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Stöðugleikasáttmáli, Icesave, bankahrun, glæpamenn, o.s.frv. eru orð 
sem við höfum heyrt allt of  mikið af  undanfarna mánuði og erum 
flest orðin þreytt á. Auður Haralds sagði í morgunþætti Rásar tvö nú 
í janúar að „undanfarið ár hafa fréttir verið endurtekið efni og eins og 
leikið af  segulbandi“ og fannst mér henni ratast satt orð á munn. Það 
væri að æra óstöðugan að ætla sér að fara ofan í alla þá umræðu og þá 
mismiklu visku sem hefur komið frá ýmsum álitsgjöfum í fjölmiðlum 
landsins. Við getum hins vegar ekki, og megum alls ekki, gleyma 
því að öll þessi orð skipta máli þegar við horfum á vinnustaði okkar. 
Hvaða starfsmaður skóla á Íslandi þekkir ekki sönginn um niðurskurð 
og aðhald? Auðvitað gera kennarar sér grein fyrir stöðunni og veigra 
sér ekki við að taka á sig sanngjarnar byrðar, en svo má brýna deigt 
járn að bíti. Skólakerfið hefur undanfarin ár verið svelt og og nú eru 
menn farnir að skera og saga í beinin. Þegar búið er að spara jafn 
mikið og raun ber vitni er óhjákvæmilegt að þjónustan við alla skerðist. 
Aðgerðir til sparnaðar eiga örugglega eftir að flæma hæfa starfsmenn 
út úr skólunum þegar yfirvinna þekkist ekki lengur og grunnlaunin 
dragast sífellt lengra aftur úr launum samanburðarhópa okkar. Ekki 
er vinnuaðstaða okkar heldur til að hrópa húrra fyrir þegar við horfum 
til hópastærða, tækjabúnaðar og alls konar utanaðkomandi aðstæðna 
sem hafa mikil áhrif  á nemendur okkar og trufla þá í náminu. 

Allir skólamenn þekkja reiknilíkanið og umræður um það og einnig 
hópaviðmið ráðuneytisins. Það er svolítið merkilegt að horfa á viðmiðin 
og átta sig á því að ekki er alltaf  samræmi milli raunveruleikans og 
reiknilíkansins. Ef  viðmið í reiknilíkani voru 15 fyrir nokkrum árum, 
þegar skóli var byggður og stofur hannaðar og útbúnar með tilliti til 
þess, hvað gerist þegar viðmiðið er allt í einu hækkað í 18? Er hægt 
að koma fleiri nemendum í stofuna? Er hægt að stækka stofuna? 
Hvað gerist? Jú, það er augljóst að skólayfirvöld reyna að troða fleiri 
nemendum í stofuna til að endar nái saman. Ef  hópur byrjar með 15 
nemendum í stað 18 er hann þegar í upphafi næstum kominn undir 
nýtingarkröfu ráðuneytisins um árangur í hópnum, þ.e. skólinn tapar á 
að kenna þennan áfanga. Hvað er til ráða? Menn berjast um og reyna 
að halda áfanganum gangandi en það kemur að því þegar farið er að 

sarga inn í beinin að leggja verður þessa kennslu niður.
Það veldur okkur miklum áhyggjum í skólunum hvert stefnir með 

kvöldskólanám og fjarnám. Fjárveitingar til þessara liða voru skornar 
niður um 50% á fjárlögum 2010 og veldur það nemendum og skólum 
miklum erfiðleikum. Nemendur eiga erfitt með að finna áfanga til að 
ljúka sínum prófum og skólar sem hafa verið með öfluga starfsemi á 
þessum sviðum verða að draga saman seglin og að hækka gjöld sem 
nemendur greiða. Allur grunnur þess öfluga starfs sem unnið hefur 
verið undanfarin rúm 30 ár er í gífurlegu uppnámi og ekki útséð um 
hvernig muni enda.

Ný lög um skólakerfið eiga eftir að hafa mikil áhrif  á allt skólastarf  
og tveir skólar eru þegar farnir af  stað með skipulag og starf  í 
samræmi við þau. Gerður var sérstakur samningur milli þessara 
skóla og Kennarasambandsins vegna þessara tilrauna. Hér er 
um brautryðjendastarf  að ræða og mjög eðlilegt að gerðir séu 
sérsamningar vegna þess, en stóra verkefnið er eftir: Kjarasamningur 
fyrir öll skólastigin vegna þessara nýju aðstæðna í skólastarfi. Ég spyr 
mig stundum þeirrar spurningar hvort hægri og vinstri hendurnar séu 
ekki alveg samhæfðar í ráðuneytinu? Það liggur við að manni finnist 
að farið hafi verið af  stað með þessar gríðarlegu lagabreytingar án 
þess að menn gerðu sér grein fyrir þeim breytingum á aðstæðum í 
skólunum og starfskjörum kennara sem lögin hafa í för með sér. Í ljósi 
aðstæðna í fjármálum ríkisins er ekkert skrýtið þótt forysta kennara 
reyni að herja út svör hjá ráðherra um hvernig hann sjái framtíðina 
fyrir sér við innleiðingu laganna.

Þrátt fyrir allt sem á undan er gengið og þær aðstæður sem við erum 
í get ég samt ekki annað en verið bjartsýnn á framtíðina. Mannauðurinn 
í skólunum er gríðarlegur og hann kemur til með að koma okkur á 
réttan kjöl að nýju þrátt fyrir tímabundnar þrengingar.

Stefán Andrésson

Kvöldskóli og fjarnám 
sent í sláturhúsið?

Stefán Andrésson
formaður Félags stjórnenda í framhaldsskólum 
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Frændi Borats og 
samkennarar hans
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Samkennd, eða samhygð (empathy), er skilgreind í Orðasafni úr 
uppeldis- og sálarfræði sem „hæfileiki til að skilja tilfinningar annarra 
og að vissu marki taka þátt í þeim“. Maður að nafni Simon Baron-
Cohen hefur beitt þessu hugtaki mikið í mótun sinna fræða en hann 
er heimskunnur sálfræðingur og ekki síst þekktur fyrir störf  sín í þágu 
einhverfra. Hann og samstarfsfólk hans hafa meðal annars þróað 
sérkennslugögnin The Transformers, teiknimyndasögur á DVD sem 
þjálfa einhverf  börn í tengslum svipbrigða og tilfinninga (snillingurinn 
Stephen Fry talar inn á ensku útgáfuna!) og hugbúnaðinn Mindreading 
sem er gagnabanki, leikur og margt fleira á sama sviði og ætlað fólki 
á einhverfurófi á öllum aldri. En Simon og fjölskylda hans láta að sér 
kveða á fleiri sviðum. Náfrændi Simons er Sacha Baron-Cohen, betur 
þekktur sem Ali-G, Borat og Brüno. Það er sama í hvaða hlutverki 
Sacha er, alltaf  er megininntak leiksins að draga fram á óvæginn hátt 
fordómana í okkur sjálfum og gera þá að aðhlátursefni. 

Í nýlegri bók sem kallast „What is your dangerous idea?“ eru 
virtir vísindamenn á ýmsum sviðum spurðir þeirrar spurningar sem 
hljómar í titli bókarinnar. Simon Baron-Cohen er einn þeirra sem 
svara. Hættulega hugmyndin hans er sú að umbylta iðkun stjórnmála. 
Stjórnmálakerfi samtímans byggjast á á tveimur lögmálum að hans 
sögn: Að ná völdum gegnum átök og síðan, þegar valdastöðu er náð 
eftir sigur í bardaga, að móta lög og reglur í gegnum átök. Hvernig 
væri nú, spyr Simon, ef  við gerðum þetta allt öðru vísi? Ef  við notuðum 
samkennd sem hreyfiafl stjórnmálaiðkunar? Eins þetta er núna, útskýrir 
hann, þá kerfisbindum við hlutina: Við finnum skilvirkustu leiðina til 
bardaga (átök eru líka kerfi í sjálfu sér) svo að við getum sigrað og 

fylgjum henni – ef  við gerum X þá gerist Y. Að því loknu lögum við 
lagabálkinn (annað kerfi) að okkur á sama hátt: Ef  við setjum lög A 
fáum við útkomu B.

Simon kallar eftir kvenlegum stjórnmálum í stað þeirra karllegu. Hann 
og samstarfsmenn hans hafa sannfærst um með sálfræðirannsóknum 
sínum að karlar hugsi mun fremur sem „kerfisbindingamenn“ 
(kerfiskallar) og konur sem „samkenndarmenn“ (við kennarar köllum 
það auðvitað að vera samkennari). Nú eigum við að snúa þessu á hvolf, 
segir Simon, henda út kerfinu og taka upp samkenndina. Þetta er 
hættuleg hugmynd að hans sögn vegna þess að „hún þýðir byltingu í 
því hvernig við veljum okkur fólk til að stjórna landinu, hvernig stjórnin 
okkar stjórnar og hvernig stjórnmálamennirnir okkar hugsa og hegða 
sér (lausleg þýðing keg)“.

Munum skilgreininguna á samkennd. Hún merkir að hafa ávallt í 
huga tilfinningar og skoðanir annarra, ekki bara okkar eigin. Ef  við 
aðhyllumst hugmyndir Simons verðum við að gera sársaukafullar 
breytingar. Öllu myndmáli um slag og baráttu þarf  að henda út um 
gluggann. Svona bylting gerist ekki á einni nóttu. En hugsið ykkur 
samfélag þar sem allir þeir sem eru í valdastöðu (stjórnmálamenn, 
kennarar, foreldrar, hermennirnir á Haítí) neyðast til að hlusta á 
hina – þar til það verður svo sjálfsagt og rótgróið í samfélaginu að þá 
hreinlega langar til þess og dettur ekkert annað í hug.

Er ekki þess virði að ljá þessari hugsun lið?

Kristín Elfa Guðnadóttir
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Þegar ég var barn var ekkert sjónvarp. Út- 
varpið, sem þá kallaðist Ríkisútvarpið og var 
það eina sem fyrirfannst á landinu og mundi 
nú jafngilda RÚV rás 1, sendi daglega út - en 
þó ekki nema hluta úr degi og svo á kvöldin.

Ég átti heima úti á landi í kaupstað þar sem 
bjuggu um 700 manns. Bíóið sýndi myndir um 
helgar, barnabíó klukkan þrjú og fullorðins-
myndir klukkan níu. Sjónvarpi kynntist ég á 
þrítugsaldri og tölvur voru fundnar upp hátt í 
hálfri öld eftir að ég leit dagsins ljós.

Hvernig í ósköpunum drápu menn svo tím- 
ann á þessum árum, einkum börnin?

Ég held að við höfum aldrei verið í vand-
ræðum með það.

Við vorum endalaust úti að leika okkur og 
ef  veður var leiðinlegt var hægt að leika sér 
inni.

Og svo voru það bækurnar.
Ég var svo heppin að eiga mömmu sem 

vakti snemma áhuga minn á sögum. Áður en 
við systkinin lærðum að lesa sagði hún okkur 
sögur meðan hún stoppaði í sokka og stagaði 
í göt. Best var að fá hettusótt eða mislinga 
því þá settist hún við rúmið og sagði löngu 
sögurnar af  Dýrinu arga og fjallinu karga og 
Rauða turninum upp úr sjónum.

Um leið og við vorum orðin læs sagði 
hún okkur hvaða bækur við skyldum fá á 
bókasafninu. Afgreiðslumaðurinn var gamall 
kennari, vanur að stjórna og hleypti aldrei 
nokkrum manni inn fyrir borðið svo það var 
eins gott að standa klár á því hvað mann 

vantaði. Ég byrjaði nokkuð snemma að lesa 
Brasilíufarana, Kapítólu og áþekkar bækur 
sem höfðu líklega verið skrifaðar fyrir full-
orðna en reyndust mér ágætur skemmti-
lestur. Ég hef  alla tíð haft gaman af  að lesa 
og þakka uppeldi móður minnar fyrir það.

Nú er önnur öldin og eins og við þekkjum 
er ýmislegt í boði fyrir börn og unglinga og 
hætt við að bóklestur sé ekki efstur á dagskrá 
þó að auðvitað fyrirfinnist bókaormar nú eins 
og fyrr. 

Ég held að það skipti máli að börn heyri 
sögur, sagðar eða lesnar, til að fá áhuga á 
þeim. Víða í leikskólum er lögð áhersla á þetta 
og eins fara krakkar á skólasöfnin og sækja 
sér bækur þó að ég viti ekki í hve miklum 
mæli það er eða hvað mikið er lesið af  texta-
bókum.

Þegar ég byrjaði að kenna á áttunda áratug 

síðstu aldar gaf  ég mér alltaf  góðan tíma til 
að lesa framhaldssögu í nestistímunum. Ég 
vandaði valið á bókum og stundum tíndi ég 
til bækur sem mér fannst passa við andann 
í bekknum hverju sinni. Í eitt skipti fór ég 
reyndar flatt á því. Þá fannst mér það sem 
þá var kallað stríðni en heitir nú einelti, vera 
í gangi í bekknum og valdi þess vegna nýja 
íslenska bók sem var sögð fjalla um dreng 
sem átti ekki upp á pallborðið hjá bekkjar-
félögunum en tókst að ná sér á strik. Ég hefði 
betur lesið bókina sjálf  áður en ég hóf  upp 
raust mína í nestistímunum. Drengurinn kom 
nefnilega, sá og sigraði strax í fyrsta kaflanum 
og var aðalgaurinn eftir það! Þetta kenndi mér 
að kynna mér innihald bókanna áður en ég las 
fyrir bekkinn. 

En hvað græða þá nemendur á því að hlusta 
á bóklestur? 

Bók er best vina

Best var að fá hettusótt eða mislinga því þá 
settist hún við rúmið og sagði löngu sögurnar 
af Dýrinu arga og fjallinu karga og Rauða 
turninum upp úr sjónum. 
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Í fyrsta lagi hvetur það þá til að lesa sjálfir 
ef  þeir átta sig á því hvað bækur geta verið 
skemmtilegar. Í öðru lagi eykur það orða-
forðann og veitir sannarlega ekki af  eins og 
mál standa nú.

Í þriðja lagi held ég að það hvetji ímynd-
unaraflið og sköpunarþörfina.

Á níunda áratugnum kenndi ég sama bekk 
allan barnaskólann. Ég byrjaði strax í 2. bekk 
að láta þau semja sögur, skrítlur eða annað 
sem þau langaði að tjá sig um. Allir keyptu 
gular stílabækur og einu sinni í viku átti að 
skrifa sögu í bókina - eða teikna ef  menn 
voru ekki búnir að læra að lesa og skrifa. Svo 
settist hópurinn í heimakrókinn og hver las 
eða sagði sína sögu og sýndi myndirnar. Ég 
leyfði krökkunum yfirleitt að velja sér sögu-
efni enda veit ég af  eigin reynslu að það er 
skemmtilegra en að láta setja sér fyrir. 

Þetta varð feikna vinsælt og aldrei man 
ég eftir að neinn færðist undan því að lesa 
söguna sína, sennilega af  því að þau byrjuðu 
svo ung á þessu.

Þegar þau voru komin í 6. bekk (sem er 
núna 7.) voru þessir tímar á föstudögum. Á 
útmánuðum ákváðum við kennararnir að fara 
í hina árlegu skíðaferð með árganginn á föstu-
degi og þegar ég tilkynnti bekknum það upp-
hófust eindregin mótmæli:

„Skíðaferð á föstudegi! Nei, takk, þá eru 

gulu bækurnar og við förum sko ekki neitt.“
Ég varð að sjálfsögðu að beygja mig fyrir 

þessu, reyndar með mikilli ánægju, og færði 
skíðaferðina yfir á annan dag.

Ég hætti að kenna og sneri mér að rit-
störfum í lok níunda áratugarins en hóf  aftur 
kennslu um sextán árum síðar. Þá kenndi ég 
meðal annars skapandi skrif  í 6. - 8. bekk. 
Hver hópur var hjá mér sex vikur. Ég fann  
fljótt að ýmislegt hafði breyst, ég ætla ekki að 
fara út í agavandamálin enda eru þau heima-
gerð og heyra undir foreldra fremur en kenn- 
ara. En það sem mér brá mest við var hvað 
íslenskunni hafði hrakað. 

