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Þegar starfsævinni lýkur reynist lífeyrissparnaður afar mikilvægur. Á lífsleiðinni skiptir 

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

Séreign LSR tekur við frjálsum viðbótarlífeyrissparnaði sjóðfélaga og ávaxtar hann. 

Þátttaka í Séreign LSR veitir sjóðfélögum aukna möguleika á sveigjanlegum 

starfslokum og hærri lífeyristekjum í framtíðinni.

Kostir séreignarsparnaðar eru ótvíræðir. Launagreiðandi greiðir kjarasamningsbundið 

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

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

séreignarsparnaði og sparnaðurinn skerðir hvorki barna- né vaxtabætur.

SÉ
REIG

N

LS
R 

KYNNTU ÞÉR SÉREIGN LSR Í SÍMA: 510 6100



3

FORMANNSPISTILL

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

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

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

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

Skólastjórafélag Íslands (SÍ).
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Eiríkur Jónsson
Formaður KÍ

Í landinu eru nú miklar efnahagsþrengingar. Margt bendir til að 
stjórnvöld og eftirlitsstofnanir hafi flotið sofandi að feigðarósi og 
virðast ráðamenn þjóðarinnar ekki síst uppteknir af  því að tryggja 
að enginn verði dreginn til ábyrgðar. Af  hverju hefur ekki verið gefin 
út afdráttarlaus yfirlýsing um að efnahagshrunið verði rannsakað 
og allt gert til þess að þeir sem bera ábyrgð á því hvernig komið er 
sæti henni? Hvernig má það vera að íslenskur banki í einkaeign geti 
stofnað til milljarða skuldbindinga í útlöndum á ábyrgð íslenskra 
skattgreiðenda? Hafa þeir sem settu reglurnar og þeir sem áttu að 
fylgjast með að eftir þeim væri farið svikið þjóðina? Hafa þeir horft 
aðgerðalausir á skuldbindingar hlaðast á herðar landsmanna?

Það er ljóst að framundan bíður endurreisn íslensks efnahagslífs. 
Líklegt má telja að ýmsir eigi erfitt á næstunni og mikil óvissa ríkir 
um afkomu margra fjölskyldna og fyrirtækja. Fjölmargir hafa þegar 
misst atvinnuna og margir eiga trúlega eftir að verða fyrir því sama 
áður en birtir upp. Fjöldi fólks hefur einnig tapað miklu fé, ekki síst 
vegna rangrar ráðgjafar sem runnin er undan rifjum þeirra sem nú 
hafa keyrt íslenskt efnahagslíf  í þrot. 

Mikilvægt er að gleyma því ekki við aðstæður eins og nú ríkja 
að við Íslendingar erum, þegar á móti blæs, eins og ein fjölskylda. 
Þess vegna getum við, sem þjóð, unnið okkur út úr þessum vanda. 
Því miður hefur hið sama ekki átt við þegar vel hefur gengið því þá 
hafa ekki allir setið við sama borð. Meintum hagnaði undanfarinna 
ára var sannarlega ekki skipt jafnt. Það voru ekki allir áskrifendur 
að ofurlaunum. Hins vegar þurfa margir að bera þær byrðar 
sem útrásarvíkingarnir lögðu á þjóðina. Við öll, sem berum hag 
þjóðarinnar fyrir brjósti, þurfum að leggjast á eitt og hjálpast þannig 
að við að komast upp úr öldudalnum. Er til of  mikils mælst að 
þeir, sem dvelja erlendis og halda þar áfram að braska með fé sem 
þeir sugu út úr íslensku samfélagi áður en það féll saman, verði 
þátttakendur í endurreisninni?

Það hefur löngum verið svo að skólar gegna lykilhlutverki í sam-

félaginu, ekki síst á erfiðum tímum. Ábyrgð kennara, skólastjóra og 
annarra sérfræðinga skólanna er mikil og nauðsynlegt að þeir haldi 
vel utan um þá fjölmörgu nemendur sem búa við óöryggi vegna 
ótryggra aðstæðna á heimilum. Tryggja verður að enginn lendi 
útundan og allir eigi öruggt skjól í skólanum. Til að svo megi verða 
er nauðsynlegt að starfsfólk skólanna eigi möguleika á að leita sér 
aðstoðar og ráðgjafar þar sem margir kennarar og samstarfsmenn 
þeirra hafa sjálfir orðið fyrir efnahagslegu tjóni og jafnvel andlegu 
áfalli. 

Ég er þess fullviss að við vinnum okkur út úr þeim vanda sem 
nú steðjar að. Ég geri jafnframt þá kröfu að þeir sem bera ábyrgð á 
ástandinu axli sína ábyrgð. Það er ekki Seðlabankans að dæma um 
hvort hann hefur brugðist, Fjármálaeftirlitsins að dæma um hvort 
það hefur brugðist eða ríkisstjórnarinnar að dæma um hvort hún 
hefur brugðist. Að rannsókn þurfa að koma óvilhallir utanaðkomandi 
aðilar sem leggja mat á hvað fór úrskeiðis og hvar ábyrgðin liggur. 
Síðan verður það þjóðin sem kveður upp sinn dóm.

Ég vona að við berum gæfu til að nota tækifærið og byggja upp 
nýtt og betra samfélag. Samfélag sem byggist á nýjum og farsælum 
gildum, þar sem græðgin verður grafin og gleymd og manngildið 
hafið til vegs og virðingar. Við þurfum á samheldni og samhjálp 
að halda í þjóðfélagi þar sem velferð og menntun eru í öndvegi og 
jafnræði þegnanna er tryggt.

Eiríkur Jónsson 

Þar sem græðgin er gleymd 
og manngildið virt
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Setjum velferð og menntun í 
öndvegi og tryggjum jafnrétti
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Margir eru reiðir og hneykslaðir yfir háttstemmdum yfirlýsingum 
um að nú förum við að sinna börnunum okkar og halda utan um 
fjölskylduna. „Hvað halda menn að við höfum verið að gera fram 
að þessu?“ er spurt. Skiljanlega. Auðvitað höfum við verið að sinna 
fjölskyldunni. Sumir munu ef  til vill hafa meiri tíma til þess nú en áður 
vegna þess að þeir eru atvinnulausir en líklegra er þó að umframtíma 
verði varið til atvinnuleitar og samninga við lánadrottna. Aðrir læðast 
með veggjum af  því þeir tilheyra (eða tilheyrðu) ríka fólkinu og mega 
ekki láta sjá sig án þess að vera úthrópaðir. Á hverjum bitnar það 
mest og verst? Börnunum þeirra. Svo eru þeir sem hafa tapað aurum 
sem þeir lögðu fyrir til að geta borgað flugferðir milli landshluta 
og hitt börnin sín stöku sinnum. Hvað er nú til ráða, ganga frá 
Egilsstöðum til Reykjavíkur eða sleppa því að hitta börnin og senda 
þeim bara jólakort? Ástandið hittir fólk misjafnlega fyrir og hefur ólík 
áhrif  á fólk, lífsafkomu þess og líðan.

