fylgja  

einnig tveir geisladiskar með þeim 79 sönglögum sem í bókinni eru auk tónlistar  

við dansa og hlustunarefni.
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séreign á traustum grunni

Bankastræti 7  •  101 Reykjavík  •  Sími: 510 6100  •  Fax: 510 6150  •  sereign@lsr.is  •  www.lsr.is

Þegar starfsævinni lýkur reynist lífeyrissparnaður afar mikilvægur. Á lífsleiðinni skiptir 

því öllu máli að njóta samfylgdar lífeyrissjóðs sem býr vel í haginn fyrir framtíðina.

Séreign LSR tekur við frjálsum viðbótarlífeyrissparnaði sjóðfélaga og ávaxtar hann. 

Þátttaka í Séreign LSR veitir sjóðfélögum aukna möguleika á sveigjanlegum 

starfslokum og hærri lífeyristekjum í framtíðinni.

Kostir séreignarsparnaðar eru ótvíræðir. Launagreiðandi greiðir kjarasamningsbundið 

mótframlag sem nemur allt að 2% af heildarlaunum. Skattalegt hagræði myndast þar 

sem iðgjald er ekki skattlagt við innborgun. Ekki er greiddur fjármagnstekjuskattur af 

séreignarsparnaði og sparnaðurinn skerðir hvorki barna- né vaxtabætur.
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Ársfundur Kennarasambands Íslands er haldinn þau ár sem ekki er 
þing. Að þessu sinni verður ársfundurinn haldinn föstudaginn 13. 
mars fyrir hádegi, á Grand hóteli í Reykjavík. Eftir hádegi verður 
ársfundur Skólamálaráðs KÍ haldinn á sama stað.

Félög leikskólakennara, grunnskólakennara og framhaldsskóla-
kennara (FL; FG; FF) halda ársfundi sína þann 12. mars á Hótel 
Loftleiðum í Reykjavík. Skólastjórafélag íslands (SÍ) heldur sinn 
ársfund ávallt að hausti í tengslum við námstefnu félagsins.

Nánari upplýsingar verða birtar á www.ki.is

Ársfundur Félags tónlistarskólakennara er hins vegar haldinn í 
febrúar. Að þessu sinni er hann haldinn laugardaginn 14. febrúar kl. 
13-15 á Grand hóteli í Reykjavík. Á ársfundinum verður stuttlega 
farið yfir starfssemi og starfsáætlun félagsins og reikningar þess 
kynntir. Uppistaða fundarins verður að þessu sinni málstofa um 
lögverndun á starfsheiti tónlistarskólakennara. Flest aðildarfélög 

ER NETFANGIÐ ÞITT 
RéTT SKRÁÐ?

Er netfangið þitt rétt í skrám Kennara-
sambandsins?

Hafa samkennarar þínir fengið fjölda-
póst frá KÍ sem þér hefur ekki borist? 
Hafðu þá samband við umsjónarmann 

félagaskrár, Sigríði Sveinsdóttur, 
sigridur@ki.is  og láttu kennitöluna 

þína fylgja með í bréfinu.

Sálfræðiráðgjöf 
í síma

Kennarasamband Íslands hefur ákveðið að 
bjóða félagsmönnum sínum í leik-, grunn-, 
framhalds- og tónlistarskólum upp á síma- 
ráðgjöf  sálfræðinga vegna faglegs eða 
persónulegs álags. Þetta er gert vegna 
óvenjulegra aðstæðna í samfélaginu sem 
sambandið telur að mæði verulega á starfs-
fólki skóla í landinu.

Sálfræðingarnir sem um ræðir eru Hugo 
Þórisson og Þórkatla Aðalsteinsdóttir.  Ef  
eftirspurn eftir þessari þjónustu verður sú 
sem ætlað er verður ráðgjöfin í boði fram að 
páskum en málið þá endurskoðað.