Nú er það ljóst að tungumál breytast í tím- 
ans rás, við þurfum ekki annað en að líta í 
19. aldar bækur til að átta okkur á því. En 
málfátæktin sem blasti við mér kom á óvart 
og það var líka skrítið að heyra krakka á ferm-
ingaraldri afbaka beygingar orða, t. d. beygja 
sterkar sagnir veikt. 

Vafalaust eiga þjóðfélagsbreytingar þátt í 
þessu. Foreldrar vinna oftast báðir úti og fjöl- 
skyldan hefur minni tíma en áður var til að 
rabba saman í rólegheitum. En ég álít að hluti 
af  skýringunni á málfátæktinni, sem er að 
mínum dómi alvarleg, sé sú að krakkar lesi 
minna en þeir gerðu. Bókmálið er mun ríkara 
en talmál og orðin síast inn í okkur þegar 
við lesum. En til þess að okkur detti í hug að  

eyða dýrmætum tíma í bóklestur verðum við 
að vita að hann sé skemmtilegur. 

Allt tekur breytingum og ég held að lestur 
kennara á framhaldssögu í nestistímum sé 
víða víkjandi. Mig langar að hvetja þá sem 
lesa þennan pistil til að skoða hvort ekki sé 
möguleiki á að taka hann upp á ný. 

Það er svo notalegt að sitja og hlusta á 
skemmtilega og innihaldsríka sögu og spjalla 
svo saman um efni hennar að lestri loknum. 
Þarna gefst líka tækifæri til að útskýra fyrir 
krökkunum orð sem eru okkur eiginleg en 
þeim lítt skiljanleg.

Ég veit að tíminn sem kennurum er skammt-
aður til að koma öllu til skila sem námskráin 
krefst er naumur. En sá tími sem er varið í 
að vekja áhuga nemenda á bókmenntum með 
því að lesa skemmtilegar bækur fyrir hópinn 
og spjalla um þær skilar sér í bættri kunn-
áttu í íslensku og ekki síður í mannlegum 
samskiptum.

Iðunn Steinsdóttir
Höfundur er kennari og rithöfundur.

GESTASKRIF: IÐUNN STEINSdóTTIR

Allt tekur breytingum og ég held að lestur kennara 
á framhaldssögu í nestistímum sé víða víkjandi. Mig 
langar að hvetja þá sem lesa þennan pistil til að skoða 
hvort ekki sé möguleiki á að taka hann upp á ný.
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Spurt og Svarað

KjARAMÁL

Ingibjörg Úlfarsdóttir
launafulltrúi KÍ
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Á www.ki.is er upplýsingabanki sem svarar 
mjög mörgum almennum og sértækum 
spurningum um samningsbundin kjaramál. 
Vert er að benda félagsmönnum á að nýta 
sér þennan banka sem ber titilinn „Spurt og 
svarað“ og er í dálki hægra megin á forsíðu 
vefjarins.

Þegar smellt er á undirsíðu í Spurt og svarað 
birtist það efni sem fellur undir viðkomandi 
lið en einnig möguleikinn „Senda fyrirspurn“ 
sem hægt er að nýta sér ef  ekki fást svör á 
síðunni. Einnig er að sjálfsögðu hægt að 
senda tölvupóst til Ingibjargar Úlfarsdóttur 
launafulltrúa ingibjorg@ki.is eða hringja í 
Kennarahúsið, s. 595 1111. Hér eru nokkur 
sýnishorn af  spurningum og svörum:

Framhaldsskólakennarar:
Hvernig er yfirvinna reiknuð út ef kennari er 
aðeins ráðinn haustönnina?
Hvor önn um sig, haustönn og vorönn, er 
talin og reiknuð sem 4,5 mánuðir. Þegar önn 
er gerð upp, t.d. hjá kennara sem aðeins er 
ráðinn til haustannar og heldur ekki áfram, 
er dagvinna reiknuð á eftirfarandi hátt: Önnin 
= 4,5 mánuðir x 12/9 (ár/starfstími skóla) 
= 6 mánuðir. Sá sem kennir bara á vorönn 
fær uppgert með sama hætti en fær síðustu 
útborguðu eftirágreiddu mánaðarlaunin 1. júlí 
(laun fyrir júní). Greiðslumánuðir hans eru sex 
eins og hins, þ.e. janúar, febrúar, mars, apríl, 
maí og júní. Uppgjör yfirvinnu er 18 vikur á 
önn, 36 vikur á ári.

Sjúkrasjóður:
Er hámarksstyrkur vegna sjúkraþjálfunar 
42.500 kr?
Já, þ.e. 25 skipti og 1.700 kr. fyrir hvert skipti 
á hverju 12 mánaða tímabili. Ekki er veittur 
styrkur nema kostnaður fari yfir kr. 10.000. 

Tónlistarskólakennarar:
Er skólastjóra heimilt að lækka starfshlutfall 
tónlistarskólakennara fyrirvaralaust niður í 
ráðningarhlutfall ef nemendum fækkar?
Tónlistarskólakennari sem ráðinn er í hluta-
starf  en kennir meira en því nemur fær greidda 
viðbót við ráðningarhlutfall þar til fullu starfi 
er náð. Þetta gildir fyrir gildistíma vinnu- 
skýrslunnar. Vinnuskýrslu verður ekki breytt 
nema með samþykki beggja aðila eða upp-
sögn með þriggja mánaða fyrirvara ef  breyta 
skal henni á gildistíma.

Skólastjórar í grunnskólum:
Er það metið til launa ef húsnæði 
grunnskóla er nýtt til annars reksturs 
samtímis kennslu?
Ef  húsnæði grunnskóla er einnig nýtt t.d. 
til reksturs tónlistarskóla eða leikskóla 
skal sveitarstjórn í samráði við skólastjóra 
(samkvæmt niðurstöðu samstarfsnefndar frá 
því í maí 2007) leggja mat á umfang þeirrar 
vinnu sem því fylgir og er heimilt að greiða 
fyrir það 1. október og 1. febrúar ár hvert. 
Miða skal við að greiða yfirvinnu að hámarki 
18 klukkustundir í hvort sinn m.v. taxta fyrir 
forfallakennslu.

Leikskólakennarar:
Geta leikskólakennarar í einkareknum 
leikskólum átt aðild að Lífeyrissjóði 
starfsmanna sveitarfélaga (LSS)?
Kjarasamningur FL við Launanefnd sveitarfé-
laga ákveður aðild að lífeyrissjóði gr. 14.3. 
þar stendur: „Starfsmenn sem heyra undir 
samning þennan skulu eiga aðild að Lífeyris-
sjóði starfsmanna sveitarfélaga (LSS).” Ráði 
starfsmaður sig hjá öðrum rekstraraðila en 
sveitarfélagi fer aðild að lífeyrissjóði sam-
kvæmt samkomulagi við viðkomandi vinnu- 
veitenda og kemur því fram í kjarasamningi FL 

við hvern og einn rekstraraðila eða í ráðningar-
samningi viðkomandi einstaklings.

Orlofssjóður:
Af hverjum er rekstur Orlofssjóðs greiddur?
Allur rekstur Orlofssjóðs er greiddur af  orlofs- 
gjaldi vinnuveitenda til sjóðsins en er ekki 
tekinn af  félagsgjöldum félagsmanna. Framlag 
launagreiðanda er 0.25% af  heildarlaunum 
félagsmanna nema fyrir Félag leikskólakenn- 
ara, það er 0.5% af  heildarlaunum.

Grunnskólakennarar:
Hvernig fer með endurmenntun (150 klst.) ef 
hún fer fram á starfstíma skóla?
Almennt er endurmenntun ætlaður tími utan 
við skipulagðan starfsramma skólaársins, þ.e. 
15. júní til 15. ágúst. Hún má einnig fara fram 
á starfstíma skóla en er þá háð samkomulagi 
við viðkomandi kennara og skilgreind í sí- og 
endurmenntunaráætlun skólans. Ef  endur-
menntun er flutt á starfstíma skóla reiknast 
33% álag á virkum dögum en 45% um helgar 
og fækkar þá tímum í samræmi við það. Þetta 
þýðir að 1 klst. af  þessum 150 klst. er 1,33 á 
starfstíma skóla og því gengur kennarinn 
hraðar á þá tíma sem varið er í endurmenntun 
á starfstíma skóla en utan hans.
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Meðal þess sem fjallað er 
um í bæklingunum er:

• Hvað er geðheilsa? 

• Hvað truflar geðheilsu? 

• Helstu merki um geðheilsuvandamál. 

• Hvernig nálgast má aðstoð ef  
vanda ber að höndum. 

• Nokkur góð ráð sem styrkt 
geta geðheilsuna.

Bæklingurinn fyrir unga fólkið brýst saman 
þar til hann er nægilega lítill til að hægt sé 
að setja hann í vasann eða töskuna en sá fyrir 
aðstandendur er í hefðbundnara broti.

Hægt er að skoða bæklingana á vef  Lýðheilsu-
stöðvar og prenta þá út: www.lydheilsustod.
is/frettir/gedraekt/nr/2912 

Einnig er hægt að panta þá hér: 
www.lydheilsustod.is/utgafa/baekur-
baeklingar-listar-rit/gedraekt

Sama dag eftir hádegi verður haldinn stofnfundur nýja félagsins en í því verða leikskólastjórar, 
aðstoðarleikskólastjórar og þeir sem starfa á skóla - fræðsluskrifstofum og skyldum störfum. 
Á stofnfundinum verða samþykkt ný lög og kosið til trúnaðarstarfa, m.a. formaður og stjórn 
félagsins. Kjörtímabilið verður fram að fyrsta hefðbundna aðalfundi félagsins, sem verður árið 
2011, en eftir það er kjörtímabilið þrjú ár eins og í öðrum félögum innan KÍ. Fundurinn er 
opinn öllum sem koma til með að vera í nýja félaginu. 

Fundirnir verða haldnir á Grand hótel í Reykjavík og auglýstir frekar þegar nær dregur.

Ábendingar um greiðslur úr endurmennt-
unarsjóðum KÍ (Vísindasjóði FF og FS, Vís-
indasjóði FL, Vonarsjóði FG og SÍ)

Launamiðar eru ekki sendir út til félagsmanna. 
Fjárhæð á launamiða verður forskráð með vél-
rænum hætti á tekjusíðu skattframtals 2010 
í reit 2.3 (131). Framtalinu fylgir sundur-
liðunarblað með öllum forskráðum greiðslum. 

Athygli er vakin á því að fjárhæðir sem færa 
má til frádráttar í reit 2.6 (149) eru ekki for-
skráðar. Þar sem ofantaldir styrkir eru ekki 
skattskyldir færist styrkupphæðin í reit 2.6 
(149) til frádráttar.

Útlagður kostnaður á móti styrkupphæð færist 
í reit 2.6 (149) og þar er beðið um greinar-
gerð um frádráttinn sem útbúa má í reit 2.6 
(149). Í greinargerðinni má geta þess að gögn 
um ofangreindan útlagðan kostnað liggi fyrir á 
skrifstofu Kennarasambands Íslands. 

Að öðru leyti er framteljendum bent á leiðbein-
ingar um útfyllingu skattframtals einstaklinga.

Styrkir úr sjúkrasjóði KÍ

Allir styrkir sjúkrasjóðs nema dánarbætur KÍ 
teljast skatt- og staðgreiðsluskyldar tekjur. 
Félagsmenn hafa nú þegar greitt skatt af  
þessum styrkjum. Ekki eru sendir út launa-
miðar til félagsmanna. Fjárhæð á launamiða 
verður forskráð með vélrænum hætti á tekju-
síðu skattframtals 2010 í reit 2.3 undir „Annað, 
hvað?“ Á þetta við um sjúkradagpeninga og 
aðra styrki sjúkrasjóðs. Dánarbætur færast í 
reit 2.9 C (73) á framtalinu, skattfrjálsar tekjur. 
Framtalinu fylgir sundurliðunarblað með öllum 
forskráðum greiðslum.

Afdregin staðgreiðsla af  sjúkradagpeningum 
og öðrum styrkjum sjúkrasjóðs færist vélrænt 
á framtalið í reit 2.10 (296).

Að öðru leyti er framteljendum bent á  leiðbein-
ingar um útfyllingu skattframtals einstaklinga.

Kær kveðja frá KÍ, 
Ásta, gjaldkeri sjóða.

Fræðsluefni um 
geðheilbrigði 
barna

Út eru komnir tveir fræðslubæklingar um 
geðheilbrigði barna, annar ætlaður ung-
lingum og hinn aðstandendum barna og 
unglinga. Bæklingarnir eru unnir á vegum 
barna- og unglingageðdeildar Landspítala 
(BUGL) í samstarfi við Landlæknisembættið 
og Lýðheilsustöð. 

Auka aðalfundur Félags 
leikskólakennara

Vegna skattframtals 2010

Stofnfundur félags stjórnenda á leikskólastigi

Þann 30. apríl næstkomandi, fyrir hádegi, 
verður haldinn auka aðalfundur í Félagi leik-
skólakennara, sbr. samþykkt frá aðalfundi 
félagsins í mars 2008. Í þeirri samþykkt 
segir að haldinn skuli auka aðalfundur vorið 
2010 verði samþykkt að stofna félag stjórn-
enda á leikskólastigi. Það var samþykkt á 
þingi KÍ í apríl 2008 og síðan þá hefur undir-
búningur farið fram bæði innan Félags leik-
skólakennara og í faghópi leikskólastjóra.

Á fundinum 30. apríl verða málefni sem þessu 
tengjast tekin fyrir, m.a. verða ný lög sam-

þykkt og kosið í trúnaðarstörf  önnur en í 
stjórn FL. Formaður, varaformaður og stjórn 
verða kjörin a.m.k. sex vikum fyrir fundinn. 
Kjörtímabilið er að þessu sinni fram að 
venjubundnum aðalfundi sem haldinn verður 
árið 2011 en annars er kjörtímabilið þrjú ár 
undir venjulegum kringumstæðum. Stjórnir 
svæðadeilda sjá um kosningu fulltrúa á 
fundinn. Auk formanna deildanna situr einn 
fulltrúi fyrir hverja 50 félagsmenn eða brot úr 
þeirri tölu. Fundurinn er einnig opinn öllum 
félagsmönnum til áheyrnar.



Nordplus styrkir samstarf 
leik-,  grunn- og framhaldsskóla 

á Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndum

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars nk. fyrir skólaárið 2010-2011

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. 



SIÐAREGLUR KENNARA

Jónas Pálsson fyrrverandi rektor Kennara-
háskóla Íslands er fyrsti höfundurinn í 
umfjöllun siðaráðs KÍ og Skólavörðunnar um 
siðareglur kennara og málefni þeim tengd 
sem hleypt var af stokkunum með viðtali við 
Atla Harðarson formann siðaráðs í síðasta 
tölublaði. Jónas segir skólamál ævinlega 
vera stjórnmál og fjallar hér meðal annars 
um fagmennsku og starfsskyldur kennara, 
einelti, markvissa umbyltingu á samskiptum 
kennara, foreldra og nemenda, nám við hæfi 
einstaklingsins og um innihald skólastarfs.

Í þessum pistli, sem á sér tilefni í umræðu um 
siðareglur kennara, er ekki gerð nein tilraun 
til fræðilegrar úttektar á viðfangsefninu; 
aðeins tíndar saman nokkrar persónulegar 
athugasemdir þar sem stiklað er á fáeinum 
punktum sem mér finnst beint eða óbeint 
snerta undirstöður í fagmennsku kennara og 
jafnframt öllu starfi skóla.

Faglegar starfsskyldur kennara (hið „skuld-
bundna lífsstarf“ eins og Broddi Jóhannes-
son komst að orði og þar sem læknisstarfið 
hefur löngum verið haft að viðmiði) eru í 
mínum huga óaðskiljanlegar frá hugmyndum 
okkar um hina æskilegu skólagerð eða hinn 
„góða skóla“. Skólar eru fyrir mér ekki bara 
vinnustaðir þar sem kennsla og nám fer 
fram, heldur jafnframt og reyndar enn frekar 
lítið (lýðræðis)samfélag þar sem nemendur 
á mismunandi aldri og frá ólíkum heimilum 
læra að deila kjörum, lifa og starfa saman. 
Mannlíf  í nútíma samfélagi þar sem ætlast er 
til að menn virði lög og reglur og mannrétt-
indi, er ekki sjálfgefið, þá hegðun, framkomu 
og samskipti þarf  að læra í verki. Hér eiga 
skólar mikilvægu og sífellt stærra hlutverki að 
gegna.eftir því sem uppeldi og félagsmótun 
færist inn í skólana frá sífellt yngra aldri. 
Þjóðaruppeldið núna fer að miklum hluta fram 
í skólum, hvort sem mönnum líkar betur eða 
verr, félagsmiðstöðvum og félagasamtökum 
af  ýmsu tagi, að fjölmiðlum ógleymdum.