Engu að síður er kreppan ekki bara ormagöng, það er ljós við 
endann á mörgum þeirra gangna sem hún grefur. Eitt af  mögulegum 
ljósopum – og nú gríp ég kristalskúluna báðum höndum – er að lík-
lega breytist afstaða okkar til tímans. Í stað þess að verja tvöfalt meiri 
tíma í tölvupóstinn dag hvern heldur en með börnunum okkar – ekki 
man ég hvaða eða hverslensk rannsókn leiddi það í ljós – er líklegt 
að við hægjum aðeins á okkur. Spánverjar, sem eru að mestu hættir 
að leggja sig eftir matinn (aðeins sjö prósent taka ennþá síestu), fara 
að gera það aftur. Rússar drekka vodkað sitt hægar, Færeyingar læra 
fleiri dansa og íslensk yfirvöld segja við kennara: Jæja. Nú förum við 
að hlusta á ykkur og hvetjum til samræðna um nám í samfélaginu. 
Eigið góðar stundir með nemendum og notið tímann vel, til að læra 
og uppgötva. Við skulum hætta að eyða tíma ykkar í vitleysu við 
að gera skýrslur sem enginn les. Þess í stað ætlum við að styðja 
vandaðar menntarannsóknir, bæta vinnuaðstæður í skólum, stuðla 
að raunverulegri samvinnu nemenda, foreldra og kennara og gefa 
okkur tíma til að byggja upp öflugt menntasamfélag með þátttöku 
hins smæsta jafnt og hins stærsta.

Víkur þá sögunni að Hæglætishreyfingunni. Hún hefur breiðst 
út til fjölmargra landa undanfarin tuttugu og tvö ár, eða frá opnun 
MacDonalds veitingastaðar á Piazza di Spagna torginu í Róm sem 
var mótmælt hressilega árið 1986. Slow food hreyfingin spratt upp 
úr þessum mótmælum og síðar bættust við fleiri samtök á borð við 

Slow schools, Cittaslow, Slow Travel, Slow sex, Slow shopping og 
margt fleira af  sama toga auk bóka- og greinaskrifa, sjónvarps- og 
útvarpsþátta, vefsíðna, málþinga og ýmiss konar uppákoma.

Í bókinni Lifum lífinu hægar (2004) fjallar höfundur, Carl Honoré, 
um Hæglætishreyfinguna og skrifar meðal annars: „Einni öld eftir að 
Rudyard Kipling fjallaði um mikilvægi þess að halda haus á meðan 
allir í kringum mann væru að tapa glórunni er fólk að byrja að átta 
sig á því að það borgar sig að halda ró sinni, hlúa að hæglæti innra 
með sér þrátt fyrir skilafresti og að það þurfi að skutla börnunum 
í skóla á morgnana. ... Hæglætishreyfingin snýst ... ekki um að 
gera allt á hraða snigilsins. Né heldur fetar hún í fótspor Lúddíta 
sem vildu brjóta vélarnar og draga heiminn allan aftur á bak inn 
í staðleysu þar sem áhrifa iðnbyltingar gætti ekki lengur. Þvert á 
móti: Í hreyfingunni er fólk eins og ég og þú sem vill betra líf  í 
hraðri, nútímavæddri veröld. Vegna þessa er hægt að draga saman 
hæglætisheimspekina í eitt orð: Jafnvægi. Vertu snöggur þegar það 
á við og vertu hæglátur þegar aðstæður kalla á það. Leitastu við 
að lifa í taktfalli sem tónlistarfólk kallar tempo giusto – á réttum 
hraða.“

Mig langar í lokin að minnast á bandaríska rannsókn frá 2006. Mér 
finnst niðurstöður hennar hvetjandi. Þar kemur fram að bandarískar 
konur verja ekki meiri tíma með börnum sínum núorðið en þær gerðu 
fyrir fjörutíu árum þegar þær voru flestar heimavinnandi og meira en 
60% þarlendra fjölskyldna samanstóðu af  pabba, mömmu, börnum 
og bíl. Ef  við förum fram á að hraðavagn heimsins (ekki hagvagninn) 
stoppi til að hleypa okkur út ættum við líka að vera með áætlun um 
hvernig við ætlum að lifa í staðinn.

Kristín Elfa Guðnadóttir 

Stöðvaðu heiminn, hér fer ég út
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Finnurðu gæsahúðina breiðast um þig þegar 
einhver dregur nöglina eftir krítartöflu? Er 
uppþotsástand á heimilinu þegar maðurinn 
er að ryksuga með tónlistina á fullu um 
leið og þú einbeitir þér við undirbúning 
mikilvægs fyrirlesturs? Ertu að sleppa þér  
á hverjum morgni þegar konan þín svífur 
fram úr, stillir útvarpið þannig að það heyrist 
um allt hverfið og skellir tannburstaglasinu 
vægðarlaust á marmaraborðplötuna?
 
Daglegt líf  er barmafullt af  margslungnum 
skynhrifum sem snerta okkur öll á einn eða 
annan máta, en enga tvo alveg eins. Enginn 
sleppur undan áreitaregninu og því er ráð að 
læra að njóta þess. Spennandi getur verið 
að skoða áhrif  mismunandi skynúrvinnslu á 
hegðun og samspil fólks. Við eigum að nýta 
þekkingu á skynúrvinnslu, það er hvernig 
fólk túlkar og vinnur úr áreitum í daglegu lífi, 
til að upplýsa jafnt unga sem aldna. Fræðsla 
um áhrif  skynúrvinnslu er mikilvæg þar sem 
líklegt er að umburðarlyndi og skilningur 
á mannlegum breytileika vaxi við að börn 
og fullorðnir viti hvers vegna sumum líkar 
til dæmis að vera í hávaðasömu umhverfi 
en aðrir þjást í slíkum aðstæðum (Dunn, 
1999, Dunn, 2001). Þegar kennari skilur 
að nemandi með háan áreitaþröskuld þarf  
að fá að sækja sér viðbótar áreiti til þess 
að halda einbeitingu sinni, aukast líkur á að 
honum lánist að stuðla að virkri þátttöku og 
vellíðan nemandans. 

Einn af  forkólfum í hugmyndasmíði 
á grunni skynúrvinnslu nú um stundir er 
bandaríski iðjuþjálfinn Winnie Dunn, en 
hún hefur meðal annars sett fram líkan um 
að úrvinnslu fólks megi skipa í fjórðunga. 
Um er að ræða myndræna framsetningu 
á því hvernig við bregðumst við áreitum, 
allt eftir því hvort við erum með háan eða 
lágan áreitaþröskuld, og  þeim leiðum sem 
við nýtum okkur til að gera lífið bærilegt. 
Skynþröskuldur stýrir magni áreita sem 
þarf  til að fá fram viðbrögð frá taugakerfi. 
Hár þröskuldur þýðir að mikil áreiti þarf  til 
að fá fram viðbrögð frá taugakerfinu og að 
sama skapi þýðir lágur þröskuldur að lítið 
magn áreita þarf  til að framkalla svörun.

Hugmyndalíkan Dunn samanstendur af  

tveim ásum, þröskuldur fyrir skynjun er 
á þeim lóðrétta og atferli á þeim lárétta, 
sjá mynd 1. Á öðrum enda lárétta ássins 
er atferli í samræmi við skynþröskuld og 
áreitin fá að dynja á viðkomandi í því skerta 
eða ýkta magni sem þau berast. Á hinum 
enda ássins er hegðun í mótvægi við skyn-
þröskuld, þ.e. viðkomandi bregst við til að 
reyna að auka magn áreita eða draga úr 
þeim (lágur þröskuldur). 