Hugo Þórisson, þriðjudagar kl. 16-18,  
sími 5951160

Þórkatla Aðalsteinsdóttir, fimmtudagar  
kl. 15-17, sími 5951165

Kennarasambands Íslands hafa lögverndað starfsheiti. Í júlí 
síðastliðnum gekk í gegn lögverndun á starfsheiti leikskólakennara 
og því stendur starfsheiti tónlistarkennara eitt eftir án lögverndunar 
innan KÍ. Á málstofunni verður lagalegt umhverfi lögverndunar skoðað 
sem og reynsla annarra kennara þar að lútandi ásamt sérstöðu 
starfstéttar tónlistarskólakennara og  fjallað um hugsanlega kosti 
og  galla þess að lögvernda starfsheiti tónlistarkennara. Elna Katrín 
Jónsdóttir varaformaður KÍ mun halda framsögu á málstofunni. Þá 
munu Kristín Valsdóttir, ráðin deildarforseti listkennsludeildar LHÍ 
frá næsta hausti, og Ingibjörg Kristleifsdóttir, varaformaður Félags 
leikskólakennara taka þátt í almennum umræðum á fundinum.

Fyrr sama dag, þ.e. 14. febrúar  kl. 10-12, verður trúnaðar-
mannafundur FT haldinn á Grand Hótel Reykjavík. í ljósi ástandsins 
í þjóðfélaginu og þess umfjöllunarefnis sem verður á dagskrá  
trúnaðarmannafundarins hefur stjórn félagsins ákveðið að hafa 
fundinn opinn öllum  félagsmönnum. Gestir fundarins verða Eiríkur 
Jónsson formaður KÍ og Oddur S. Jakobsson starfsmaður KÍ.

Ársfundir Kennarasambands Íslands, 
Skólamálaráðs KÍ  og aðildarfélaga KÍ
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Ágæta samfélagsfólk.

Hvað er yndislegra en brosandi og ham-
ingjusöm börn? Varla nokkuð þessa síðustu 
og verstu daga hér á Íslandi !

Okkur langar að kynna okkur. Við erum leik-
skólinn Andabær á Hvanneyri í Borgarfirði. 
Nafnið vekur spurningar hjá mörgum sem 
hringja í okkur eða hafa samband. Það er 
dregið af  hreppnum sem var til fyrir daga 
sameiningar við Borgarbyggð, svo rennur 
jú líka Andakílsá hér um. Sumir halda 
að leikskólinn okkar sé bara fyrir fólkið í 
sveitinni, aðrir halda að íbúar hér séu fólk 
sem er með búskap uppi í sveitum og svona 
mætti lengi telja. Margir velta fyrir sér hvað 
sé eiginlega unnið hér á Hvanneyri en það 
verður ekki talið upp hér, þið verðið bara 
að gúgla! En okkur þykir vænt um nafnið á 
leikskólanum okkar, það er hægt að leika sér 
með það og okkur finnst það hafa víðtæka 
merkingu.

Hjá okkur ríkir mjög mikill kærleiksandi, 
börnum og starfsfólki líður vel. Við merkjum 
það af  því að börnin koma brosandi til okkar 

og fara héðan með bros á vör. Starfsfólkið er 
líka glatt og hér ríkir mikil samkennd meðal 
starfsmanna. Samfélagið okkar er lítið og 
náungakærleikur mikill. Við leggjum mikið 
upp úr að barnið fái að njóta sín og einnig 
leggjum við mikið upp úr því að samskipti 
við foreldra séu góð.

Hér ríkir rólegur andi, foreldrar gefa sér 
og börnum sínum góðan tíma þegar komið 
er og kvatt. Ekkert stress!! 

Starfsandinn hjá okkur er góður og búum 
við svo vel að hafa átta leikskólakennara af  
þrettán starfsmönnum. Starfshópurinn er 
stöðugur, sem er alveg frábært að vinna við. 
Það er mög gott fyrir alla, börn, starfsfólk 
og foreldra og mikill munur fyrir deildir að 
geta leitað hvor til annarrar þegar spurn-
ingar vakna um velferð barnsins, það er 
kostur að hægt er að rekja þroskaferil þess 
á leikskólanum.

Má því segja að hér ríki nokkurs konar 
stöðugleikaandi!