Ég styrkist stöðugt í þeirri sannfæringu 
minni að grundvallarbreyting þurfi að verða 
á samstarfi foreldra og kennara, heimila og 
skóla. Foreldrar og kennarar ættu að vinna 
markvisst og skipulega saman að uppeldi 
og fræðslu barna og unglinga frá unga aldri. 
Þetta krefst gjörbreyttra samskiptahátta allra 
aðila, kennara, foreldra og nemenda, meðal 
annars af  því að slíkum stíl í daglegu lífi 
hlýtur að fylgja mikil óvissa í persónulegum 
og tilfinningalegum samskiptum fólks. – Hér 
yrði erfitt að koma við hinum formlegu vinnu-
reglum sem bundnar eru í öllu regluverki 
skóla og kristallast allra skírast í stundaskrá, 

SKÓLINN Er ÁHrIFaaFL 
Í SaMFÉLagSBrEYtINguM

Jónas Pálsson
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skyldumætingu af  ýmsu tagi og viðveru sem 
stimpilklukkan er tákn fyrir. – Og hvernig 
mundu siðareglur kennnara og annarra starfs-
manna skóla vera ef  slíkri skólaskipan yrði 
hrint í framkvæmd og starfshættir skóla og 
uppeldisstofnana mótaðir í þeim anda.

Skólar á öllum aldurstigum eru órofatengdir 
sínu samfélagi, menningu, félagasamtökum 
af  öllu tagi, þar með taldir stjórnmálaflokkar. 
Uppeldi og fræðsla er sjálf  undirstaða þjóð- 
menningar, umbóta og velmegunar. Mennta-
stefna og skólakerfi hljóta því í eðli sínum 
að vera áhrifaafl í framvindu þjóðlífsins og 
breytingum samfélagsins. (Sbr. mitt gamla 
slagorð: Skólamál eru ævinlega stjórnmál!). 
Það virðist því augljós frumskylda skóla-
yfirvalda og kennara í störfum sínum að móta 
fræðslu og vinnubrögð í anda gagnrýnnar 
hugsunar, efla sjálfstæði nemenda og sjálfs-
traust en kenna þeim jafnframt að bera 
virðingu fyrir skoðunum annarra. En hér er að 
mörgu að hyggja og auðveldara um að tala 
en í að komast. Hagsmunahópar, stjórnvöld 
og ráðandi stofnanir á sviði félagsmála, trúar-
bragða, hefða og siðvenja í bland við hreina 
fáfræði og bábiljur rísa upp öndverð og saka 
skóla og kennara um írætingu skoðana, 
pólitíska valdníðslu og hlutdrægni svo að 
eitthvað sé nefnt. – Ég er sannfærður um 
að þetta er stefnumótandi verkefni í skólum 
komandi ára og kjarnaatriði í fagmennsku og 
trúverðugleika kennara.

Í baráttu manna á Vesturlöndum fyrir 
fegurra og mannúðlegra lífi fólks síðustu 
þrjú til fjögur hundruð árin, og reyndar miklu 
lengur, mætti ef  til vill segja að hugmyndir um 
frelsi og jafnrétti einstaklinga skipi öndvegi. 
En sennilega hafa líka fá eða engin hugtök 
verið jafn gróflega misnotuð. Ekki skal það 
rætt hér frekar, aðeins bent á að hugmyndir 
okkar í dag um siðlega breytni eins og þær 
hafa þróast í okkar menningu eru nátengdar 
þessum hugtökum. Án sjálfræðis mannsins og 
ábyrgðar á gerðum sínum er sjálf  hugmyndin 
um siðlega breytni hans merkingarlaus, 
reyndar óhugsandi. – Þetta er augljós forsenda 
þegar fjallað er um fagmennsku kennara og 
verður sérstaklega krefjandi þegar höfð er í 
huga hin persónulega skuldbinding sem talin 
er einkenna hana.

Hér er ekki unnt að ræða þessi hugtök nánar 
og hvernig þau eru samofin góðu upeldi, námi 
og sannri menntun. Get þó ekki stillt mig um 
að nefna það sem augljóst er að engir tveir 
einstaklingar eru eins – allra síst á bernsku- 
og æskuárum. Einmitt í þessu efni reynir 
mjög á hæfni og fagmennsku kennarans að 
nemandinn fái notið sín og þroskast á eigin 

forsendum. Hér passar ef  til vill eftir efninu 
að nefna að mér virðast núverandi siða-
reglur eða starfsreglur kennara í sjálfu sér 
góðra gjalda verðar og gagnlegar en mér 
finnst þær á einhvern veg vanta beinskeyttari 
tengsl við fagmennskuhugtakið eins og það 
snýr að praktísku starfi kennara á vettvangi 
í samtímanum. Í því samhengi vil ég árétta 
ábendingu mína að framan að faglegar starfs-
skyldur kennara hljóta að tengjast kröfum  á 
hverjum tíma um umbætur í starfsháttum 
skóla –  kröfunni um „betri skóla“.

Og þegar rætt er um umbætur í starfs-
háttum skóla þá verður ekki hjá því komist að 
nefna sjálfa kennaramenntunina, undirstöðu 
fagmennsku og starfslegra réttinda. Ég fagna 
auknum skilningi að styrkja kunnáttu kennara-
nema um grunnþætti á sviði siðfræði ekki 
síður en  varðandi nám og kennslu. Menntun 
kennara hefur tekið miklum stakkaskiptum á 
undanförnum áratugum og ég held miklum 
framföru, þrátt fyrir allt            

„Siðferði býr í tilfinningum okkar, hátterni og 
því hvernig við sjáum hlutina“. (Atli Harðarson í 
síðasta tbl. Skólavörðunnar.) Þessu er ég harla 
sammála. Stefna ber að auknu og fjölþættara 
nám í handmenntum, tónmennt, leikrænni 
tjáningu og iðkun frásagnar og samræðu á 
öllum skólastigum en einkum í leikskólum 
og fyrstu árum grunnskólans. Stóraukið vægi 
þessara þátta í námskrá hlýtur að stuðla að 
auknum tilfinngaþroska, glæða hugmynda-
flug og styrkja skapandi viðleitni nemenda. 
Að mínu viti ætti ætti að snúa námskráinni 
á haus fyrir yngri nemendur; undirstöðuþætti 
ætti að sækja til áðurnefndra greina og efla 
hvaðeina sem eykur málþroska og tjáningu. 
Hér mundi reyna mjög á fagmennsku kennara 
og samskiptahæfni.

Einelti er enn of  algengt í íslenskum skólum 
þrátt fyrir lofsverða baráttu margra að ráða 
á því bót. Í mínum huga er einelti einskonar 
symptom frá undirliggjandi meinsemd í sam-
félaginu; ofbeldi sem á sér rætur í félags-
gerð hinna fullorðnu, samskiptaháttum og 
viðhorfum og seint verður víst upprætt að 
fullu. Væri ekki viðeigandi að forysta kennara-
samtakanna gerði þetta mál að sérstöku verk-
efni sínu og beitti sér fyrir markvissri grein-
ingu á vandanum í samstarfi við sérfræðinga 
og styddu síðan að skipulögðu starfi til að 
kveða þennan ósóma niður? – Gæti þetta ekki 
verið gott æfingaverkefni fyrir fagmennsku 
kennara og nokkur prófsteinn á hvernig beita 
skuli siðareglum stéttarinnar í starfi?

Jónas Pálsson
Höfundur er fyrrverandi rektor Kennaraháskóla Íslands.

1. Kennarar vinna að því að mennta 
nemendur og stuðla að alhliða þroska 
þeirra með fræðslu, uppeldi og þjálfun.

2. Kennurum ber að virða réttindi nem-
enda og hafa hagsmuni þeirra að leiðar-
ljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna 
sérhverjum einstaklingi virðingu, áhuga 
og umhyggju.

3. Kennurum ber að hafa jafnrétti allra 
nemenda að leiðarljósi í skólastarfi. 
Kennarar eiga að vinna gegn fordómum 
og mega ekki mismuna nemendum t.d. 
vegna kyns, þjóðernis eða trúarbragða.

4. Kennarar skulu leitast við að skapa 
góðan starfsanda, réttlátar starfs- 
og umgengnisreglur og hvetjandi 
námsumhverfi.

5. Kennarar leitast við að vekja með nem-
endum sínum virðingu fyrir umhverfi  
sínu og menningarlegum verðmætum.

6. Kennurum ber að viðhalda starfshæfni 
sinni, auka hana og fylgjast með 
nýjungum og umbótum á sviði skóla-
mála.

7. Kennurum ber að hafa samvinnu við 
forráðamenn eftir þörfum og gæta 
þess að upplýsingar sem þeir veita 
forráðamönnum séu áreiðanlegar og 
réttar.

8. Kennarar skulu virða ákvörðunarrétt 
forráðamanna ósjálfráða nemenda og 
hafa ekki samband um málefni nemanda 
við sérfræðinga utan við- 
komandi skóla, nema slíkt sé óhjá-
kvæmilegt til að tryggja velferð og rétt 
barnsins.

9. Kennurum ber að gæta trúnaðar við 
nemendur.

10. Kennurum ber að gæta þagmælsku um 
einkamál nemenda og forráðamanna 
þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi.

11. Kennarar skulu gæta heiðurs og hags-
muna kennarastéttarinnar.

12. Kennurum ber að vinna saman á fag-
legan hátt, taka þátt í að marka stefnu 
og móta daglegt starf  í skólanum.

13. Kennurum ber að sýna hver öðrum fulla 
virðingu í ræðu, riti og framkomu.

Siðareglur kennara
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Mannlíf í nútíma samfélagi þar sem ætlast er til að 
menn virði lög og reglur og mannréttindi, er ekki 
sjálfgefið, þá hegðun, framkomu og samskipti þarf 
að læra í verki



EINELTI

Líkt og foreldrum ber að tryggja öryggi 
barna sinna inni á heimilinu ber skólanum að 
tryggja öryggi þeirra á skólatíma. Ég tel að 
fleiri skólar en færri sinni þessari skyldu með 
sóma. Með reglulegu millibili berast þó tíð- 
indi af  því að barn hafi orðið fyrir alvarlegu 
einelti án þess að skólinn hafi getað stöðvað 
það og unnið úr málinu með þeim hætti að 
viðunandi teljist fyrir þolanda.

Ekki þarf  að fjölyrða um að einelti sem við-
gengst um langan tíma skilur eftir sálarrústir, 
jafnvel eyðileggingu til lífstíðar.

Telja má fullvíst að flestir skólar landsins 
fylgi eineltisáætlun eða hafi tiltæka viðbragðs- 
áætlun komi mál af  þessu tagi upp. Grun-
semdir eru þó um að skólar séu afar misbúnir 
og jafnvel mishæfir til að takast á við erfið 
og þrálát eineltismál. Ástæður þessa má 
vafalaust rekja til ýmissa þátta í innviðum 
þeirra svo sem stjórnunarhátta, stefnu/stefnu- 
leysis eða þeirrar sérstöku menningar sem 
hver og einn skóli býr yfir. 

Sumir skólar hafa lagt mikla vinnu í að 
útfæra eineltisáætlanir sínar og slípa þær til 
í hvert sinn sem ný reynsla lærist við vinnslu 
mála. Aðrir skólar kunna að veifa þaulrann-
sökuðum og vel útfærðum eineltisáætlunum 
en vinna ekki endilega samkvæmt þeim þegar 
á hólminn er komið. Í raun má segja að engin 
heildstæð mynd sé af  því hvaða skólar eru 
framarlega í faglegri vinnslu þessara mála 
og hvernig vinnuferli er háttað frá því að mál 
kemur upp og þar til það hefur verið leitt til 
lykta. 

Viðbragðsferlið
Ef  skóli vill vera skipulagður í úrvinnslu ein-
eltismála er fyrsta skrefið að hafa haldbært 
þar til gert eyðublað sem hægt er að fylla 
út vilji einstaklingur (kennari, barn/foreldri) 
tilkynna um einelti. Foreldrum er kynnt eyðu- 
blaðið í upphafi skólaárs og það látið 
liggja þar sem auðvelt er að nálgast það. Á 
eyðublaðið eru eftirfarandi atriði skráð: hver er 
tilkynnandi, tengsl hans við þolanda, hver er 
meintur gerandi ef  það liggur ljóst fyrir, hverjir 
aðrir vita um málið, hvar hefur eineltið átt sér 

stað, hversu lengi hefur það staðið yfir og í 
hverju er það fólgið. Mikilvægt er að sá sem 
skrásetur upplýsingarnar fái þær staðfestar af  
þolanda og foreldrum hans séu skrásetjarar 
aðrir en þeir. Eyðublaðinu er því næst komið 
til skólayfirvalda, umsjónarkennara eða náms-
ráðgjafa. 

Tilkynning um einelti á þar til gerðu eyðu- 
blaði markar upphaf  vinnuferlis sem þver-
faglegum hópi skólans er oftast falið að 
vinna eftir. Telja má eðlilegt að í hópnum 
séu bæði námsráðgjafi og skólasálfræð-
ingur auk deildarstjóra og eða aðila úr hópi 
skólastjórnenda. Fyrsta verk teymisins er 
að afla nægjanlegra upplýsinga svo hægt 
sé að stöðva eineltið reynist það vera. 
Síðan þarf  að kanna málið með ítarlegum 
hætti. Slík könnun felur fyrst og fremst í sér 
viðræður við alla aðila sem að málinu koma, 
kennara barnanna og jafnvel annað starfs- 
fólk skólans. Forráðamenn þess barns (barna) 
sem nefnt er í tilkynningunni eru upplýstir  
um innihald hennar, rætt er við þá um efni 
hennar og leyfi þeirra fengið til að ræða við 
barnið. Foreldrum er velkomið að vera við-
staddir þegar rætt er við barn þeirra, óski þeir 
þess. Þegar aflað hefur verið upplýsinga og 
málið þar með skýrst enn frekar eru aðilar upp-

lýstir um niðurstöðurnar og hvernig heildar- 
myndin lítur út. Þegar hér er komið í ferlinu 
liggur oftast fyrir hvers eðlis málið er, hvort 
hægt sé að nálgast lausn með einföldum 
hætti eða hvort málið sé af  alvarlegri toga 
og þarfnist þar af  leiðandi áframhaldandi 
vinnslu.

Könnunarferlið eitt og sér getur leitt til 
þess að málalyktir verði. Gerandinn kann að 
sjá í hendi sér að hann hafi gengið of  langt 
og vilji þess vegna bæta hegðun sína, enda 
hafi það ekki verið meining hans að særa eða 
meiða með atferli sínu. Í öðrum tilvikum getur 
könnun leitt í ljós að tilkynningin eigi ekki stoð 
í veruleikanum eða að einhvers misskilnings 
hafi gætt milli barnanna sem um ræðir. Sé 
eitthvað af  ofangreindu raunin er oft hægt 
að leysa málið fljótt með stuttum viðtölum 
við aðila. Á þessu stigi í ferlinu leggur teymið 
og foreldrar mat á hvort úrlausn liggi fyrir 
eða þörf  sé á að vinna málið áfram sem 
eineltismál. 

Hafi eineltisárásir viðgengist í langan tíma 
eru afleiðingar oftast alvarlegar. Í þeim til-
vikum er ljóst að halda þarf  áfram með við- 
töl og fundi með aðilum. Aðalatriðið er að 
leggja ekki óleyst mál til hliðar enda þótt víst 
þyki að eineltið sjálft hafi stöðvast. Mál sem 

Ef skóli vill vera skipulagður í úrvinnslu eineltismála er 
fyrsta skrefið að hafa haldbært þar til gert eyðublað 
sem hægt er að fylla út vilji einstaklingur (kennari, 
barn/foreldri) tilkynna um einelti.