Í fyrsta fjórðungi (efst til vinstri) höfum við 
litla grúskarann sem ekkert virðist trufla. 
Hér er draumlyndi drollarinn sem er ekkert 
að flýta sér. Í öðrum fjórðungi (efst til 
hægri) finnum við fjörkálfa á borð við Emil 
í Kattholti og Línu langsokk. Hugmyndirnar 
flæða um kollinn á þeim og þau eru búin að 
framkvæma áður en skynsemin hefur náð að 
bremsa þau af. Í þriðja fjórðungi (neðst til 
vinstri) er að finna viðkvæmu listatýpurnar 
sem gefa gaum að ýmsum smáatriðum sem 
öðrum yfirsést en eru jafnframt kvartsárar 

og pirrast auðveldlega. Í lokafjórðungnum 
(neðst til hægri) er að finna þá sem eru 
viðkvæmir og kjósa að stýra tilverunni 
þannig að óvæntar uppákomur séu í algjöru 
lágmarki. Þarna finnum við þá sem elska röð 
og reglu og eru duglegir að skipuleggja sig 
og umhverfið. Slíkir nemendur eru oft með 
hlutverk „aðstoðarkennara“, hafa reglur á 
hreinu og sjá til þess að þeim sé fylgt út í 
ystu æsar. 

Samkvæmt líkaninu eru þeir sem sækja í 
áreiti með háan skynþröskuld og leitast við 
að auka áreitin og halda þannig vöku sinni. 
Þessi börn hafa til dæmis mikinn áhuga á að 
klifra, róla og hoppa. Sum þeirra gefa frá sér 
hljóð þegar þau einbeita sér, eru á iði þegar 
þau sitja, fikta í hlutum sem eru á borðinu 
hjá þeim, naga þá eða nudda þeim við 
húðina. Til að auðvelda slíkum nemendum 
að sinna verkefnum sínum þarf  að auka 
styrk skynáreita við dagleg viðfangsefni. 
Hegðun barnanna getur gefið vísbendingar 
um hvers konar áreita börnin þarfnast. Sé 
þetta yfirfært á hegðun fullorðinna þá er 
þarna á ferðinni fólk sem kemur hugmyndum 
í framkvæmd og nýtur lystisemda lífsins. 
Það elskar að vera í fjölmenni, nýtur sín vel 
á íþróttaleikjum og velur oft áhættusport. 

Tökum einnig dæmi af  þeim sem hafa 
lágan þröskuld og bregðast við til mótvægis. 
Þarna er að finna nemendur sem verða 
tafarlaust varir við skynáreiti og skynupplifun 
þeirra er meiri en annarra í daglegu lífi. 
Börnin finna til dæmis fyrir óþægindum 
af  merkimiðum í peysu og taka eftir því ef  
kennarinn er ný klipptur. Þessi börn truflast 
auðveldlega og geta verið snögg upp á 
lagið. Þau hafa oft góða yfirsýn yfir hverjir 
eru mættir, hverjir eru lasnir og hverjir gera 
ekki það sem þeir eiga að vera að gera. 

Hættu, þetta er ótrúlega pirrandi! 

- Áhrif skynúrvinnslu á daglegt líf

Fræðsla um áhrif skynúrvinnslu er mikilvæg þar sem 
líklegt er að umburðarlyndi og skilningur á mannlegum 
breytileika vaxi við að börn og fullorðnir viti hvers vegna 
sumum líkar til dæmis að vera í hávaðasömu umhverfi en 
aðrir þjást í slíkum aðstæðum.

Sigríður K. Gísladóttir
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Það er mikilvægt að draga úr skynáreitum í 
kringum þau og skipuleggja daglegar venjur 
á þann hátt að þær verði fyrirsjáanlegri. Sem 
fullorðið fólk er hægt að þekkja þau á því 
að tilvera þeirra er einföld og fyrirsjáanleg. 
Þetta er fólkið sem kýs rólegheit og velur 
að versla utan annatíma, elskar allt sem 
skipulagt er og stýrir þannig hjá óvæntum 
uppákomum. 

Winnie Dunn kom að hönnun á matstækinu 
„Sensory Profile“ en það eru listar þar sem 
lagt er mat á hegðun og viðbrögð barna og 
fullorðinna við ýmsum áreitum í dagsins önn 
með það fyrir augum að laga umhverfi og 
kröfur að þeirra þörfum. Niðurstöður listanna 
má einnig nýta sem lið í greiningu á þroska- 
og hegðunarröskun á borð við einhverfu, 
athyglisbrest með/án ofvirkni (ADHD) og 
Asperger-heilkenni. Hópur iðjuþjálfa hefur 
notað listana til reynslu hér á landi og er nú 
unnið að þýðingu á nýjustu gerðinni, „School 
Companion“, sem kennarar fylla út. 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á nota-
gildi íslenskra þýðinga matslistanna (Alís 
Freygarðsdóttir og María Þórðardóttir, 2003, 
Hólmdís Freyja Methúsalemsdóttir og Petrea 
Guðný Sigurðardóttir, 2004, Hrefna Brynja 
Gísladóttir, Jóhanna Brynhildur Bjarnadóttir 
og Ragna Valdís Elísdóttir, 2004, Sigríður 
Kr. Gísladóttir, 2005) benda til þess að svör 
íslenskra foreldra, ungmenna og fullorðinna 
séu að flestu leyti áþekk svörum þátt-
takenda í bandarískum stöðlunarúrtökum. 
Þó að einhver munur hafi greinst er ekkert 
sem bendir til annars en að hann skýrist 
af  mannlegum breytileika fremur en að um 
menningarbundinn mun sé að ræða. 

Í erlendum rannsóknum á börnum sem 
glíma við athyglisbrest og ofvirkni kom fram 
að hluti ADHD-hópsins sýndi væg tauga-
fræðileg frávik í til dæmis vöðvaspennu, 
jafnvægi, samhæfingu og skynúrvinnslu 
miðað við börn almennt. Þannig virðist 
hluti nemanda með ADHD glíma við ýmsan 
skynúrvinnsluvanda sem er umfram það 
sem almennt er talið til lykileinkenna ADHD 
(Reeves og Werry, 1987, Hern og Hynd, 

1992, Yochman, Parush og Ornoy, 2004).
Skoðum nú aðeins hvað virðist ein-

kenna skynúrvinnslu barna sem búa yfir 
eiginleikum ADHD og hvaða leiðir gætu 
reynst vænlegar til að þau sérkenni nýtist 
sem hvatar í stað þess að verða börnunum 
fjötur um fót. Í því sambandi er mikilvægast 
að skoða hvernig haga má umhverfinu 
heima og í skólanum þannig að daglegar 
athafnir feli í sér hæfilegan skammt áreita. 
Börn sem glíma við eiginleika á borð við 
ADHD eru áskorun fyrir kennara og aðra 
þá sem starfa í skólaumhverfinu. Það er 
mikilvægt að hafa hugfast að einkennin 
eru af  taugalífræðilegum toga og börnin 
gera sér oft ekki grein fyrir að þau sýni 
óæskilegt atferli. Kennarar þeirra þurfa því 
að vera ofurþolinmóðir og skilningsríkir, 
hugmyndaríkir og ráðsnjallir. 