Við höfum ákveðna uppeldisstefnu að 
leiðarljósi og erum búnar (jú, jú, rétt til get- 
ið, hér vinna bara konur) að skapa okkur 
ákveðna vinnuaðferð sem okkur finnst henta 

Andi og andar í Andabæ

Katrín Jónsdóttir kennari í Andabæ skrifar fyrir okkur Smiðshöggið

Andabæjarstarfsfólkið. Kata er önnur frá hægri í fremstu röð.
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Margir velta fyrir sér hvað sé eiginlega 
unnið hér á Hvanneyri en það verður ekki 
talið upp hér, þið verðið bara að gúgla!
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best á þessum vinnustað. Því eltumst við 
ekki við nýjungar nema að vel athuguðu 
máli. Þó svo að vissulega sé nauðsynlegt og 
hollt að fá nýjar hugmyndir þá metum við 
þær áður en hlaupið er til og hvort þær henti 
yfirleitt okkar leikskóla. Við leggjum mikið 
upp úr frjálsum leik og gefum honum góðan 
tíma en sinnum jafnframt hinum námssvið-
unum. Við erum Grænfánaleikskóli og náum 
vonandi að flagga fánanum í þriðja sinn á 
komandi vori.

Hér ríkir líka ákveðinn sveitaandi því 
við erum í mikilli nálægð við náttúruna og 
dýrin. Við förum reglulega í fjós og svo finnst 
okkur frábært að finna lyktina sem umlykur 
staðinn þegar verið er að tæma fjóshauginn, 

sem er tvisvar á ári! Í gönguferðum geta 
börnin ýmist sullað í pollum eða velt sér í 
heyi þegar opin græn svæði á staðnum eru 
slegin - og af  þeim höfum við nóg!

Staðurinn einkennist af  fjölbreyttum  
anda þar sem blandast saman háskóla-
samfélag, sveitasamfélag og „staðarsam-
félag“ Hér er gott að búa og margir nem-
endur háskólans ílengjast hjá okkur hér 
á Hvanneyri. Við flytjum í nýjan leikskóla í 
næsta mánuði, sá er miklu stærri en þessi 
sem við erum nú í og við vonum að góði 
Andabæjarandinn fylgi okkur í nýtt hús, þó 
svo að rýmra verði um okkur

Ekki má svo gleyma félagsandanum 
en hann er mjög sterkur hjá okkur. Okkur 

finnst gaman og nauðsynlegt að hittast með 
reglulegu millibili yfir árið, utan vinnutíma, 
og skemmta okkur saman – þá förum við 
auðvitað í andaglas við mikla kátínu!

Að lokum; 
Höldum áfram að draga andann og vera 
glöð, það er svo miklu þægilegra líf. Einnig 
að vera á vinnustað þar sem okkur líður vel. 
En höfum líka í huga að það veltur á okkur 
sjálfum að hafa gaman!

Með ljúfum kveðjum frá Andabæ,

Kata kennari.

Kennarar og deildarstjóri
við Naustaskóla

Naustaskóli á Akureyri óskar eftir að 
ráða kennara og deildarstjóra til starfa 

frá 1. ágúst 2009.   

Deildarstjóri verður staðgengill skólastjóra og starfar með 
honum við stjórnun skólans. 
Æskilegt er að deildarstjóri hafi menntun eða reynslu á 
sviði stjórnunar.

Kennarar við skólann verða um 10 talsins. Gerðar eru 
kröfur um framúrskarandi samskiptahæfni umsækjenda.
Kennsluréttindi á grunnskólastigi eru nauðsynleg og 
brennandi áhugi á skólastarfi og skólaþróun er algjört 
skilyrði.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans, 
www.naustaskoli.is og á heimasíðu Akureyrarbæjar 

www.akureyri.is 

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 

Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar 2009



!

Heilsuleikskólinn Kór 

Kópavogi 
 

Vilt !ú vinna á skemmtilegum sta" í 
Kópavogi !ar sem sk#r leikskólastefna 

er til sta"ar. 
 

 Vi" hjá Heilsuleikskólanum Kór erum a" 

leita eftir matrá"i í framtí"arstarf sem getur 

hafi" störf vi" fyrsta tækifæri.  

 

Leikskólinn er sex deilda fyrir börn á aldrinum 18 mána!a til 6 

ára. Vi! hvetjum karla jafnt sem konur til a! sækja um. 

 

Nánari uppl"singar veitir Bjarney skólastjóri í síma 

570-4940 e!a netfang kor@skolar.is . Rafrænar 

umsóknir er hægt a! leggja inn á www.skolar.is 
!

!