Úrvinnsla eineltismála 
í grunnskólum

Kolbrún Baldursdóttir
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EINELTI, FRÉTTIR

þessi þarfnast stífrar eftirfylgni um nokkurn 
tíma eftir að þau komast upp á yfirborðið. 
Marga lausa enda þarf  iðulega að hnýta áður 
en tímabært er að loka málinu. Andleg líðan 
barnanna, hvort heldur er þolanda eða ger-
anda, er oft í miklu uppnámi í málum sem 
þessum. Sá sem er þolandi glímir við að 
endurnýja sjálfsmynd sína og finna viðunandi 
öryggi í umhverfi sínu. Ekki er ósennilegt að 
gerandi glími við sektarkennd og hjálpa þarf  
honum að milda neikvæðar tilfinningar sem 
voru e.t.v. hvati löngunar hans að særa og 
meiða annan einstakling. Foreldrar þessara 
barna þarfnast einnig aðhlynningar. Mörgum 
er verulega brugðið þegar upp kemst um 
eineltið og þá ekki hvað síst foreldrum þeirra 
barna sem sökuð eru um að leggja annað 
barn í einelti.

Ljóst er að eineltismál koma reglulega upp 
í skólum landsins. Ef  ekki er tekið strax í taum-
ana með faglegum hætti ná sum þeirra að 
skjóta rótum og festa sig í sessi til langs tíma. 
Því lengur sem einelti viðgengst því erfiðara 
getur reynst að stöðva það endanlega. Það er 
ekki fyrr en búið er að stöðva ofbeldið sem 

síðan hægt er að vinna úr afleiðingunum svo 
að vel sé. Því fyrr sem tekst að stöðva eineltið 
því meiri líkur eru á að hægt sé að hjálpa þol-
andanum að ná aftur fyrri sjálfsstyrk og öryggi 
og gerandanum að vinna úr neikvæðri líðan.

Öll börn eiga rétt á því að líða vel í skólanum. 
Skóli og foreldrar eru ábyrgir fyrir því að svo 
geti verið. Samvinna og samráð þeirra er nauð-
synlegt ef  takast á að gera umhverfi barns-
ins barnvænt og vinsamlegt. Ef  gripið er til 
varnarviðbragða eða afneitunar hindrar það 
nauðsynlega samvinnu og samráð. Dæmi eru 
um að skólayfirvöld hafni því að einelti eigi sér 
stað í skólanum og einnig eru dæmi um að 
foreldrar meintra gerenda hafni því að börn 
þeirra geti mögulega átt þátt í slíku athæfi. 
Með því að neita að skoða málið með opnum 
huga, þótt um erfiðar ásakanir sé að ræða, er 
verið að taka mikla áhættu og tefla þar með 
andlegri velferð barnanna sem um ræðir í 
tvísýnu.

Kolbrún Baldursdóttir
Höfundur er sálfræðingur og 
sérfræðingur í klínískri sálfræði.
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Fimm sigurvegarar voru dregnir út úr 
talsverðum fjölda aðsendra lausna 
á jólamyndagátu Skólavörðunnar:

1.verðlaun: 
Gísli Sigurðsson, Reykjavík.

2.-3. verðlaun:
Brynja Baldursdóttir, Kópavogi og 
Guðmundur Rúnar Ólafsson, Hafnarfirði.

4.-5. verðlaun: 
Arnþrúður Heimisdóttir, Fljótum og Hilmar 
Hilmarsson, Reykjavík.

Lausnin á gátunni er „Góður kennari er 
eins og kerti: Brennur upp til að lýsa 
öðrum.“

Skólavefurinn hélt jólasögusamkeppni í desember í samstarfi við reiðhjóla-
búðina Hvell. Yfir eitt hundrað sögur bárust og átti dómnefndin erfitt starf  
fyrir höndum að velja vinningshafa. Það var Andri Már Eggertsson, ellefu 
ára nemandi út Vatnsendaskóla, sem sigraði með sögu sinni Jólasveinarnir. 
Sagan er skemmtileg, vel skrifuð og byggð á frumlegri hugmynd með áherslu 
á íslensku jólasveinana. Sigurlaunin voru ekki af  verri endanum en Andri Már 
fékk átján gíra fjallahjól frá Hvelli fyrir fyrsta sætið. Hægt er að skoða vinnings-
sögurnar á Skólavefnum. Sögur í efstu þremur sætum verða lesnar upp og 
settar á hljóðbókasíðuna Hlusta.is.

Ellefu ára nemandi 
í Vatnsendaskóla 
hlutskarpastur

Jólamyndagáta Skólavörðunnar – vinningshafar

1.verðlaun
Sagan - leiðsögn í máli og myndum varpar nýju 
ljósi á vegferð mannsins frá fyrstu tíð til nútímans. 
Hér er fortíðin skoðuð frá ótal sjónarhornum, lykil-
menn eru kynntir og fjallað um meginhugmynda-
stefnur, tímamótaviðburði og framþróun í tækni og 
menningu. Bókin er prýdd aragrúa mynda víðs vegar 
úr heiminum og textinn er glöggur og upplýsandi. 
Adam Hart-Davis er aðalritstjóri og Karl Emil Gunnars-
son og Guðni Kolbeinsson þýddu.

2.-3. verðlaun
Vigdís – kona verður forseti er rituð af  Páli Valssyni 
íslenskufræðingi og rithöfundi. Hann er þekktur fyrir 
bók sína Jónas Hallgrímsson - ævisaga, sem færði 
honum Íslensku bókmenntaverðlaunin. Valin besta 
ævisagan í árlegri verðlaunaveitingu starfsfólks bóka-
verslana árið 2009.

4.-5. verðlaun
Þó að Karlsvagninn gerist á aðeins þrem dögum fer 
sagan vítt um í tíma og rúmi og bregður óvæntu ljósi 
á mannlegt eðli og áhrif  uppeldisins. Þeir fjölmörgu 
sem heilluðust af  sögu Kristínar Marju um listakonuna 
Karitas fá hér enn að kynnast ógleymanlegum per-
sónum og lífssögum þeirra. 



HEILSUSKóLAR

Fyrir tæpum áratug stofnuðu feðgarnir Pétur 
R. Guðmundsson og Guðmundur Pétursson 
fyrirtæki um rekstur leikskóla sem hefðu 
heilsustefnu að leiðarljósi. 

Fyrsti skólinn sem fyrirtækið tók í rekstur var 
Krókur, fjögurra deilda leikskóli í Grindavík. Í 
janúar 2006 var ákveðið að sækja fram með 
þá fag- og rekstrarþekkingu sem fyrirtækið 
hafði öðlast og var nafninu breytt í Skólar ehf. 
í samræmi við kjarnastarfsemi þess, sem er 
skólarekstur. Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi 
kom inn í rekstur þetta ár. unnur Stefánsdóttir, 
einn af  stofnendum og hugmyndasmiðum 
heilsustefnunnar, var ráðin til starfa árið 2007 
til að leiða þróunarstarfið hjá fyrirtækinu.

„Árið 2008 bættust þrír skólar við,“ upplýsir 
Unnur: „Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti 
í Reykjanesbæ og Ársól, ungbarnaskóli í 
Reykjavík. Nú eru um 450 börn í skólunum 
og starfsmenn nokkuð á annað hundrað. 
Þá vann fyrirtækið útboð í Garðabæ sem 
fól í sér að hanna og byggja nýjan fjögurra 
deilda leikskóla í Akurhverfi. Þetta er fyrsti 
skólinn sem er sérstaklega hannaður með 
tilliti til heilsustefnunnar. Verkefninu hefur því 

miður verið frestað en það er von okkar að 
í framtíðinni fáum við tækifæri til að byggja 
draumaheilsuleikskólann.

Í fyrra var farið í stefnumótun hjá fyrir-
tækinu með helstu stjórnendum og margt 
skemmtilegt leit dagsins ljós. Við ráðgerum 
að reka saman leik- og grunnskóla þar sem 
áhersla verður lögð á að þróa heilsustefnuna 
og laga hana að skólanámskrá grunnskólans. 
Einnig kom sú hugmynd upp að fara í 
samstarf  við bóndabýli þar sem lögð yrði 
áhersla á að rækta grænmeti og jafnvel fleira 
sem tengist búskap. Með þessu væri hægt að 
skapa andrúmsloft sem færði skólana nær 
náttúrunni og börnin fengju að njóta lífsins í 
takt við náttúruna og sig sjálf.

Nú eru miklar breytingar í þjóðfélaginu og 
líklega á sér stað viðhorfsbreyting gagnvart 
lífsgildum og því sem við teljum gott skólastarf. 
Viðhorf  okkar er að börn fái það uppeldi og 
kennslu sem til er ætlast samkvæmt lögum 
og reglugerðum en að þeim líði fyrst og fremst 
vel og að við örvum líkama og sál ekki síður 
en hugann. Viska og vitsmunagáfur er ekki 
það sama. Kennum börnunum að vera góð en 
ekki bara fróð.“

Kennarar og skólastjórar heilsuleikskólanna Króks, Kórs, Hamravalla, Háaleitis og Ársólar kynna skólastarfið
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Pétur R. Guðmundsson

Kennum börnum að vera góð 
en ekki bara fróð

F.v. Bylgja Héðinsdóttir aðstoðarskólastjóri í Krók, Þóra Hjaltadóttir aðstoðarskólastjóri í Háaleiti, Rósa Harðardóttir 
skólastjóri Háaleiti, unnur Stefánsdóttir framkvæmdastjóri heilsustefnunnar hjá Skólum ehf, Berglind Grétarsdóttir 
skólastjóri ungbarnaleikskólans Ársól, Hulda Jóhannsdóttir skólastjóri í Krók. Innfelldar myndir f.v. Ragnheiður 
Gunnarsdóttir skólastjóri á Hamravöllum og Bjarney Hlöðversdóttir skólastjóri í Kór.
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HEILSUSKóLAR

HEILSuLEIKSKÓLINN KRÓKuR

Grindavík
Stofnár: 2001
Skólastjóri: Hulda Jóhannesdóttir
Heimasíða: krokur.skolar.is

Heilsuleikskólinn Krókur var stofnaður 2001 í Grindavík og er fjögurra 
deilda leikskóli með um 100 nemendur. Í stefnu skólans eru heilsuefling, 
frjáls leikur, umhverfismennt og lífsleikni mikilvægir þættir. Einnig er lögð 
áhersla á að efla bernskulæsi og stærðfræðihugsun barnanna í gegnum 
leik og þrautir.

Í frjálsa leiknum er lögð áhersla á valfrelsi í anda lýðræðis. Frjálsi 
leikurinn er í gangi allan daginn á milli þess sem börnin fara í skipulagt 
hópstarf, útiveru og matmálstíma. Börnin mega skipta um svæði þegar 
þau vilja og leika eins lengi og þau vilja. Á yngri deildum er einnig boðið 
upp á könnunarleik.

Í heilsustefnunni er markmiðið að auka gleði og vellíðan barnanna með 
áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi. Kjörorð okkar 
er heilbrigð sál í hraustum líkama og hefur það sýnt sig í rann-sóknum 
á undanförnum árum að heilsuefling fyrstu æviárin er grunnur að góðu 
heilbrigði allt lífið.

Krókur er grænfánaskóli sem hefur það að markmiði að börn og starfs- 
fólk læri að vernda og bera virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu. Lögð er 
áhersla á að umhverfismenntin flæði í gegnum allt starf  leikskólans líkt og 
heilsustefnan og fara þessar tvær stefnur vel saman.

Á Króki er öflugt þróunarstarf  sem byggt er á fjölbreyttu gæðamati og 

HEILSuLEIKSKÓLINN KÓR

Kópavogi 
Stofnár: 2006
Skólastjóri: Bjarney Kr. Hlöðversdóttir
Heimasíða: kor.skolar.is

Kór starfar eftir heilsustefnunni þar sem markmiðið er að auka gleði og 
vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik 
og starfi.

Í heilsuleikskólanum Kór er unnið markvisst með hreyfingu og 
listsköpun á þann hátt að öll börn frá tveggja ára aldri fá skipulagðar 
30 - 40 mínútna stundir með fagstjórum, einu sinni til tvisvar í viku. 
Þessar stundir eru skipulagðar fyrirfram og tengjast bæði þeim þáttum 
sem prófaðir eru í Heilsubók barnsins og þemum vetrarins.

Með því að stunda markvissa hreyfingu öðlast barnið betri líkamsvitund 
og góða líkamlega færni sem leiðir til ánægju. Sjálfsöruggt og ánægt 
barn á auðveldara með að leika sér og tileinka sér þekkingu.

Markmið leikskólans í umhverfismennt er að bæði börn og starfsfólk 
læri að umgangast umhverfið og náttúruna af  virðingu. Í haust byrjuðum 
við á að hafa skipulagðar vettvangsferðir fyrir öll börn einu sinni í viku. 

Barn hefur mikla þörf  fyrir að skapa og er að því allar stundir í leik 
sínum. Með því að vinna út frá eigin forsendum og með þann efnivið sem 
er í boði hverju sinni fær barnið tækifæri til þess að þroska alla hæfileika 
sína. 

Í uppbyggingu matseðla er lögð áhersla á hollt heimilisfæði og boðið 
er upp á eins ferskan og lítið unninn mat og kostur er. Á matmálstímum 
gefast tækifæri til að kenna börnunum að tileinka sér  almenna borðsiði 
og ræða um hollustu matarins.

Heilsubók barnsins er veigamikill þáttur í heilsustefnunni og 
leikskólastarfinu og hún mun hjálpa okkur að ná settum markmiðum. 
Hún hefur að geyma útfærð skráningarblöð með ýmsum upplýsingum 
um barnið. Skráning fer fram tvisvar sinnum á ári, haust og vor, og er 
foreldrum boðið í viðtal í kjölfarið. Skráningin gerir okkur kleift að fylgjast 
með þroskaframvindu barnsins og er einnig tæki til að upplýsa foreldra 
um stöðu þess í leikskólanum. Kjörorð okkar er heilbrigð sál í hraustum 
líkama og hefur það sýnt sig í rannsóknum á undanförnum árum að 
heilbrigð lífssýn er grunnur að góðu heilbrigði allt lífið.
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hefur það skilað góðum árangri í skólastarfinu. Unnið hefur verið með 
heilsueflingu, jákvæð samskipti og vinnusiðferði í starfsmannahópnum 
sem hefur skilað sér í góðum vinnuanda, stundvísi og samheldni. Frá 
2008 hefur verið unnið að þróunarverkefni í lífsleikni þar sem markmiðið 
er að innleiða rósemd og umhyggju í formi faglegrar umhyggju, 
kyrrðarstunda og markvissrar snertingar sem agastjórnunartæki. 
Lokamarkmið verkefnisins er að byggja upp jákvæða skólamenningu til 
framtíðar. 

Á síðasta skólaári var skólinn þátttakandi í rannsóknar- og þróunar-
verkefni GETU (sjá: skrif.hi.is/geta) sem er ætlað að efla skilning og 
umræður um menntun til sjálfbærrar þróunar. Menntun til sjálfbærni 
byggist á því að efla ábyrgð einstaklingsins á sjálfum sér, öðrum og 
umhverfi sínu. Þátttaka í verkefninu var mjög lærdómsrík og leiddi 
okkur fyrir sjónir að þeir þættir sem unnið er með á Króki efla færni 
barnanna til að taka meðvitaðar ákvarðanir sem geta haft áhrif  á heilsu, 
umhverfisvernd og samskipta- og félagshæfni þeirra til framtíðar. 

Framtíðarsýn okkar er að byggja upp lærdómsríkt samfélag þar sem 
öllum líður vel og gleði ríkir. Þannig verðum við betur í stakk búin til að 
takast á við verkefni dagsins og nýta okkur þá reynslu sem við fáum á 
uppbyggilegan hátt.

Leikurinn er námsleið barnsins. Í bernsku er það að leika sér hið 
sama og að læra og afla sér þekkingar. Hinn frjálsi og sjálfsprottni leikur 
barnsins er talinn leikur leikjanna. Í frjálsum leik er barnið að skapa 
leikinn úr eigin hugarheimi, það tekur ákvarðanir á eigin forsendum 
og lærir að leita lausna. Í leik er barnið einbeitt og það er upptekið af  
augnablikinu. Fjölþætt upplifun elur af  sér þekkingu, nýjar tilfinningar, 
nýjar athafnir og leikni.