Nú skulum við staldra aðeins við Drífu, 
en hún er í hópi þeirra fjölmörgu skólabarna 
sem glíma við athyglisbrest. Hún dettur í 
dagdrauma, virðist hlusta illa og ekki með-
taka fyrirmæli. Hún er sein að ná í bækur 
sem á þarf  að halda og gleymir jafnvel á 
leiðinni hvaða bækur það voru. Hún virðist 
ráðvillt og oft vera útundan í félagahópnum. 
Heima reynist erfitt að halda henni við 
heimanámið, hún týnir fötum og hlutum og 
kvartar undan vinaleysinu. 

Bjargráð í brennidepli: 
•	 Brjóta	 upp	 kennslustundir	 og	 skapa	

þannig jákvæð hreyfihlé. Láta hana fá 
hlutverk svo að hún geti staðið upp og 
hreyft sig um.

 
•	 Magna	upp	áreiti	 og	auka	þannig	 vöku	

hennar til að hún nái að fylgjast með 
og lesa í það sem fram fer. Virkja öll 
skynfæri við kennsluna: Hlusta, horfa, 
handfjatla, hreyfa sig um.

•	 Nýta	 sjónrænar	 vísbendingar	 og	 reglur	
til að hjálpa henni við að átta sig á til 
hvers er ætlast á hverjum tíma. Fara 
reglulega yfir hvaða reglur gilda og 

gera ekki ráð fyrir að hún hafi þær á 
hreinu. Hafa skýran ramma um hegðun 
og vinnubrögð en með hæfilegum 
sveigjanleika.

•	 Skoða	 skipulag	 kennslustofu	 og	
annars umhverfis í skólanum. Reyna 
mismunandi uppröðun borða, reyna 
notkun heyrnarhlífa, eyrnartappa og/
eða ipod. 

Þessi vitneskja eflir vonandi fólk í umhverfi 
barna í því að hafa raunhæfar væntingar 
til færni og þátttöku og eykur skilning á 
mikilvægi þess að stilla magn daglegra 
áreita að þörfum hvers og eins. Þess 
ber að geta að sami einstaklingur getur 
fallið undir alla fjórðungana þótt oftast sé 
einn meira ríkjandi en annar. Með skyn-
úrvinnslugleraugu á nefinu getur verið 
skemmtilegt að skoða sjálfan sig sem sam-
starfsmann, maka og félaga og á þann máta 
getur skilningur og umburðarlyndi fyrir 
margbreytileika skynjunar gert skemmtilegt 
líf  enn litskrúðugra.

Sigríður K. Gísladóttir

Höfundur er iðjuþjálfi 
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Hún er sein að ná í bækur sem á þarf að halda og gleymir 
jafnvel á leiðinni hvaða bækur það voru. Hún virðist ráðvillt 
og oft vera útundan í félagahópnum. Heima reynist erfitt 
að halda henni við heimanámið, hún týnir fötum og hlutum 
og kvartar undan vinaleysinu.

Í lokafjórðungnum er að finna þá sem eru viðkvæmir og 
kjósa að stýra tilverunni þannig að óvæntar uppákomur 
séu í algjöru lágmarki. Þarna finnum við þá sem elska röð 
og reglu og eru duglegir að skipuleggja sig og umhverfið. 
Slíkir nemendur eru oft með hlutverk „aðstoðarkennara“, 
hafa reglur á hreinu og sjá til þess að þeim sé fylgt út í 
ystu æsar.

GESTASKRIF: SIGRíÐUR K. GíSLAdóTTIR
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Þeir bræður Hugo og Tómas Rasmus hafa 
vakið athygli og aðdáun víða í skólakerfinu 
fyrir stærðfræðivefinn sinn fína, Rasmus.is. 
Ekki einungis vegna þess að vandað er til 
verksins og hugmyndin góð, heldur líka af 
því að vefurinn er unninn af hugsjón en ekki 
með skjótfenginn gróða í forsæti. Enda er 
það fyrst nú nýverið sem bræðurnir gátu 
farið að borga sér örlítil laun, fram að því 
fór innkoman í þýðingar en verkefnið hefur 
verið styrkt af nokkrum aðilum og þar á 
meðal Verkefna- og námsstyrkjasjóði KÍ.

Fyrsta spurningin sem kviknar þegar Hugo 
Rasmus sest fyrir framan blaðamann á skrif-
stofunni í Kennarahúsinu er hvaðan nafnið 
Rasmus kemur? Er þetta kannski danskt? „Nei, 
það er þýskt“, segir Hugo. „Pabbi hét Hendrik 
Rasmus og þáði eftirnafnið frá þýskætt-
uðum eiginmanni móðursystur sinnar, en 
þau hjón ættleiddu hann.“  Var pabbi þinn 
kennari eða stærðfræðingur? „Nei“, segir Hugo 
og brosir, þetta er líka röng ágiskun hjá þér. 
En hann var góður námsmaður og mikill 
tungumálamaður. Hann lærði verkfræði í 
nokkurn tíma úti í Þýskalandi en svo togaði 
tónlistin í hann og hann var meira og minna 
að spila á píanó og semja lög eftir það, auk 
þess að vinna við húsamálun. Mamma var 
ekki kennari heldur. Við alsystkinin erum hins 
vegar öll kennarar; ég, Tómas og Steinunn, 
en Margrét hálfsystir okkar er lögfræðingur.“

Of  snemmt er að segja til um hvort 
eitthvert barna Hugos eða Tómasar feti 
í kennarafótsporin, það væri þá ef  til 
vill íþróttakonan og menntskælingurinn 
Þóra Hugosdóttir. Hrefna systir hennar er 
hjúkrunarfræðingur en Rósa, miðdóttir 
Hugos og konu hans, Maríu Játvarðardóttur 

félagsráðgjafa, er að læra verkfræði í 
HR. Þar er líka í verkfræðinámi Hendrik, 
yngri sonur Tómasar en sá eldri, Erling, er 
endurskoðandi.

Kláruðu kennaranámið á svipuðum tíma
Auk óbilandi áhuga á skólamálum eiga  
þeir bræður sér mörg fleiri hugðarefni. 
Skákin er fyrirferðarmikil í lífi Tómasar og 
hann hefur ásamt Smára Teitssyni og síðar 
Hrannari Baldurssyni þjálfað nemendur í 
Salaskóla í skák með frábærum árangri en 
nemendur í Salaskóla urðu sem kunnugt er 
heimsmeistarar í grunnskólaskák árið 2007. 
„Svo fylgist hann með formúlunni“, upplýsir 
Hugo, sem sjálfur er hins vegar trillukarl 
og reyndar nátengdur sjónum - hann var á 
árum áður stýrimaður og skipstjóri á ýmsum 
gerðum báta, kláraði skipstjórnarpróf, II. 
stig, árið 1975. „Ég er samt aðallega bara 
að fiska nemendur á netið núorðið!“ Hugo 
spilar líka golf  og „oldboys“ fótbolta, og það 
er greinilegt að eins og títt er um frumkvöðla 
hafa þeir bræður að því er virðist endalausa 
orku og gaman af  lífinu.

Tómas er sá bræðranna sem sér um 
tölvumálin á Rasmus.is og hefur mikinn 
áhuga á öllu sem snýr að tölvum og tækni. 
Hann hefur kennt tölvufræði, eðlisfræði, 
stærðfræði og smíðar og vann einnig sem 
kerfisfræðingur um árabil. Áður en hann fór í 

kennaranámið nam hann byggingaverkfræði 
um nokkra hríð. Tómas kennir nú við Sala-
skóla í heimabænum Kópavogi. Hugo kennir 
auðvitað líka í Kópavogi, nema hvað! Nánar 
tiltekið við menntaskólann sem staðsettur 
er í, og kenndur við, bæinn. „Við bræðurnir 
kláruðum kennaranámið á svipuðum tíma 
en æddum ekkert beint í Kópavoginn“, 
segir Hugo kankvís. „Ég fór að Reykhólum 
þar sem afi og amma bjuggu og Tómas 
bróðir á Varmaland. Hann kenndi svo á 
Eyrarbakka og víðar á Suðurlandi, til dæmis 
í fjölbrautaskólanum á Selfossi, og kom ekki 
heim fyrr en hann fór að kenna í Salaskóla 
fyrir nokkrum árum.“

Hugo fór beint í Kópavoginn eftir að 
dvölinni á Reykhólum lauk en síðustu þrjú 
árin þar var hann skólastjóri. „Eftir að við 
fjölskyldan komum frá Reykhólum fór ég að 
kenna í Kópavogsskóla“, segir Hugo, „þá í 
Dalbrautarskóla og loks í Hjallaskóla. Hjalla-
skóli var þá kominn í samstarf  við Mennta-
skólann í Kópavogi vegna nemenda sem voru 
getumiklir í bóknámi. Þá var þetta smátt í 
sniðum en var fljótt að vinda upp á sig og 
núna taka fleiri hundruð grunnskólanema 
valáfanga í hinum ýmsu  greinum í MK. Það 
endaði með því að ég færði mig yfir og er nú 
búinn að kenna í Menntaskólanum í fimm ár.“

Hugo og Tómas hjá Rasmus.is
Trillukarlinn og skákþjálfarinn

Kennarar í fjölskyldu Hugos 
og Tómasar

Hlíf  Erlingsdóttir eiginkona Tómasar, 
kennari í Breiðholtsskóla.

Steinunn Rasmus systir bræðranna, 
kennari í Reykhólaskóla.

Stefán Magnússon tengdasonur 
Hugos, íþróttakennari í Reykhólaskóla

Margrét Rasmus ömmusystir sem 
ættleiddi pabba þeirra, skólastjóri 
Heyrnleysingjaskólans um langt 
árabil.

Hjörtur Þórarinsson móðurbróðir, 
lengi starfandi skólastjóri á 
Kleppjárnsreykjum.

Hjörtur Hjálmarson ömmubróðir, 
lengi starfandi skólastjóri á Flateyri.

Það er nú málið, við markaðssettum aldrei vefinn. Ég 
man að ég lét nemanda sem átti heima í götunni og 
þurfti aðstoð við stærðfræðina fá eitthvað af þessum 
verkefnum og það spurðist út.

Tómas hjá Salaskóla
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Rasmus.is verður til
Það var árið 1998 sem hugmyndin að 
stærðfræðivefnum Rasmus.is varð til að 
sögn Hugos. „Tómas á hugmyndina og ég 
kveikti strax á þessu hjá honum.  Hann var 
að læra gagnvirka prófatækni á þessum 
tíma og datt þetta í hug og sendi mér póst. 
Við spjölluðum um þetta í jólamatnum hjá 
mömmu og svo heimsótti ég hann á Flúðir, 
en hann var þá að kenna þar. Við settum 
niður rammann þarna á Flúðum og ákváðum 
að vinna þetta þannig að taka eitt og eitt 
efnisatriði stræðfræðinnar fyrir í einu, 
algebru, almenn brot og svo framvegis, og 
vinna námsefnið frá byrjun og upp úr. Eftir 
þessu höfum við unnið síðan, lengst af  
bara tveir, en nú er Jóhann Ísak Pétursson 
samkennari minn genginn til liðs við okkur 
í samningu framhaldsskólanámsefnis auk 
þess sem fleiri kennarar semja efni og 
þýðendur hérlendis og erlendis þýða og 
staðfæra efnið yfir á önnur tungumál.

Þegar samning námsefnisins hófst settist 
ég með námskrárnar og fór vandlega yfir 
þær. Fyrsta demóið sem við bjuggum til var 
algebra á grunnskólastigi og síðan kom þetta 
hvert af  öðru. Ég hef  prófað allt námsefnið 
sjálfur“, segir Hugo, „það má segja að þetta 
séu glósurnar mínar undanfarin þrjátíu 
ár! Við Tómas höfum svo notað megnið 
af  frítímanum í þetta en Tómas minnkaði 
við sig í kennslunni um áramótin í fyrra  
til að geta sinnt þessu betur.“ Aðspurður 
hvernig Rasmus.is hafi verið auglýstur 
svarar Hugo brosandi: „Það er nú málið, við 
markaðssettum aldrei vefinn. Ég man að ég 
lét nemanda sem átti heima í götunni og 
þurfti aðstoð við stærðfræðina fá eitthvað 
af  þessum verkefnum og það spurðist út, 
svona gekk þetta koll af  kolli. Vefurinn varð 
til vegna þess að við Tómas fundum fyrir 
þörf  á námsgögnum af  þessum toga og 
höfðum rekið okkur á hin og þessi vandamál 
í kennslunni.“

Fjölmenningarlegur námsvefur sem 
byggist á heiðarleika áskrifenda
„Jú, jú, við fórum fljótlega að líta í kringum 
okkur eftir þýðendum þegar búið var að 
semja nokkuð af  efni“, segir Hugo þegar 
blaðamaður spyr hann hvort Rasmus sé ekki 
farinn á flakk eins og nafni hans klumpur í 
samnefndri barnabók. „Fyrst fundum við 
sænskan þýðanda og Tómas þekkti danskan 
kennara sem tók að sér að þýða yfir á sitt 
móðurmál. Svo kom tölvupóstur frá norskum 
kennara sem vildi þýða fyrir okkur og nú er 
svo komið að við erum með um 1300 erlenda 
skóla í áskrift að vefnum. Þegar skóli kaupir 
áskrift eru foreldrar nemenda látnir vita og 
geta þá notað námsefnið á Rasmus.is heima 
við. Áskriftin er mjög ódýr og áskriftarverð 
það sama og það var þegar vefurinn opnaði 
en við erum að endurskoða þetta og búa 
til gjaldskrá fyrir framhaldsskólann, ætli 
það taki ekki önnur tíu ár,“ segir Hugo og 
brosir. „Reyndar er það nú svo að þótt þetta 
sé áskriftarvefur þá komast allir inn á vefinn 
og allt efni hans. Við ræddum þetta á sínum 
tíma, ég og Tómas, og það var of  mikið vesen 
að hafa lykilorð, auk þess sem skólamenn 
eru heiðursfólk. Við bara treystum því að 
þeir borgi sem nota.