Hugmyndafræði leikskólans Kórs um leikinn er að börnin fái rúman 
tíma jafnt inni sem úti. Inni velja börnin sér svæði eða verkefni sem 
tengjast ákveðnu svæði og taka þá ábyrgð á eigin vali. Tímalengd leikja 
helgast af  aldri barnanna. Hinn fullorðni er nálægur og tekur gjarnan 
þátt í leiknum eftir því sem við á.

Frjálsi leikurinn eflir hlutverka- og ímyndunarleik barnanna. Hann er 
flókið ferli þar sem þau takast á við eigin tilfinningar, vinna úr eigin 
reynslu og læra að setja sig í spor annarra.

Könnunarleikurinn er ný námsleið fyrir yngstu börnin í leikskólanum. 
Markmiðið er að þroska einbeitingu, athyglisgáfu og örva skynfærin 
með því að barnið rannsaki og uppgötvi. Í rannsóknum barnanna þroska 
þau athyglisgáfu sína auk þess sem leikurinn felur í sér málörvun þegar 
barnið lærir að tengja orð við hluti og aðgerðir. Könnunarleikurinn byggist 
á því að barnið fær mikið magn af  endurnýtanlegu efni sem það fær að 
leika með og kanna á eigin forsendum án stýringar frá kennara.

Daglegt líf  í leikskólanum markast af  föstum venjum sem taka mið 
af  andlegum og líkamlegum þörfum barnanna og sérstök alúð lögð í 
umönnun og umhyggju. Umönnun er fólgin í því að annast börnin 
líkamlega og andlega af  hlýju, áhuga og ábyrgðarkennd.

 Kjörorð okkar er sem fyrr segir: „Heilbrigð sál í hraustum líkama“.

Bestu kveðjur, starfsfólk heilsuleikskólans Kórs.



uNGBARNALEIKSKÓLINN ÁRSÓL 
- LEIKSKÓLI Á HEILSuBRAuT

Reykjavík
Stofnár: 2008
Skólastjóri: Berglind Grétarsdóttir
Heimasíða: arsol.skolar.is

Ársól var formlega opnaður 19. febrúar 2009 og er sjálfstætt starfandi 
skóli, rekinn af  Skólum ehf. Leikskólinn er tveggja deilda fyrir börn á 
aldrinum frá níu mánaða til þriggja ára. Deildirnar heita Bangsastofa 
og Kisustofa og eru báðar aldursblandaðar. Í skólanum er hreyfisalur 
þar sem markviss hreyfing fer fram undir leiðsögn fagstjóra. Salurinn 
er einnig mikið nýttur undir frjálsan leik. Móttökueldhús er í Ársól en 
heilsuleikskólinn Kór eldar hádegismatinn. Morgunverður og síðdegis-
hressing eru framreidd á staðnum.

HAmRAVELLIR 
- LEIKSKÓLI Á HEILSuBRAuT

Hafnarfirði
Stofnár: 2008
Skólastjóri:  Ragnheiður Gunnarsdóttir
Heimasíða: hamravellir.skolar.is

Leikskólinn Hamravellir hóf  starfsemi sína 16. júní 2008 og er rekinn 
af  Skólum ehf. sem tekur að sér rekstur heilsuleikskóla. Leikskólinn er 
í úthverfi Hafnarfjarðar nálægt ósnortinni náttúru og margbreytilegum 
gönguleiðum. Húsakynni eru einstaklega góð, vel skipulögð og bjóða upp 
á marga valkosti, umfram allt frábæra aðstöðu fyrir börnin til að leika 
sér. Einnig er starfsmannaaðstaða til fyrirmyndar. Útisvæði leikskólans 
er með því besta sem boðið er upp á í leikskólum. Þar er að finna hraun, 
grasbala, lautir og berjalyng, ásamt fullkomlega útbúnum leikvelli með 
fyrsta flokks leiktækjum. Einnig er hluti leiksvæðisins lagður sérstökum 
gúmmídúk.

Leikskólinn starfar eftir heilsustefnunni, er nú skóli á heilsubraut en stefnir 
að því að fá vígslu sem heilsuleikskóli á tveggja ára afmæli sínu í vor.

Markmið leikskólans er að efla andlega, líkamlega og félagslega vellíðan 
barnanna. Áhersluþættir heilsuskóla geta verið misjafnir en alltaf  skal 
lögð áhersla á næringu, hreyfingu og listsköpun. Heilsubók barnsins er 
mikilvægur þáttur í starfi skólans. Hvert barn fær sína heilsubók í upphafi 
skólagöngu og er hún gæðamatskvarði heilsuskólanna og segir til um 
hvort markmiðum heilsustefnunnar sé náð. Í heilsubókina skráum við, á 
þar til gerð skráningarblöð, framvindu þroska barnsins á flestum sviðum. 
Skráð er á vorin og haustin og í kjölfarið er foreldrum boðið að koma í 
viðtal þar sem farið er yfir skráningarnar. Við leggjum mikla áherslu á að 
upplýsa foreldra um líðan barnsins í leikskólanum og að viðhalda góðum 

HÁALEITI - LEIKSKÓLI Á HEILSuBRAuT

Reykjanesbæ
Stofnár: 2008
Skólastjóri: Regína Rósa Harðardóttir 
Heimasíða: haaleiti.skolar.is

Háaleiti tók til starfa í september 2008 og er á háskólasvæðinu Ásbrú við 
Lindarbraut 624 í Reykjanesbæ. Hann er þriggja deilda og getur rúmað 
75 nemendur samtímis. Nú eru 57 nemendur í leikskólanum og hlutfall 
faglærðra er 46 %.

Mikið er talað um heilsu núorðið og aukin vakning hefur orðið í því hvað 
hún er mikilvæg fyrir okkur öll. Markmið heilsuleikskóla er að stuðla að 
heilsueflingu leikskólasamfélagsins. Öll börn ættu að alast upp við það 
að læra að virða heilsu sína og annarra sem ómetanleg verðmæti og 
grundvöll fyrir fullnægjandi lífi. Í heilsuleikskóla er heilsuefling höfð að 
leiðarljósi í einu og öllu. Markmið heilsustefnunnar er að venja börn strax 
í barnæsku við heilbrigða lífshætti með það í huga að þeir verði hluti af  
lífsstíl þeirra til framtíðar.

Áhersluþættir heilsuleikskóla geta verið mismunandi eftir leikskólum 
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en góð næring, hreyfing og listsköpun er rauði þráðurinn í starfinu. 
Leikskólinn Háaleiti er á heilsubraut og stefnum við á að fá heilsufánann 
vorið 2010. Auk þess erum við byrjaðar að undirbúa það að fá grænfánann 
og höfum þegar hafið endurvinnslu.

Á þessu svæði er mikil hreyfing á fólki sem er annaðhvort að byrja í námi 
eða að ljúka því og flytja burt, því er nauðsynlegt að hafa sveigjanleika í 
fyrirrúmi í skólastarfinu. Við erum til dæmis með aðlögun allan veturinn. 
Oft er mikið álag á foreldrum sem eru í námi og þurfa að mæta í próf  og 
því getur fylgt talsverð streita. Okkar hlutverk í leikskólanum er að veita 
börnunum hlýju og öryggi. Það gerum við með stöðugu starfsmannahaldi 
og góðum anda innan veggja leikskólans. Við höfum lagt mikla áherslu 
á að starfsfólkinu líði vel og það skilar sér í ánægðum börnum og 
foreldrum. 

samskiptum á milli heimilis og skóla. 
Í leikskólanum Hamravöllum leggjum við metnað okkar í að bjóða 

börnunum upp á hollan  heimilismat. Börnin fara einu sinni til tvisvar 
í viku í skipulagða hreyfitíma með fagstjóra íþrótta í íþróttasal og í 
skipulagða listsköpunartíma með fagstjóra lista í listasmiðjum skólans. 
Þau vinna að sjálfsögðu með listir og hreyfingu alla daga í hópstarfinu 
en þar sem skólinn starfar eftir heilsustefnunni þá leggjum við aukna 
áherslu á hreyfingu og listir. 

Lögð er  áhersla á að börnin hafi rúman tíma til leikja því hinn frjálsi 
leikur er aðal námsleið barnsins. Í dagskipulagi okkar höfum við einnig 
fasta útiveru einu sinni á dag því að úti komast börnin í snertingu við 
náttúruna, leika sér frjálst og eru saman í hópleikjum. Útivera er börnum 
holl, styrkir þau og eflir, eykur mótstöðuafl og matarlyst. Í útiverunni 
gefast ótal tækifæri til hreyfingar og náms. 

Leikskólinn Hamravellir býður börnunum upp á kærleiksríkt og öruggt 
umhverfi þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín, hver á sinn hátt. Við 
venjum börnin við heilbrigðan lífsstíl og vonumst til að hann muni fylgja 
þeim inn í fullorðinsárin.

Mannauður er hverju fyrirtæki dýrmæt eign. Leikskólinn Hamravellir 
býr að sérlega góðu starfsfólki sem lætur sér annt um velferð barnanna 
og vinnur á faglegan hátt við að efla þroska þeirra.

Ársól er leikskóli á heilsubraut samkvæmt skilgreiningu Samtaka 
heilsuleikskóla. Hann er eini ungbarnaskólinn á Íslandi sem vinnur eftir 
heilsustefnunni en Samtök heilsuleikskóla eiga eftir að setja viðmið fyrir 
ungbarnaleikskóla. Tákn með tali (TMT) er notað í daglegu starfi og 
börnin og kennarar skólans hafa tákn fyrir nöfn sín. Kennarar í Ársól leggja 
mikla áherslu á að börnin finni fyrir öryggi og hlýju og góð samskipti við 
foreldra eru forsenda þess að öllum líði sem best í leikskólanum.



Lausar stöður við leikskóla Fljótsdalshéraðs 
Leikskólinn Hádegishöfði   
   • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri, Guðmunda Vala Jónasdóttir, í síma 4 700 670
eða á netfanginu hadegishofdi@fljotsdalsherad.is
Heimasíðu skólans má finna á www.leikskolinn.is/hadegishofdi
  

Leikskólinn Skógarland
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri, Hanna Málmfríður Harðardóttir, í síma 4 700 660
eða á netfanginu skogarland@fljotsdalsherad.is
Heimasíðu skólans má finna á www.leikskolinn.is/skogarland

  
Leikskólinn Tjarnarland
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri, Aðalbjörg Pálsdóttir, í síma 4 700 650
eða á netfanginu tjarnarland@fljotsdalsherad.is
Heimasíðu skólans má finna á www.leikskolinn.is/tjarnarland

Hæfniskröfur í ofangreindar stöður:
  • Leikskólakennaramenntun
 • Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði

Umsóknir með ferilskrá skal senda á viðkomandi leikskóla fyrir 15. mars nk.

hlusta.is

Nýtt á Íslandi

Hljóðabókasíðan

Stærsta hljóðbókasíða landsins

Íslenskar
hljóðbækur það 

verður 
hlustað 
núna !

Notalegt, fróðlegt og skemmtilegt 
efni sem þú setur á iPodinn eða 

hlustar á í tölvunni

www.hlusta.is
Nýtt efni í hverri viku

barnasögur
skáldsögur

smásögur
sakamálasögur

þjóðsögur

fornrit
fróðleikur
saga
ljóð
greinar

Íbúðarskipti 
 

Góð íbúð í Reykjavík er í skiptum 
fyrir íbúð í kaupstað hvar sem 
er á landinu, í allt að viku í 
júlímánuði.

Endilega hafi ð samband við 
Jóhönnu í síma 552-6432  eft ir 
klukkan 19.00



HEILSAN OG VINNUUMHVERFIÐ

VINNUUMHVERFISBÓLA JANÚARMÁNAÐAR

Allar upplýsingabólur vinnuumhverfisnefndar KÍ eru á www.ki.is, 

líka texti þessarar í heild.

Þörf fyrir birtu er einstaklingsbundin og háð því til hvers birtan 
er ætluð. Lýsing á vinnustöðum hefur mikil áhrif á afköst og líðan 
þeirra sem þar starfa. Rannsóknir hafa sýnt að jafnvel þótt birta 
sé næg getur röng gerð eða staðsetning ljósa valdið vanlíðan og 
dregið úr einbeitingu og afköstum.

um 80% af þeim skynhrifum sem við verðum fyrir eru sjónræn. 
Góð og viðeigandi lýsing er því forsenda þess að einstaklingur geti 
séð skýrt, fundið til vellíðunar, unnið af einbeitni og án þess að 
þreytast.

Lykilþættir góðrar lýsingar

Birta
Almennt er talið nóg að hafa raflýsingu innanhúss 500 lúx til að geta 
lesið og skrifað en ef  á að teikna eða gera vinna sjónrænt krefjandi 
verkefni þarf  lýsingin að vera a.m.k. 750 lúx. Að vetrarlagi getur 
þurft enn meiri lýsingu til að komast hjá þreytu og einbeitingarskorti 
þar sem lítil birta berst inn um glugga.

Í herbergi beinist augnaráð okkar ýmist að því sem er nálægt (t.d. 
á borðplötunni) eða því sem er lengra í burtu (t.d. veggjunum). Sé 
mikill munur á birtu á þessum svæðum þurfa augun stöðugt að 
aðlagast mismunandi birtu og þreytast fljótt. Sjóngeta og vellíðan 
geta minnkað í kjölfarið. Því þarf  að gæta þess að birtumunur sé 
ekki of  mikill.

Lampar með beina og óbeina lýsingu (þ.e. sem lýsa bæði upp í 
loftið og niður) gefa flesta möguleika við niðurröðun borða, draga úr 
hættu á glýju og bæta lýsingu í heild.

Glýja
Glýja er of  mikil birta sem veldur óþægindum og er eitt óþægilegasta 
sjónræna vandamálið. Hins vegar er erfitt að skilgreina hvað glýja er 
því að hún er tilfinning og telst því mjög persónubundin. Margt getur 
haft áhrif  á næmni einstaklings á glýju, s.s. aldur og sjúkdómar (t.d. 
mígreni).

Of  miklar andstæður mjög ljóss og dökks flatar vegna þess að 
óskermaðir ljósgjafar eru í sjónlínu valda beinni glýju en koma má 
í veg fyrir hana með því að velja hentugri ljósgjafa. Ör skipti milli 
bjartra og dimmra svæða í rými, t.d. milli vinnuborðs og glugga, 
geta líka valdið glýju. Hægt er að komast hjá þessum vanda með 
réttri staðsetningu á vinnuborði, góðri skermun lampa og góðri 
lýsingu.

Skuggar, ljós og litir
Þar sem er ljós myndast skuggar. Til að koma í veg fyrir að skuggi 
trufli sjónarhorn við skriftir er best að láta ljósið berast frá vinstri, 
sé um rétthentan einstakling að ræða (og frá hægri ef  um örvhentan 
er að ræða).

Hvernig við skynjum liti fer eftir litaendurgjöf  ljósgjafans. Ef  hún 
er góð sjáum við eðlilega liti en sé hún slök sjáum við brenglaða 
liti.

Til að lýsa upp töflu er mjög hagstætt að nota breiðgeislandi 
lampa við vegg því hann lýsir yfirborðið jafnt, án skugga eða endur-
speglunar.

Endurkast
Illa skermaðir ljósgjafar valda einkum truflandi endurkasti. Illa 
skermaðir lampar eða röng staðsetning þeirra getur einnig valdið 
endurkasti af  skjá (t.d. við tölvuvinnu). Með því að hafa vel skermaða 
og rétt staðsetta ljósgjafa má komast hjá þessum vandamálum. 

Í mars fer af  stað heilsueflingarátakið Vinna, í takt við lífið (Work, in 
tune with life). Verkefnið er unnið í samvinnu við önnur Evrópulönd 
og hérlendis hefur Rannsóknastofa í vinnuvernd umsjón með því 
í nánu samstarfi við Lýðheilsustöð. Margir vinnustaðir tóku þátt 
í heilsueflingarátakinu Heil og sæl í vinnunni árið 2008, þeirra á 
meðal ýmsir skólar. Nýja átakið er með svipuðu sniði en nú er 
sjónum beint að andlegri heilsu starfsfólks. Andleg heilsuefling á 
vinnustöðum skilar ávinningi fyrir alla.
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Vinna, í takt 
við lífi ð

vertu með í átakinu um 
andlega heilsueflingu 
á vinnustað

Fylgist með á heilsuefling.is

athugið að enn er hægt að skrá sig í 
Lífshlaupið 2010, sjá nánar á lifshlaupid.is 

Á vefnum eru margvíslegar upplýsingar auk alls sem þú þarft að vita 
um skráningu og reglur í Lífshlaupinu. Til að mynda er þar skjal með 
76 stórgóðum heilræðum. Hér eru þau tíu fyrstu:

1. Ný tækifæri fást ekki aðeins í upphafi nýs árs heldur 
blasa þau við okkur á hverjum morgni þegar við vöknum. 

2. Eldmóðurinn er driffjöður lífsins. Án hans getur þú 
ekkert en með honum eru þér allir vegir færir. 

3. Margt er hægt að fá fyrir peninga en hamingjan 
er ekki föl fyrir öll heimsins auðæfi. 

4. Sönn hamingja er fólgin í því að gefa. 

5. Láttu óttann ekki ná tökum á þér, haltu honum frá þér. 

6. Það sem gefst best í lífinu er að gefast aldrei upp. 