Nú er búið að bæta við þýðingum á 
pólsku, ensku, rússnesku og spænsku og 
við fengum styrk til þýðinganna á tvö fyrr-
nefndu málin. Þetta er skemmtilegt og 
það sem er sérstaklega gott við þetta er 
að Rasmus.is verður fyrir vikið ekki bara 
stærðfræðivefur heldur líka tungumálavefur. 
Það er til dæmis mikilvægt fyrir foreldra 
með annað móðurmál en íslensku, og sem 
hafa ef  til vill ekki náð jafngóðum tökum á 
íslensku og börnin, að geta aðstoðað þau við 
heimanám“, segir Hugo. „Svo eru líka margir 
nemendur sem hafa íslensku sem móður-
mál en voru langdvölum í skóla erlendis og 
skilja ekki stærðfræðihugtök á íslensku en 
skilja þau á ensku, svo dæmi sé tekið.“

Eina gulrótin er stærðfræðin
Um þessar mundir eru Hugo, Tómas og 

félagar búnir að semja og setja inn námsefni 
frá fyrsta bekk í grunnskóla og upp í 500 
áfangana í framhaldsskóla. „Jóhann Ísak 
gekk til liðs við okkar eftir 200 áfangana 
og við erum núna með efni þarna fyrir 
raungreinadeildir framhaldsskóla og efni 
sem er boðlegt fyrir frumgreinardeildir í 
háskóla, enda eru háskólar meðal okkar 
viðskiptavina.Við höfum að markmiði að 
fara árlega utan, að meðaltali, til þess að 
kynnast því sem aðrir eru að gera og kynna 
Rasmus.is. Við höfum verið með bás á BETT 
og farið á fleiri ráðstefnur, nú síðast í október 
á Skolforum í Stokkhólmi. Möguleikarnir eru 
miklir og við erum bara rétt að byrja“, segir 
Hugo að lokum.

keg

Þessi mynd sýnir aukningu innlita á námsvefinn 
Rasmus.is frá árinu 2002 til loka ársins 2007.

Ég er samt aðallega bara 
að fiska nemendur á netið 
núorðið!

Rasmus.is verður fyrir vikið 
ekki bara stærðfræðivefur 
heldur líka tungumálavefur

Hugo hjá MK
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Hún er ótrúlega öflug og flink konan sem 
stýrir fræðsludeild Þjóðleikhússins, Vigdís 
Jakobsdóttir heitir hún. Henni er annt um að 
efla samstarf skóla í landinu og leikhússins 
og beitir til þess ýmsum leikhúsbrellum. 
Starfið ber enda ávexti hér og þar og nú 
síðast á Austurlandi í samvinnuverkefni sem 
ber titilinn Þjóðleikur.

Þjóðleikur er leiklistahátíð fyrir ungmenni 
á öllu Austurlandi, tilraunaverkefni sem 
fræðsludeild Þjóðleikhússins stendur fyrir í 
samstarfi við Menningarmiðstöð Fljótsdals-
héraðs (miðstöð sviðslista á Austurlandi) og 
Vaxtarsamning Austurlands. Verkefnið nær til 
alls Austurlands, allt frá Vopnafirði til Hafnar 
í Hornafirði. 

Um er að ræða leiklistarhátíð ungs fólks 
og einu skilyrðin fyrir þátttöku hóps voru 
þau að a.m.k. einn fullorðinn einstaklingur 
(yfir tvítugu) leiddi hópinn, að í hópnum 
væru að lágmarki átta manns og á aldrinum 
13-20 ára.

Þrjú glæný 45 mínútna leikrit voru skrifuð 
sérstaklega fyrir Þjóðleik:

•		 Ísvélin	eftir	Bjarna	Jónsson

•		 Eftir	lífið	eftir	Sigtrygg	Magnason

•		 Dúkkulísa	eftir	Þórdísi	Elvu		 	

 Þorvaldsdóttur Bachmann

Leikskáldin voru beðin um að setja sig ekki í 
sérstakar stellingar eða líta á þetta verkefni 
sem hliðarspor frá ferli sínum, heldur skrifa 
krefjandi og safaríkan leiktexta fyrir unga 
leikara. Hver hópur í Þjóðleik valid sér svo 
eitt af  þessum verkum til uppsetningar og 
auðvitað endurgjaldslaust.

Af  þrettán hópum sem taka þátt í verk-
efninu í vetur eru níu grunnskólahópar og 

þrír framhaldsskólahópar. Leikhóparnir 
velja eitt af  þremur leikritum sem skrifuð 
voru sérstaklega fyrir verkefnið í lokaðri 
samkeppni. Í lok október mættu stjórnendur 
leikhópanna á undirbúningsnámskeið í Þjóð-
leikhúsinu og hittu leikskáldin sem kynntu 
verk sín og hugmyndirnar að baki þeim. 
Hópstjórarnir fræddust líka um vinnuferli 
í leikhúsi, leikmyndahönnun, sviðstækni, 
leikstjórn og fleira. Framundan er sjálft 
æfingaferlið auk þess sem haldið verður 
tækninámskeið og veittur ýmis stuðningur 
svo sem ráðgjöf  á netinu og heimsókn 
leikstjóra. Verkin eru svo sýnd í heimabyggð 
leikhópa og í lok apríl verður sameiginleg 
uppskeruhátíð með sýningum á öllum verk-
unum, málþingi og að sjálfsögðu partíi!

keg

Vigdís var í hópi þeirra sem héldu erindi 
á núliðnu málþingi menntavísindasviðs HÍ 
þar sem áherslan var á skapandi skóla-
starf. Þótt málþingið hafi verið í mótun um 
alllanga hríð getur tímasetningin ekki verið 
betri – alltaf  er þörf  á listum og nýsköpun 
í skólastarfi (málþingið breiddi sig yfir 
hvorttveggja) en aldrei eins og nú. Við eig-
um eftir að koma nánar að málþinginu í 
næsta tölublaði Skólavörðunar.

Ungt fólk á Austurlandi 
flykkist í leikhúsið

Hér má sjá ungt fólk í tilraunaleikhúsinu Proud 
Theater í Madison BNA. Þar er reynt að ná til 
samkynhneigðra, tvíkynhneigðra, transa og 
annarra ungmenna sem eru að spá í kynhneigð 
sína, tilheyra minnihlutahópi sökum kynhneigðar 
eða eiga foreldra sem eru ekki gagnkynhneigðir. 
Leikhúsið (almennt) getur meðal annars gefið 
ungu fólki færi á að skoða málefni sem því finnst 
ekki aðgengilegt að ræða um og vinna með á 
öðrum vettvangi. 

Ekki bara stundargaman
Vigdísi finnst brýnt að leiklist fái viður-
kenningu sem fullgild kennslugrein í 
íslenskum skólum og í erindi sínu fór 
hún meðal annars yfir markmið fræðslu-
deildar: Að efla tengsl Þjóðleikhússins 
við skóla í landinu (leikskóla, grunnskóla 
og framhaldsskóla), hafa frumkvæði að 
umræðu um leiklist í skólum, gera leik-
húsið sýnilegra í samfélaginu og færa 
það nær almenningi og loks að breikka 
áhorfendahóp Þjóðleikhússins og örva 
þann sem fyrir er. Þetta er gott og blessað 
en hvernig hyggst leikhúsið ná þessum 
markmiðum? Vigdís fór yfir starfið sem 
unnið er í þessa þágu í fræðsludeildinni: 
Reglulegt námskeiðahald fyrir kennara, 
kynnisferðir skólahópa og starfskynn-
ingar, útgáfa fræðslupakka í tengslum við 
sýningar, örleikritasamkeppni framhalds-
skólanema, leikferðir í framhaldsskóla, 
stök námskeið og umræðukvöld fyrir 
almenning og síðast en ekki síst það sem 
hún kynnti sérstaklega á málþinginu: 
Þjóðleikur.

Markmið Þjóðleiks:

• Að vekja áhuga ungs fólks á leiklist og 
 efl a læsi þeirra á listformið.

• Að tengja Þjóðleikhúsið á lifandi hátt 
 við landsbyggðina.

• Að miðla af fagþekkingu leikhússins til 
leikhúsáhugafólks í landinu.

• Að styrkja íslenska leikritun.
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PíANóþING

Píanóþing var haldið dagana 17. – 19. 
október í Salnum í Kópavogi. Um sjötíu 
píanókennarar víðs vegar af landinu sóttu 
þingið, margir í fylgd nemenda sinna og 
foreldra þeirra, en nemendur og foreldrar 
fengu frían aðgang í fylgd með kennurum. 
Skemmtileg hugmynd og hér með komið á 
framfæri ef aðrir kennarahópar vilja nýta 
sér hana. Almenn ánægja var með þingið 
sem þótti takast með eindæmum vel, bæði 
hvað varðaði skipulag og inntak.

Tveir virtir kennarar frá píanódeild Sibelius-
arakademíunnar í Helsinki, Eeva Sarmanto 
Neuvonen og Rebekka Angervo, komu á 

þingið og miðluðu íslenskum þátttakendum 
af  þekkingu sinni. Þær Eeva og Rebekka 
héldu „masterclass“ fyrir píanó-nemendur 
í mið- og framhaldsnámi auk þess sem 
þær kynntu finnskt námsefni, finnska 
píanótónlist, uppbyggingu kennaranáms 
í Finnlandi og tónlistarskólakerfið þar í 
landi.

Eeva er deildarstjóri píanókennaradeildar 
Sibeliusarakademíunnar, þar sem hún kennir 
píanóleik og kennslufræði. Hún hefur verið 
iðin við námsefnisgerð. Hún er höfundur 
námsefnisins Finnski píanóskólinn sem 
meðal annars var kynnt á þinginu auk fjölda 
annarra píanókennslubóka, svo sem Happy 
Animal Pictures, Seapearls, Magic Chords 
og Play it again fyrir fullorðna nemendur. 
Rebekka kennir píanókennslufræði við 
Sibeliusarakademíuna og starfar einnig 
sem píanókennari við tónlistarskólann í 
Espoo. Nemendur hennar hafa unnið til 
margra verðlauna í píanó- og kammer-
tónlistarkeppnum, jafnt innanlands sem 
utan. Rebekka heldur reglulega fyrirlestra 
og er gestakennari í Finnlandi og víðar í 
Evrópu. 

Þú getur rétt ímyndað þér hvað það var 
krúttlegt
Halldóra Aradóttir er píanókennari við Tón-
skóla Sigursveins D. Kristinssonar, en skólinn 
er einn þeirra aðila sem stóðu að þinginu. 
Hinir eru Íslandsdeild EPTA (Evrópusamband 
píanókennara), Tónlistarskóli Hafnarfjarðar, 
Tónlistarskóli Kópavogs og Tónlistarskólinn 
í Reykjavík. „Það skemmtilega við þessa 
helgi,“ segir Halldóra, „var hversu fjölbreytt 
dagskráin var. Það má segja að óvenju margir 
hafi komið við sögu, um sjötíu kennarar 
voru mættir, fimmtíu nemendur á grunn-, 
mið- og framhaldsstigi komu fram auk 
nokkurra annarra sem komu til að hlusta, 
að ógleymdum foreldrum sem komu til að 
hlusta á börnin sín spila í Salnum.

Við píanókennararnir,“ heldur Halldóra 
áfram, „fengum kynningu á vönduðum 
finnskum píanókennslubókum sem Eeva 
hefur samið í samvinnu við aðra og njóta 
mikilla vinsælda í Finnlandi. Þær eru fullar 
af  skemmtilegu efni, gott sambland af  lögum 
sem höfundar hafa ýmist safnað saman eða 
samið sjálfir. Þar er mikið af  finnskri tónlist 
sem var mjög forvitnilegt að kynnast. Finnar 

Finnska tónlistarskólakerfið kynnt á 
stórskemmtilegu píanóþingi

EPTA - Evrópusamband píanókennara

Evrópusamband píanókennara var stofnað í 
Bretlandi árið 1978. Að frumkvæði Halldórs 
Haraldssonar var Ísland fyrsta landið sem 
gekk í sambandið, árið 1979. EPTA er regn-
hlífarsamtök fyrir píanókennara sem öll Evrópu-
lönd eiga nú aðild að.

EPTA hefur meðal annars það markmið að 
stuðla að fræðslu píanókennara með útgáfu 
á tímariti, EPTA Journal, þar sem finna má at-
hyglisverðar greinar um píanóleik og píanó-
leikara, áhugaverð viðtöl við píanóleikara sem 
miðla þar af  reynslu sinni, kynningu á nýju 
námsefni og dagskrá yfir það helsta sem er á 
döfinni í hverju aðildarlandi. Íslandsdeild EPTA 
hefur síðan 1979 haldið fjölbreytt námskeið  
fyrir píanókennara og píanónemendur, enn-
fremur staðið fyrir fjölmörgum píanótónleikum 
og loks píanókeppnum fyrir unga píanóleikara 
á mið-, framhalds- og háskólastigi.

Stofnandi EPTA var píanókennari að nafni 
Carola Grindea. Hún og maður hennar, Miron 
Grindea, komu til Bretlands frá heimalandi sínu, 
Rúmeníu, í upphafi síðari heimsstyrjaldar árið 
1939. Carola hefur greinilega verið gagnmerk 
kona og sérkennilegt að sáralítið finnst um 
hana á netinu, sýnu meira um eiginmanninn 
sem var blaðamaður, lærði ensku á sex vikum 
eftir komuna til Bretlands og setti svo á fót 
breskt bókmenntatímarit. Carola stofnaði 
önnur alþjóðleg samtök auk EPTA, International 
society for the study of tension in performance 
(ISSTIP). Hún skrifaði líka viðtalsbókina Great 
pianists and pedagogues og fleiri bækur.

Ljósmyndir: Lisbeth Dahlin

Halldóra Aradóttir
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eiga mjög mikið af  píanótónlist, þeir eru 
duglegir að koma henni á framfæri og nota 
hana sjálfir mikið við kennslu.