7. Vertu vinur, viljirðu eignast vini. 

8. Sá sem setur sig í spor annarra er góður hlustandi. 

9. Heimurinn í kringum þig er ekki fallegri en þér finnst 
hann vera. 

10. Nýttu hæfileika þína með því að leita ráða hjá hinum. 

HEILRÆÐI AF VEF LÍFSHLAUPSINS

vissir þú að góð birta á 
vinnustað er eitt af grundvallar-
skilyrðum fyrir vellíðan fólks?



Allar hljóðbækur Námsgagnastofnunar  
eru aðgengilegar til niðurhlaðs af 

Við hvetjum alla sem hafa áhuga á því námsefni sem er í boði  
fyrir grunnskóla að skrá sig á póstlista Námsgagnastofnunar  

til að fá sendar tilkynningar um allt nýtt efni sem kemur út.

Námsgagnastofnun • Víkurhvarf 3 • 203 Kópavogur • Sími 5350400

Leikur og nám á

Hefur þú skoðað gagnvirka vefi á Krakkasíðum
og Unglingasíðum Námsgagnastofnunar?

eru aðgengilegar til niðurhlaðs af
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Bergþóra Þorsteinsdóttir er formaður Verk- 
efna- og námsstyrkjasjóðs FG og SÍ sem 
gengur dags daglega undir nafninu Vonar-
sjóður. Nýverið var úthlutunarreglum sjóðsins 
breytt til mikilla hagsbóta fyrir félagsmenn.

Allir styrkir hækkaðir
„Sjóðurinn stóð vel,“ segir Bergþóra, „og 
allir styrkir hafa verið hækkaðir verulega. 
Við höfum verið að endurskoða reglurnar 
undanfarin ár með það í forgrunni að laga 
þær að samfélagsbreytingum og væntingum 
og þörfum kennara. Auk efnahagsþrenginga 
hefur fleira breyst mikið á skömmum tíma, til 
dæmis hefur námsframboð aukist gífurlega 
mikið. Sjóðurinn er rúmlega tvítugur og á 
þessum tíma höfðu reglurnar smám saman 
orðið flóknari en með breytingunum er búið 
að einfalda og skýra úthlutunarreglur til 
mikilla muna.

 Stærsta breytingin er hvernig greitt er fyrir 
framhaldsnám, það er fyrir hverja einingu 
sem lokið er. Það er verulegur akkur að 
þessari breytingu. Svo er líka veittur styrkur 
fyrir skólagjöldum.

 Starfsmenntunarstyrkir hækka upp í að 
hámarki 145 þúsund en voru áður hæstir 
120 þúsund og heimilt er að bæta við 
viðmiðunartölur allt að 30.000 kr. vegna 
dýrari fargjalda á námskeið, ráðstefnur 
eða kynnisferðir utan Evrópu, en það er 
100% hækkun. Hópstyrkir vegna náms- og 
kynnisferða erlendis fara úr 70 þúsund í 95 
þúsund.“

 Að sögn Bergþóru er áformað að 
hækka verulega styrki til rannsóknar- og 
þróunarverkefna en næsta úthlutun í þeim 
flokki er 1. mars næstkomandi.

Námsleyfin
Námsleyfin eru hitamál og Bergþóra segir hafa 
orðið sprengingu í fjölda umsókna undanfarin 
fimm ár. „Það hefur verið kjarasamningsatriði 
allt frá upphafi að hluta Vonarsjóðs sé 
ráðstafað í námsleyfi,“ segir Bergþóra. „Þetta 
eru um tuttugu styrkir og sveitarfélögin eru 
svo með aðra fjörutíu á sínum snærum. 
Fyrir um fimm árum fengum við nálægt 120 
umsóknum um þessa tuttugu styrki en nú eru 
umsóknir á milli 160 og 220. Það er alltaf  
hægt að merkja vissa strauma í því hvað vekur 
áhuga fólks og núorðið er til dæmis vinsælt 
að fara í nám í læsi eða stjórnun. Það eru hins 
vegar engir tískustraumar í úthlutuninni hjá 
Vonarsjóði. Sveitarfélögin hafa gjarnan stuðst 
við tiltekið þema í úthlutun hvers árs en það 
gerum við ekki.

 Það er mikill vandi að velja úr umsóknum 
vegna þess að taka þarf  tillit til svo margra 
hluta. Ferlið er þannig að hver stjórnarmaður 

les hverja einustu umsókn einn og sér og 
gefur hverjum umsóknarhluta stig samkvæmt 
viðmiðunarreglum. Það er því mjög mikilvægt 
að vanda vinnu við umsóknina. Bestu 
umsóknirnar eru stuttar og hnitmiðaðar, 
markmið skýr og góð röksemdafærsla fyrir 
vali náms. Það er ástæðulaust að senda inn 
langa ferilskrá vegna þess að einungis er horft 
til árafjölda í grunnskóla, ekki annarra starfa, 
og við þurfum ekki upplýsingar um fjölskyldu 
eða áhugamál.

 Eftir að við erum búin að fara yfir 
umsóknirnar í einrúmi, en gefinn er tiltekinn 
tími til þess, hittumst við ásamt Sigrúnu 
Harðardóttur fulltrúa sjóða hjá KÍ og tökum 
afstöðu til hluta umsókna á hverjum fundi 
uns allar umsóknir hafa verið ræddar og þeim 
gefin stig. Ef  misræmi er í stigagjöf  einstakra 
stjórnarmanna er farið aftur ofan í umsóknina 
og hún skoðuð nánar. Þegar búið er að fara 
í gegnum allar umsóknir með þessum hætti 
eru niðurstöður tölvukeyrðar og það er fyrst 
þá sem við sjáum heildarstigagjöf  hverrar 
umsóknar. Í lokin eru því miður alltaf  eftir 
margar umsóknir með mörg stig, miklu fleiri 
en styrkirnir. Þá fyrst koma til sögunnar 
nokkrar breytur sem við höfum til hliðsjónar en 
þær eru til dæmis um hvaða nám er að ræða 
- er það eitthvað sem vantar sárlega kennara 
í? Hvert er kynjahlutfallið í heildina í þeim 
umsóknum sem koma sterklegast til greina, 
hvert er hlutfallið á milli umsækjenda í FG og 
SÍ og á milli landshluta? Einnig er leitast við 
að veita námsleyfi í sem fjölbreyttust verkefni. 
Það er ekki fyrr en að þessu öllu athuguðu 
sem starfsreynsla fer að skipta máli.

 Aðalmarkmið sjóðsins er að styrkja kennara 
sem hyggjast efla sig í starfi í grunnskóla 
fremur en þá sem eru að mennta sig út úr 
stéttinni og þetta er ekki alltaf  auðvelt að 
vita fyrirfram. Þó má stundum greina það af  
umsóknum.

 Það er ástæða til að taka fram að 
námsleyfisstyrk er ekki hægt að geyma á milli 
ára en sá misskilningur hefur komið upp. 

Úthlutunarreglurnar og allar upplýsingar um Vonarsjóð, auk 
umsóknareyðublaða, er að finna á www.ki.is 

Fyrirhugað er að hafa rafrænar umsóknir þegar fram í sækir 
og einnig er í deiglunni að setja upp líkan að því hvernig 
vönduð umsókn lítur út, til stuðnings við umsækjendur.  

Styrkinn á að nota á næsta skólaári eftir að 
honum er úthlutað. Einnig hefur það komið 
fyrir að fólk vill skipta um og fara í annað nám 
en það sótti um styrk til. Þá þarf  að senda 
okkur skriflega fyrirspurn um hvort það sé 
hægt, tilgreina ástæður og segja frá hinu 
nýja námi. Það er helst að við veitum leyfi til 
breytinga ef  námið er hliðstætt því og sótt 
var um í upphafi. Umsækjendur fá leyfið út 
á fyrstu umsókn en ekki er víst að þeir hefðu 
fengið leyfi út á það nám sem þeir vilja skiptir 
yfir í.

 Við erum öll að vinna þetta vandasama 
starf  eftir bestu getu,“ segir Bergþóra að 
lokum. „Mér líður vel með að vita af  ég vanda 
mig og legg metnað í að gera þetta eins vel 
og ég get.“

keg

Breytingar á úthlutunarreglum 
Vonarsjóðs

Bergþóra Þorsteinsdóttir
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Námslaunsþegar skólaárið 2010 - 2011

1 Kristín H. Thorarenssen Öldutúnsskóli

2 Kristrún Sigurjónsdóttir Lækjarskóli

3 Ása Björg Matthíasdóttir Grandaskóli

4 Eyjólfur Pétur Hafstein Árbæjarskóli

5 Guðlaug Magnúsdóttir Réttarholtsskóli

6 Ingibjörg Bragadóttir Smáraskóli

7 Margrét Jóhannsdóttir Grunnsk. í Borgarn.

8 Svala Ágústsdóttir Seljaskóli

9 Jóhannes Aðalbjörnsson Grunnsk.á Suðureyri

10 Sólveig Kristjánsdóttir Setbergsskóli

11 Þórunn Þórólfsdóttir Austurbæjarskóli

12 Hildur Eiríksdóttir Álftamýrarskóli

13 Á. Freyja Friðbjarnardóttir Árbæjarskóli

14 Hreiðar Sigtryggsson Langholtsskóli

15 Ólafur Einar Lárusson Grunnsk. Vestm.eyja

16 Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir Oddeyrarskóli

17 Dagný Annasdóttir Öskjuhlíðaskóli

18 Halla Ingibjörg Svavarsdóttir Lækjarskóli

19 Ragna Þóra Karlsdóttir Norðlingaskóli

20 Sigrún Hauksdóttir Engidalsskóli

21 Elín Salóme Guðmundsd. Hagaskóli

22 Gerður Þórisdóttir Hvolsskóli

23 Kristín Ólöf Jansen Varmárskóli

24 Kristrún G. Guðmundsdóttir Hlíðaskóli

25 Guðrún Þórðardóttir Ártúnsskóli

Styrkir til rannsókna og 
þróunarverkefna í 

grunnskólum skólaárið 
2010-2011

Verkefna- og námsstyrkjasjóður Félags grunnskóla-
kennara og Skólastjórafélags Íslands auglýsir styrki 
til félagsmanna sinna sem vinna að rannsóknum, 
þróunarverkefnum og nýbreytni í kennsluháttum í 
grunnskólum skólaárið 2010-2011.

Umsóknir sendist til Verkefna- og námsstyrkjasjóðs 
FG og SÍ, Laufásvegi 81, 101 Reykjavík, í síðasta lagi 
1. mars 2010.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Kennarasam-
bandsins ki.is og hjá fulltrúum sjóðsins sem veitir 
nánari upplýsingar.

Verkefna- og námsstyrkjasjóður FG og SÍ

Verkefna og námsstyrkjasjóður FG og SÍ

Fyrra námskeiðið kallast Að byggja upp 
árangursríka samvinnu við foreldra leik- og 
grunnskólanemenda. Það er ætlað leik- og 
grunnskólakennurum til að auka hæfni sína 
í lausnamiðuðu vinnulagi með það að mark-
miði að byggja upp góð samskipti og auka 
samvinnu við foreldra. Helga Þórðardóttir 
félagsfræðingur og fjölskylduráðgjafi hefur 
umsjón með námskeiðinu sem er haldið 4. og 
5. mars.

Oftast eru samskipti foreldra og kennara 
í góðum farvegi og fara að mestu fram á 
reglulegum foreldrafundum og við aðrar 
uppákomur í skóla. Þegar allt gengur vel 
hjá barni er ekki sérstök þörf  fyrir frekari 
samskipti en þegar upp koma erfiðleikar er 
meiri þörf  á samvinnu. Það getur skipt sköpum 
fyrir barn og framtíð þess að samskipti 
foreldra og kennara séu góð þegar taka þarf  
á viðkvæmum og erfiðum málum. Það getur 
verið kvíðavænlegt og flókið fyrir kennara að 
taka á slíkum málum en góð samvinna við 
foreldra getur gert gæfumuninn.

Því miður nást ekki alltaf  jákvæð samskipti 

milli aðila heldur einkennast þau af  neikvæðni, 
ásökunum og leit að sökudólgi. Þannig 
samskipti leiða síður til jákvæðra lausna fyrir 
barnið og skólagöngu þess. Það er því mjög 
mikilvægt að forðast að lenda í þessum farvegi 
og hægt er að læra ákveðnar leiðir til þess 
að afstýra því. Með lausnamiðuðu vinnulagi 
hefur náðst góður árangur í skólastarfi víða 
um heim. Litið er svo á að foreldrar séu 
mikilvæg auðlind inn í skólastarfið þegar 
verið er að kljást við erfiðleika og því beri að 
leggja markvissa áherslu og vinnu í að ná 
góðu samstarfi. Á námskeiðinu verður kennd 
jákvæð og uppbyggjandi samtalsaðferð og 
vinnulag í viðkvæmum málum. Lausnamiðuð 
nálgun er aðferð sem kennari getur nýtt til að 
byggja upp góð samskipti og aukna samvinnu 
við foreldra. „Ávinningurinn af  námskeiðinu 
er að fólk lærir tiltekna hugsun og tækni 
í samskiptum sem leiðir til jákvæðari og 
árangursríkari samskipta,“ segir Helga. 
„Kjarninn er að hugsa í lausnum og skilgreina 
leiðir að þeim úrbótum sem eiga að verða.“

Seinna námskeiðið sem má heldur ekki 
fara framhjá kennurum er Kvíði barna og 
unglinga. Berglind Brynjólfsdóttir og Sigríður 
Snorradóttir sálfræðingar á BUGL kenna 
þetta námskeið sem er ætlað grunn- og 
leikskólakennurum, sérkennurum, námsráð-
gjöfum o.fl. Námskeiðið er haldið 12. og 13. 
mars.

Fjallað verður um eðli og einkenni kvíða, af  
hverju börn verða kvíðin, hvernig kvíði birtist, 
hvernig hann viðhelst og hvernig æskilegt er 
að bregðast við kvíðahegðun. Farið verður 
yfir helstu kvíðaraskanir barna og unglinga, 
aðskilnaðarkvíða, almenna kvíðaröskun, 
fælni, ofsakvíða, félagskvíða, kjörþögli og 
áráttu-þráhyggjuröskun. Helstu þættir sem 
geta viðhaldið kvíða verða kynntir svo sem 
ofvernd, forðun og hugsanaskekkjur. Fjallað 
verður um æskileg viðbrögð við kvíða barna 
og unglinga og notkun atferlismótunar til að 
takast á við kvíðahegðun. 

meðal nýjunga hjá Endurmenntun Háskóla Íslands á þessari önn eru tvö 
forvitnileg námskeið um málefni sem koma inn á borð hjá öllum kennurum.

Tvö ný og spennandi námskeið hjá EHÍ
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margrét Gunnarsdóttir sjúkraþjálfari var 
ráðin til VIRK starfsendurhæfingarsjóðs 
sem ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar hjá 
KÍ, BHm og SSF í september sl. Skrifstofa 
margrétar er hjá BHm í Borgartúni 6 en 
hún vinnur jafnmikið með KÍ og SSF að því 
að byggja upp góða þjónustu í samræmi 
við þarfir félagsmanna. Skólavarðan fékk 
margréti til að segja stuttlega frá ferlinu 
sem leiðir til þess að hún kemur að málum, 
hvernig ráðgjöfin fer fram og hvaða ávinningur 
felst í henni.

Margrét stundaði framhaldsnám í samþættri 
sálmeðferð í Bretlandi og segir að reynsla 
hennar sem sjúkraþjálfari ásamt þessu námi 
nýtist henni sérstaklega vel í nýja ráðgjafar-
starfinu þar sem hún fáist við hvorttveggja, 
samtalsmeðferð og endurhæfingu.

„Fólk kemur oft í viðkvæmu ástandi vegna 
áfalla sem það hefur orðið fyrir og því er gott 
að hafa líka sálfræðigrunninn,“ segir Margrét. 
„Þegar undirbúningur hófst að stofnun 
VIRK árið 2008 var sjóðurinn hugsaður fyrir 
fólk sem dettur út af  vinnumarkaði sökum 
heilsufarsvanda. Það er enn aðalhlutverk 
okkar en í kjölfar kreppu hafa málin auðvitað 
þróast þannig að við sinnum líka þeim sem 
missa starf  tímabundið eða alveg sökum 
efnahagsástandsins.

Ef  fólk hverfur úr vinnu vegna heilsufars-
vanda fer það til að byrja með í veikindaleyfi, 
svo á sjúkradagpeninga og ef  veikindi dragast 
enn á langinn fær fólk endurhæfingarlífeyri frá 
Tryggingastofnun. Hjá sjúkrasjóði KÍ er texti á 
umsóknareyðublaði um sjúkradagpeninga þar 
sem bent er á mína þjónustu og ég fylgi þeim 
upplýsingum svo eftir með símtali þar sem ég 
spyr hvort fólk hafi áhuga á að koma í viðtal.

Auðvitað vil ég helst koma fyrr að málum, 
meðan  fólk er enn í vinnu og ekki orðið alvar-

lega veikt, en þess má geta að stoðkerfisvandi 
og andleg vanlíðan eru algengustu orsakir þess 
að fólk fer af  vinnumarkaði sökum heilsufars. 
Við leggjum mikla áherslu á snemmbært inn- 
grip sem kallað er og ekki síst af  þessum 
sökum er svo mikilvægt að kynna þjónustuna 
vel fyrir kennurum og ná eyrum þeirra. Ég er 
byrjuð að kynna hana fyrir aðildarfélögum 
Kennarasambandsins og um leið farin að 
kynnast veröld kennara sem er stórmerkileg. 
Það er nú bara þannig að mismunandi vinnu-
umhverfi leiðir til ólíkra menningarheima og 
jafnframt eru álagsþættir ólíkir starfa á milli.

Í fyrsta viðtali förum við í gegnum svokallaða 
skimun sem felur meðal annars í sér að 
kanna stöðu á vinnumarkaði, er viðkomandi 
í ráðningarsambandi við vinnustaðinn og á 
afturkvæmt þangað? Í sumum tilvikum getur 
vinna verið hluti af  endurhæfingu á meðan fólk 
er að ná upp þeirri starfsgetu sem mögulegt 
er. Það er miklu auðveldara að semja um 

Úr inngangi að möppu tækifæranna:

• Hvaða þekkingu bý ég yfir?
• Hvernig get ég notað þekkingu mína og reynslu á sem 

árangursríkastan hátt?
• Hvenær get ég byrjað að vinna aftur eða náð aftur fyrri 

virkni?
 
Allir búa yfir þekkingu og færni sem einhverra hluta vegna liggur ekki 
endilega í augum uppi, hvorki hjá okkur sjálfum, samstarfsfólki eða 
atvinnurekendum. Með færni er átt við alla þá kunnáttu og hæfni sem 
einstaklingur hefur öðlast, hvort sem er í gegnum launuð eða ólaunuð 
störf,  grunn, sí – eða endurmenntun svo og áhugamál. Grunnmat 
er notað til að afla upplýsinga um hagi einstaklings frá mismunandi 
sjónarhornum svo að hægt sé að draga upp mynd af  færni hans, 
leggja mat á starfshæfni og setja hana í samhengi við kröfur sem 
gerðar eru á vinnumarkaði. Um er að ræða verkfæri til að kortleggja 
færni einstaklings og auka innsýn hans í eigin færni svo og tækifærin 
sem hún felur í sér.

Stoðkerfisvandi og andleg vanlíðan eru algengustu 
orsakir þess að fólk fer af vinnumarkaði sökum 
heilsufars. Við leggjum mikla áherslu á snemmbært 
inngrip sem kallað er og ekki síst af þessum sökum 
er svo mikilvægt að kynna þjónustuna vel fyrir 
kennurum og ná eyrum þeirra.

hlutastarf  á vinnustað þar sem yfirmenn 
þekkja þig og eru reiðubúnir til að hliðra til 
svo að þú náir heilsu. Þarna get ég til dæmis 
komið inn og haldið fund með skólastjóra eða 
öðrum yfirmanni auk starfsmannsins og við 
förum yfir stöðuna saman.

Í lok fyrsta viðtals er stefnt að því að fólk 
sé búið að fara í gegnum skimunina og helst 
komið með grunn að virkniáætlun í hendur. 
Ef  gamli starfsvettvangurinn er ekki tiltækur 
eða hentar ekki byrjum við á að fara í gegnum 
svokallaða Möppu tækifæranna.

Samhliða höldum við áfram að skoða úr- 
ræði sem henta en þau geta til dæmis verið 
sjúkraþjálfun, sálfræðistuðningur, líkams-
rækt, fjármálanámskeið eða jafnvel einhvers 
konar endurmenntun. Ef  álit ráðgjafa og við- 
komandi er að tiltekin úrræði styrki stöðu 
einstaklingsins á vinnumarkaði eru þau 
greidd af  sjóðnum og viðkomandi því að 
kostnaðarlausu.

Við sleppum helst ekki hendinni af  okkar 
fólki fyrr en það er búið að koma sér fyrir 
á vinnumarkaðnum á nýjan leik eða er að 
minnsta kosti í bestu mögulegu stöðu miðað 
við getu,“ segir Margrét að lokum.

keg

Ráðgjafarþjónusta fyrir 
kennara í vanda

margrét Gunnarsdóttir



COMENÍUS STYRKIR 2010 
ENDURMENNTUN KENNARA
Veittir styrkir til kennara á leik, grunn- og framhaldsskólastigi til endurmenntunar í sínu fagi í 1-6 
vikur.  Einnig er hægt að fara og fylgjast með kennslustarfi í evrópskum skólum „job-shadowing“. 
Meðaltal styrkja er 1750€ fyrir eina viku.  

Umsóknarfrestir eru ófrávíkjanklegir:

15.  janúar fyrir námskeið eftir 1. maí
30.  apríl  fyrir námskeið eftir 1. september
15.  september fyrir námskeið eftir 1.  janúar 2011

COMENIUSARVERKEFNI
Comeniusarverkefni byggja á  3 landa samstarfi sem fela í sér starf nemenda og fundaferðir kennara til 
þáttökulanda. Einnig er um að ræða tvíhliða nemenda-skiptaverkefni fyrir 12 ára og  eldri, minnst 10 í 
hóp, heimsóknir standi yfir í a.m.k. 10 daga. Styrkur tveggja ára, 12 ferða verkefna er 15.000 evrur. 

Umsóknarfrestur er: 19. febrúar 2010

COMENIUS REGIO
Comenius regio tveggja landa samstarf, 3 stofnanir vinni saman frá hvoru landi. Verkefni sem tengja 
skóla og skólaskrifstofur og félög tengd þeim. Meðaltalsstyrkur er 20-25000€. 

Umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2010  

COMENIUS AÐSTOÐARKENNSLA 
Kjörið tækifæri fyrir kennara til að sækja um að fá aðstoðarkennara frá Evrópu í 3-8 mánuði og 
verðandi kennara til að fara utan í 3-8 mánuði. Aðstoðarkennarar eru styrktir frá sínu heimalandi. 
Aðstoð getur nýst í flestum fögum á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.
 
Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2010

COMENIUS FJÖLÞJÓÐLEG VERKEFNI 
Comenius fjölþjóðleg verkefni – stærri verkefni sem sótt er um beint til framkvæmdastjórnar ESB. 
Verkefni fjalli um námsefnisgerð eða þjálfun kennara. Athugið að möguleiki er á að vinna með löndum 
utan Evrópu. 

Umsóknarfrestur er til  26. febrúar 2010

Nánari upplýsingar veita Þorgerður 525 5853 teva@hi.is og Ragnhildur 525 5813 rz@hi.is, 
Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Háskólatorgi, 101 Reykjavík. www.comenius.is

 COMENIUS
 FYRIR LEIK-, GRUNN- OG 
FRAMHALDSSKÓLASTIGIÐ

LANDSKRIFSTOFA MENNTAÁÆTLUNAR ESB | ALÞJÓÐASKRIFSTOFA HÁSKÓLASTIGSINS | WWW.COMENIUS.IS | HÁSKÓLATORGI | 101 REYKJAVÍK | SÍMI 525 4311 



Dagur leikskólans var laugardaginn 6. 
febrúar sl. Þá fögnuðu leikskólakennarar 
60 ára afmæli félags síns og minntust tíma-
mótanna með útgáfu viðtalsbókar sem 
heitir Spor í sögu stéttar. Höfundar eru 
Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir 
og bókaforlagið Skrudda gefur út. Allir vel-
unnarar leikskólalífs og kennslu eru hvattir 
til að kaupa bókina. Hún er á tilboðsverði 
kr. 4.990 í tilefni af afmælinu (sjá nánar á 
skrudda.is), hægt er að panta bókina með 
tölvubréfi sendu til skrudda@skrudda.is 

Spor í sögu stéttar
– brot úr formála Ingibjargar Kristleifs-
dóttur að bókinni

Hinn 6. febrúar 2010 eru sextíu ár liðin frá 
stofnun stéttarfélags leikskólakennara. Á 
tímamótum sem þessum er við hæfi að líta 
yfir farinn veg og minnast og gleðjast. Nú er 
áð á áningarstað þar sem fagstétt með sterka 
ímynd og hugmyndafræði í farteskinu hefur 
gert leikskóla að virtum menntastofnunum

í samfélaginu. Leikskólakennarar hafa af  
eigin rammleik komist upp úr hjólförum 
lágra launa og hvergi slegið af  metnaði fyrir 
blómlegu leikskólastarfi. Stéttin er meðvituð 
um gildi starfsgleði og hefur markvisst 
haft hana að leiðarljósi. Á aðalfundi 2008 
var ályktað um að leita allra leiða til þess 
að vekja og viðhalda starfsgleði, jákvæðri 
ímynd og góðum starfsanda. Sú ályktun var 
gott veganesti inn í þá kreppu sem ríkir á 
afmælisárinu og mun fleyta stéttinni í gegnum 
þessa tíma enda enginn niðurskurður á 
sköpunarkrafti og vilja þrátt fyrir tímabundnar 
efnahagslegar þrengingar í samfélaginu.

Eins og endranær er ekki til setunnar boðið 
á áningarstað. Við gleðjumst um stund og 
höldum svo ferðalaginu áfram. Fram undan 
eru spennandi tímar. Meðal annars verður 
Félag stjórnenda í leikskólum stofnað á árinu. 
Það er á valdi allra félagsmanna beggja félaga 
að nýta þá tilhögun til góðs fyrir stéttina og 
leikskólastarf  í landinu. Hlaða þarf  fleiri 
vörður fyrir framtíðina og mikilvægasta 
verkefnið er að fá fleiri í lið leikskólakennara. 
Sýnum metnað í starfi og rannsóknum á því, 
stöndum vörð um menntun leikskólakennara 
og verum stolt af  framlagi leikskólans til 
samfélagsins. Með því erum við hvatning til 
ungs fólks, sem er að skipuleggja framtíð 
sína, að slást í för.

dAGUR LEIKSKóLANS OG SEXTUGSAFMÆLI STÉTTARFÉLAGS

(Þýðing Helgi Hálfdánarson).

að barn sem býr við hnjóð, lærir að fordæma. 

Það barn sem býr við hörku, lærir fólsku. 

Það barn sem býr við aðhlátur, lærir einurðarleysi. 

Það barn sem býr við ásakanir, lærir sektarkennd. 

Það barn sem býr við mildi, lærir þolgæði. 

Það barn sem býr við örvun, lærir sjálfstraust. 

Það barn sem býr við hrós, lærir að viðurkenna. 

Það barn sem býr við réttlæti, lærir sanngirni. 

Það barn sem býr við öryggi, lærir kjark. 

Það barn sem býr við skilning, lærir að una sínu. 

Það barn sem býr við alúð og vináttu, lærir að elska. 

Leikur að læra í 60 ár
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LEIKuR AÐ LÆRA Í SEXTÍu ÁR

Félagsmenn FL hafa spurst fyrir um veggspjald það sem Fósturskóli islands gaf  

út með heilræðum í þýðingu Helga Hálfdanarsonar. Í tilefni af  sextíu ára afmæli 

félagsins ákvað stjórn þess að láta endurhanna veggspjaldið og færa leikskólum 

landsins að gjöf. Af  sama tilefni voru búin til bókamerki eða seglar sem hver og 

einn félagsmaður fær sem afmælisgjöf. Slagorð útgáfu þessarar er: Leikur að 

læra í sextíu ár. Hönnuður er Gerður Guðmundsdóttir.

Haldið upp á afmæli á degi leikskólans



Fræðsluferðir í SORPU  Fræðsluferðir í SORPU  

VERUM GÓÐ VIÐ NÁTTÚRUNA!  VERUM GÓÐ VIÐ NÁTTÚRUNA!  

SORPA býður upp á fræðsluferðir 
f yrir grunnskóla og leikskóla á 
höf uð borgar svæðinu. Mark mið 
fræðsl unnar er að nemendurnir 
kynnist því hvað verður um ruslið 
þeirra. Fjallað er um endurvinnslu 
og það hvernig hver og einn getur 
haft áhrif á umhverf ið til góðs með 
því að f lokka og skila.

F R ÆÐSLUF ERÐ 1.  
Fræðslan fer fram í sal og móttöku-

stöð SORPU þar sem mis munandi 

teg undir úrgangs eru meðhöndlaðar. 

Hægt er að panta ferðir klukkan 9.00 

og 13.00. Ferðin tekur um klukku-

stund og er tekið á móti allt að 30 

nem end um í einu. Nemendur koma 

með rútu, sem skólinn útvegar, á 

skrifstofu SORPU í Gufunesi. 

F R ÆÐSLUF ERÐ 2.   
Hægt er að panta ferðir f yrir hádegi 

alla virka daga og tekur fræðslan um 

30 mínútur. Nemendur geta komið 

með strætó á endurvinnslustöðvar 

SORPU þar sem fræðslufulltrúi tekur 

á móti þeim. Starfsemi stöðvarinnar 

er útskýrð f yrir nemendum og þeir 

fræddir um úrvinnslu úrgangsins. 

                     Trjálfarnir eru duglegir að fl okka og skila

Nánari upplýsingar um fræðsluna og pantanir er að finna á www.sorpa.is.

SORPA bs  .  Gufunesi  .  112 Reyk javík  .  sími: 520 2200  .  sorpa@sorpa.is  .  www.sorpa.is

F R ÆÐSLUF ERÐ 1. F R ÆÐSLUF ERÐ 2.
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Skóli í Litháen með nemendur á aldrinum 
14 – 18 ára leitar eftir samstarfi við íslenskan 
skóla um verkefni þar sem sótt yrði um styrk 
frá Evrópusambandinu. Um er að ræða 
samband við enskukennara og nemendur 
hans/hennar í 9. eða 10. bekk. Rósa Eggerts- 
dóttir hjá skólaþróunarsviði HA hitti ensku-
kennara við skólann og hvatamann að verk-
efninu, Lolitu Kucinskiené, í Cambridge 
sl. sumar, en hún hefur mikla reynslu af  
Evrópuverkefnum. Áhugasamir hafi samband 
beint við hana (sjá netfang í bréfi) og láti 
jafnframt Rósu vita en netfang hennar er rosa 
hjá unak.is.

Kynningarbréf

I am Lolita Kucinskilné, an English teacher 
from Lithuania, Siluté, a small town in the 
western part of  the country, near the Baltic 
sea. 

Our school is called a Gymnasium and we 
teach students aged 14 – 18.
 It is the final stage of  the secondary 
education. Apart from preparing students for 
their future studies in universities or colleges, 
we have been carrying out quite a number of  
international projects. We have had a long-
lasting exchange project with one school in 
Germany, Westerstede, and we also belong to 
the net of  UNESCO associated schools.

Our main aim for the project would be 
practising English as a foreign language and 
getting to know a different culture in our 
diverse world.

The topic of  the project could be discussed 
through e-mails as learning the language we 
come across a wide range of  subjects.

If  you are interested, I am looking forward to 
your letter. My e-mail address is: kucinskiene.
lolita hjá gmail.com.

Nýjar úthlutunarreglur Sjúkrasjóðs 
tóku gildi 1. janúar 2010 og eru 
komnar á heimasíðuna. Þær hafa 
einnig verið sendar til trúnaðarmanna. 
Nokkrar tilfærslur voru gerðar á 
meðferðaflokkum, skiptum fækkað og 
upphæðir hækkaðar, og flestir aðrir 
styrkir voru hækkaðir. Þá var nýjum 
ákvæðum skotið inn í þar sem það á 
við til að skilgreina og skýra betur. 

Sjáið breytingarnar á vef Kennarasam-
bandsins. Þær eru hér: www.ki.is/
lisalib/getfile.aspx?itemid=8477

með kveðju, maría og Sigrún, fulltrúar sjóða

Hagstofan hefur tekið saman tölur um 
skráða nemendur í framhalds- og háskólum 
á haustmisseri 2009. Veftöflur hafa verið 
uppfærðar og auk þess skrifað „Hagtíðinda-
hefti“ en í því eru margar töflur og mikilsverðar 
upplýsingar.  Sjá á eftirfarandi vefslóð: www.
hagstofa.is/Pages/95?NewsID=4467 

Neðst á þessari síðu undir fréttinni er tilvísun 
í Hagtíðindaheftið og frekara talnaefni.

Ný heimilisföng og ekki síst netföng félags-
manna KÍ þurfa að berast okkur í Kennara-
húsinu svo að við getum sent ykkur allt það 
góðgæti sem þið eigið rétt á! Hafið samband 
við Siggu, sigridur@ki.is og látið hana vita 
um breytta hagi.

Þær breytingar urðu á stjórn og samninga-
nefnd FF í byrjun janúar að Magnús Ingólfs-
son lét af  trúnaðarstörfum fyrir félagið en 
hann hefur verið varaformaður FF frá aðal-
fundi FF 2008. Stjórn FF samþykkti á fundi 
sínum 18. janúar sl. að Ásdís Ingólfsdóttir 
gjaldkeri félagsins tæki einnig að sér störf  
varaformanns. Vegna þessara breytinga tekur 
Kolbrún Elfa Sigurðardóttir sæti sem aðal-

maður í stjórn og samninganefnd FF en hún 
hefur verið varamaður í stjórn félagsins frá 
aðalfundi 2008. Félagið þakkar Magnúsi 
mikil og góð störf  á liðnum árum. Ennfremur 
urðu þær breytingar á stjórn FF í haust að 
Valgerður Þ. E. Guðjónsdóttir lét af  störfum 
sem varamaður. Félagið þakkar Valgerði kær-
lega fyrir störf  hennar og samfylgd.

Samstarfsverkefni enskukennara 
í Litháen og á Íslandi

Unnt er að sækja um ferðastyrki til Íslands-
deildar Letterstedtska sjóðsins og um styrki 
til ráðstefnuhalds, útgáfu og þýðinga á fræði-
ritum o.fl. til aðalstjórnar Letterstedtska sjóð-
sins í Svíþjóð. Umsóknarfrestur rennur út 15. 
febrúar. Sjá frekari upplýsingar á slóðinni 
www.letterstedtska.org/anslag_2010.htm 
Umsóknum til Íslandsdeildar Letterstedtska 
sjóðsins ber að skila á íslensku en til aðal-
stjórnar sjóðsins á sænsku, dönsku eða 
norsku.

Alþjóðlegur baráttudagur kvenna fyrir friði 
og jafnrétti er þann 8. mars. Dagskrá verður 
í ráðhúsi Reykjavíkur og ef  til vill víðar, fylgist 
með á www.ki.is  

Félagsmenn 
athugið!

Styrkur 
Letterstedtska 
sjóðsins

Athugið! 
Nýjar úthlutunar-
reglur Sjúkrasjóðs 
KÍ hafa tekið gildi!

Breytingar á stjórn og 
samninganefnd FF

Tölur um 
skráða 
nemendur

Varstu að flytja? 
Láttu okkur vita!

FRÉTTIR OG TILKYNNINGAR



Iceland Excursions - Allrahanda
Hafnarstræti 20, 101 Reykjavík | Sími: 540 1313

Netfang: ruta@allrahanda.is | Vefsíða: www.allrahanda.is

Í öruggum höndum í bíl frá okkur

www.allrahanda.is

Flottir bílar og frábær þjónusta!

Bílarnir okkar eru:

í hæsta gæðaflokki
umhverfisvænir
með öryggisbelti
með sjónvarp og DVD
með fyrsta flokks bílstjórum
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Á fundi skólamálaráðs KÍ 27. janúar sl. var 
fjallað um þrjár nýlegar rannsóknir á skóla-
starfi sem allar eru mjög áhugaverðar.

1. Gerður G. Óskarsdóttir gerði grein fyrir 
niðurstöðum rannsóknar sinnar á námi á 
mörkum leikskóla og grunnskóla annars vegar 
og á mörkum grunnskóla og framhaldsskóla 
hins vegar. Markmið rannsóknarinnar var að 
varpa ljósi á menntun barna og unglinga á 
þessum skilum. Spurt var: Hver er munur á 
umgjörð og starfsháttum við skilin og hver 
er samfellan í náminu? Tilgangurinn með 
verkefninu var meðal annars að gera starfið 
sýnilegt og renna stoðum undir umbótastarf. 

Fjölbreyttum gögnum var safnað vegna rann- 
sóknarinnar. Vettvangsathuganir fóru fram í 
30 skólum í Reykjavík í 44 skóladaga, m.a. á 
deildum elstu barna í sex leikskólum, í fyrsta 
bekk í sjö grunnskólum, í 10. bekk í átta 
grunnskólum og á fyrsta ári í níu framhalds-
skólum. Tekin voru 39 einstaklings- og hóp-
viðtöl við nemendur og kennara. Auk þess  
var byggt á könnun á stafa- og lestrarkunnáttu 
fimm ára barna, spurningakönnun til leik-
skólastjóra og könnun meðal nemenda og 
kennara í framhaldsskólum.

Ingvar Sigurgeirsson veitti andsvör og inn-
leiddi umræðu um efnið.  

2. Jón Hrólfur Sigurjónsson og Sigurjón 
mýrdal ræddu um rannsókn Anne Bamford 
fyrir menntamálaráðuneytið á listmenntun á 
Íslandi (Arts and Cultural Education in Iceland) 
og notagildi hennar fyrir námskrárgerð. Rann-
sóknin er ein viðamesta úttekt af  þessu tagi 
sem fram hefur farið á Íslandi. Leitast var 
við að skoða hvað kennt er innan skóla sem 
utan. Óformlegt framboð lista og menningar 
var líka skoðað, innan skóla sem utan. Skólar 
og stofnanir af  ýmsum gerðum vítt um 
landið voru heimsótt, rætt við stjórnendur og 
aðstæður skoðaðar eftir föngum. Fundað var 
með rýnihópum listamanna, kennara, foreldra, 
nemenda, fólks úr skapandi starfsgreinum, 
embættismanna og pólitískra fulltrúa svo 
að dæmi séu tekin. Einnig voru spurninga- 
listar sendir til allra leik-, grunn-, framhalds- 
og listaskóla landsins. Stefnt er að því að 
nýta niðurstöður við stefnumörkun og náms-
krárgerð. 

3. Hafdís Ingvarsdóttir gerði grein fyrir niður-
stöðum rannsóknar sinnar á reynslu fram-
haldsskólakennara á fyrsta starfsári en hún 
hefur aðallega rannsakað kennaramenntun, 
kennsluhætti og viðhorf  framhaldsskólakenn- 
ara. „Í fyrirlestrinum fjallaði ég um reynslu 
kennara af  fyrsta ári í kennslu,“ segir Hafdís. 
„Ég byrjaði á að kynna helstu niðurstöður úr 
erlendum rannsóknum á þessu sviði en mikil 
umræða hefur farið fram um þetta fyrsta ár  
víða um lönd. Þá gerði ég grein fyrir niður-
stöðum þeirra fáu rannsókna, sem gerðar 
hafa verið hér á landi á nýliðum í kennslu, 
en einkum fjallaði ég um niðurstöður úr nýrri 
rannsókn sem ég gerði á reynslu kennara á 
fyrsta ári í framhaldsskólakennslu.“

Glærur frá fyrirlesurum eru að koma inn á 
vef skólamálaráðs www.ki.is/Forsida/
Skolamal og nánari umfjöllun um fræðslu-
fundinn verður sett á vefinn von bráðar.

Nýlegar rannsóknir kynntar og ræddar á fundi Skólamálaráðs KÍ



Spennandi námskeið

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444 og endurmenntun.is

á vormisseri
Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð
hefst 18. febrúar

Viðbrögð við bráðatilfellum í skólaumhver�
haldið 24. febrúar

Börn eru klár
hefst 1. mars

Öruggari kynningar og jákvæðni í kennslu
hefst 2. mars

Að byggja upp árangursríka samvinnu 
við foreldra leik- og grunnskólabarna
hefst 4. mars

Íslenski þroskalistinn
haldið 5. mars

Kvíði barna og unglinga
hefst 12. mars

Google í skólastar�nu
hefst 15. mars

Smábarnalistinn: Staðlaður þroskalisti 
handa ungbörnum
haldið 19. mars

Hugarkort: Verkfæri kennarans
haldið 24. mars

Nýtt starf í Maríuhúsi
Iðjuþjálfi/leikskólakennari/

tómstundaráðgjafi óskast í dagþjálfun 
fyrir einstaklinga með heilabilun,  frá 

og með 1. mars.

Starfið felst í umönnun og þjálfun tuttugu 
einstaklinga með heilabilun, aðal áhersla á 
virkni í vinnustofu.

Um er að ræða dagvinnu, fimm daga 
vikunnar frá kl. 10:00 til 15:30

Maríuhús er dagþjálfun sem rekið er 
af FAAS, í notalegu húsnæði og fallegu 
umhverfi Blesugrófar.

Við leitum að skapandi starfsmanni til að 
taka þátt í fjölbreyttu og gleðiríku starfi.  
Laun eru samkvæmt launakjörum 
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Sólborg 
Sumarliðadóttur forstöðumaður í síma 5347100 
eða 6917610 og á netfanginu mariuhus@
alzheimer.is

Umsóknir sendist fyrir 15. febrúar n.k. til 
forstöðumanns Maríuhúss, Blesugróf 27, 108 
Reykjavík.

Öllum umsóknum verður svarað.
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Að mati þeirra sem gerst þekkja mun taka mjög 
langan tíma að byggja upp haítískt samfélag eftir 
hörmungarnar. Sem kunnugt er, er bandaríski her- 
inn kominn fylktu liði til landsins og ómögulegt 
að spá um pólitíska þýðingu þess, þetta mun 
þó vafalítið hafa umtalsverð áhrif  á hvernig 
uppbyggingu verður háttað. Kennarar og samtök 
þeirra líta eðli málsins samkvæmt mjög til þess 
hvernig til tekst með opnun skóla og mótun 
menntunar barna og ungmenna og vilja ljá skóla- 
starfi lið eins og unnt er. Kennarasamband Íslands 
ákvað á stjórnarfundi í janúar að leggja ellefu 
þúsund evrur eða um 2.000.000 ISK inn á söfn-
unarsjóðsreikning Alþjóðasambands kennara til 
styrktar Haítí. Féð verður notað til uppbyggingar 
menntunar og skólastarfs og stuðnings nem-
endum og kennurum í landinu. Þessi upphæð 
jafngildir því að hver félagsmaður KÍ, jafnt starf-
andi kennarar sem og eftirlaunaþegar, greiði eina 
evru til hjálpar- og uppbyggingarstarfsins í þessu 
hrjáða landi. KÍ er aðili að Alþjóðasambandinu 
(Education international, EI) ásamt 400 öðrum 
kennarasamtökum í 172 löndum, þar á meðal 
CNEH (Confédération Nationale des Educateurs 
d’Haïti) sem er kennarasambandið á Haítí. Í bréfi 
til allra aðildarsamtaka í tilefni af  jarðskjálft- 
anum sagði Fred van Leeuwen framkvæmdastjóri 
EI meðal annars: „Við erum öll með hugann við 
eftirlifendur og haítísku þjóðina á þessum hörm- 
ungatímum. Langtímaáhrif  jarðskjálftans verða 
gríðarleg og EI mun af  alefli aðstoða CNEH við að 
styðja kennara, nemendur og samfélagið í heild í 
því verkefni að byggja upp líf  sitt að nýju og geta 
snúið aftur í skólann og til vinnu.“

Ólafur Loftsson formaður Félags grunnskóla-
kennara er kominn til starfa í Kennarahúsinu eftir 
veru sína á Haítí. Sem kunnugt er var íslenska 
rústabjörgunarsveitin, þar sem Ólafur var annar 
tveggja stjórnenda, fyrst á svæðið eftir skjálft- 
ann og einnig til Léogâne, borgarinnar sem var 
einna næst upptökum skjálftans. Að sögn Ólafs 
var mikill munur á því að koma til Port au Prince 
og Léogâne. Í höfuðborginni var björgunarhópum 
bent á byggingar þar sem fólk væri hugsanlega 
enn á lífi eða að fara í ákveðna  borgarhluta til að 
meta ástandið. En þegar Ólafur og félagar hans 
komu til Léogâne á fimmta degi eftir skjálftann 
ríkti nánast þögn og beiðnir um að leita í tilteknum 
húsum voru fáar, enda létust enn fleiri þar af  þeim 
sem voru inni í húsum sem hrundu heldur en í 
Port au Prince. „Fjölmennast í hópi eftirlifenda 
er fólkið sem var utandyra þegar skjálftinn varð 
og það fólk sem bjó í hreysum,“ segir Ólafur. „Nú 
er hafið næsta stig hjálparaðgerða sem tekur við 
af  mannbjörg úr rústum, mestu skiptir að koma 
mat, drykk og skjóli til fólks og sinna brýnustu 
læknishjálp.“ 

keg

Áratuga uppbygging framundan á Haítí
Ljósmyndir frá Ólafi Loftssyni.
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Auktu ánægju þína með fjárhagslegri heilsu og nýttu þér Netgreiðsluþjónustu Byrs.

Einfalt og án kostnaðar
Netgreiðsluþjónustan er greiðsluþjónusta í heimabanka Byrs.
Þar setur þú upp þína greiðsluþjónustu, stjórnar útgjöldunum 
og gerir áætlanir á einfaldan hátt, þér að kostnaðarlausu.

Yfirsýn og sparnaður
Með því að setja upp þína eigin greiðsluáætlun veist þú betur 
hvað hlutirnir kosta, færð betri vaxtakjör og átt auðvelt með
að sjá öll útgjöld fyrir. 

Komdu á byr.is
Sjáðu hvernig þetta virkar á byr.is – þetta er miklu minna mál 
en þig grunar. Þú eykur yfirsýn og sparar peninga.
Það er fjárhagsleg heilsa.

Það er auðvelt að fylgjast með því hvort útgjöld séu 
í samræmi við áætlun en netgreiðsluþjónustan 
býður upp á reglulegan tölvupóst um stöðu mála. 

„Ég vil hafa stjórn á 
    fjármálunum og spara  
       mér kostnaðinn.“

Áætlun Greitt

Dæmi um greiðsluyfirlit D
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Netgreiðsluþjónustan þín!

í heimabanka



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

Hlutverk LSR er að taka á móti 

iðgjöldum sjóðfélaga og ávaxta 

þau í sameiginlegum sjóði til að 

greiða elli-, örorku-, maka- og 

barnalífeyri.

Séreign LSR tekur við frjálsum 

viðbótarsparnaði sjóðfélaga. Hvort 

sem þú greiðir í A- eða B-deild 

LSR ætti framlag í Séreign LSR að 

vera eðlileg viðbót.

Á vef LSR, www.lsr.is, geta 

sjóðfélagar nálgast yfirlit og séð 

heildarstöðu lífeyrisréttinda sinna 

og iðgjaldaskil launagreiðenda. 

Traustur sjóður,
örugg samfylgd