Í bókunum er einnig kafli um spuna 
og hljómborðsleik sem gerðar eru  kröfur 
um í valþætti á áfangaprófum samkvæmt 
aðalnámskrá tónlistarskóla. Við kynningu á 
námsefninu komu fram þrjátíu nemendur 
í grunnnámi sem höfðu æft finnsk lög úr 
bókunum. Þú getur rétt ímyndað þér hvað 
það var krúttlegt. Allir mjög öruggir á sínu 
og svo fínir og sætir að spila sóló eða 
fjórhent í flottasta tónleikahúsi landsins!“ 

Ekki að spyrja að Finnum
Tuttugu nemendur á mið- og framhaldsstigi 
komu fram á „masterclass“ þar sem þær 
Rebekka og Eeva leiðbeindu til skiptis, að 
sögn Halldóru. Efnið var að langstærstum 
hluta finnskt. „Þær voru alveg yndislega 
ólíkar,“ segir Halldóra, „Rebekka svo fínleg 
og nákvæm og kennari fram í fingurgóma, 
fann hvernig landið lá hjá hverjum nem-
anda fyrir sig. Eeva algjör skellibjalla, létti 
andrúmsloftið og sagði brandara en þekkti 
sín finnsku tónskáld út og inn. Þá var 

Rebekka einnig með kynningu á finnska 
tónlistarskólakerfinu sem var mjög fróðleg. 
Það er ekki að spyrja að Finnum þegar 
menntunarmál eru annars vegar.“

Helginni lauk með svolitlu hófi í boði 
finnska sendiráðsins sem sendi einnig full-
trúa sína í Salinn til að spjalla við þær Eevu 
og Rebekku og þinggesti. „Þessi helgi var 
mjög hvetjandi,“ segir Halldóra, „mér fannst 
sjálfri voðalega gaman að kenna vikuna 
á eftir og fann ekki fyrir þreytu þrátt fyrir 
að hafa ekki fengið mitt helgarfrí. Efnið 
sem var tekið fyrir stendur manni næst 
og maður getur tekið það og notað beint í 
kennslunni. Þessi fjölbreytta blanda af  náms-
efniskynningu, tónleikum, „masterclass“ og 
fyrirlestrum kom mjög vel út. Þetta var 
ákjósanlegur vettvangur fyrir píanókennara 
til að hittast. Það þurfti ekki nema að líta 
yfir hópinn í kaffipásunum til að sjá hvað 
píanókennarar höfðu mikla þörf  fyrir að 
hittast og bera saman bækur sínar.“

keg
Rebekka Angervo: Svo fínleg og nákvæm og 
kennari fram í fingurgóma, fann hvernig landið lá 
hjá hverjum nemanda fyrir sig.

Með fingurna á lyklunum (puttana á púlsinum): Píanókennarar nutu þess 
að hittast á píanóþinginu. „Þessi fjölbreytta blanda af námsefniskynningu, 
tónleikum, masterclass og fyrirlestrum kom mjög vel út.“

Eeva Sarmanto-Neuvonen: Algjör skellibjalla, 
létti andrúmsloftið og sagði brandara en þekkti 
sín finnsku tónskáld út og inn.
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Um þessir mundir er unnið að því að hrinda 
í framkvæmd sameiginlegri skólastefnu 
þriggja leikskóla í Reykjavík; Mánagarðs, 
Sólgarðs og Leikgarðs. Tveir síðarnefndu 
skólarnir eru í eigu Félagsstofnunar stúd-
enta (FS) og eru fyrir hálfs árs til tveggja ára 
gömul börn nemenda við HÍ. Mánagarður er 
líka í eigu FS en uppbygging hans var sam-
starfsverkefni FS og Reykjavíkurborgar, 
hann er fyrir reykvísk börn á aldrinum eins 
til sex ára. Sigríður Stephensen nýráðinn 
leikskólafulltrúi FS og fyrrverandi skóla-
stjóri Mánagarðs segir okkur frá High/
Scope skólastefnunni og af hverju hún varð 
fyrir valinu.

„Við leituðum í hálft ár að stefnu sem 
okkur fannst aðgengilegt að vinna með í 
breiðum aldurshópi en nemendur okkar eru 
á aldrinum sex mánaða til sex ára,“ segir 
Sigríður. „Útgangspunkturinn var að sameina 
okkur undir einni stefnu í því skyni að skapa 
samfellu í námi barnanna, auka samstarf  
og samræðu á milli skólanna og gera starfið 
markvissara. Nú þegar börn nemenda við 
Kennaraháskólann gamla ganga til liðs við 
okkur stækkar kúnnahópurinn vafalaust,“ 
bætir Sigriður við brosandi, „og við væntum 
þess að foreldrar nýrra nemenda séu mjög 
áhugasamir um vel skilgreint skólastarf  og 

reiðubúnir að láta að sér kveða. Þá eykst 
enn ávinningur þess að hafa samræmda 
stefnu sem einfaldar starfið og gerir það 
meðvitaðra og skemmtilegra.

High/Scope er upphaflega og öðrum 
þræði skólarannsóknarstofnun, með höfuð-
stöðvar í Michigan, þar sem mótuð var 
samnefnd stefna, búin til námsgögn og 
stefnan breidd út á annan hátt með skrifum, 
námskeiðum og annarri fræðslu.“

Kennarar verða sendir út á námskeið
Starfsfólk skólanna ákvað að skoða High/
Scope stefnuna nánar og eftir nokkurn 
undirbúning var Shelley Nemeth frá High/
Scope Educational Research Foundation 
fengin hingað til lands síðla í febrúar á 
þessu ári til að halda námskeið um stefnuna 
fyrir allt starfsfólk skólanna þriggja auk þess 
að kynna hana á málþingi leikskóla stúdenta 
á Háskólatorgi þann 29. febrúar sl. Shelley 
hefur síðan verið ráðgjafi í innleiðingu stefn-
unnar á Mánagarði, Sólgarði og Leikgarði 
og fyrirhugað er að senda kennara héðan 
á sjö vikna námskeið í Bandaríkjunum sem 
mun veita þeim réttindi sem High/Scope 
kennarar.

Það er ekki í boði
Meginstef  High/Scope er virkni nemandans. 

Á highscope.org má meðal annars finna 
eftirfarandi um hlutverk kennara og 
annars starfsfólks sem vinnur með ung-
börnum og smábörnum (lauslega þýtt):

Kennarar leitast við að koma á jákvæð-
um og gagnkvæmum samskiptum þar 
sem hvatning er lykilatriði. Kennarar 
eru ekkert að flýta sér, þeir knúsa börn-
in, leika sér með þeim og spjalla við 
þau, ávallt hlýlega og með herslu á sam-
ræðuna. Kennarar móta sálfræðilega 
öruggt umhverfi þar sem frumkvæði 
barnanna er álitið markmiðað en ekki 
þreytandi eða óþægilegt fyrir hina 
fullorðnu. Til leiðsagnar í daglegu starfi 
nota kennarar hagnýtar kenningar um 
þroska barna og leitast við að sjá hlut-
ina út frá sjónarhóli nemenda sinna. 
Þeir hvetja frekar en hindra tilraunir 
og tjáskipti nemenda og styðjast við 
hugmyndir þeirra, frekar en sínar eigin, 
um hvernig leysa eigi málin. Kennarar 
leggja áherslu á að aðstoða börnin við að 
finna lausn á deilum í stað þess að refsa 
eða hlaupa til og leysa málin fyrir þau.

High/Scope í leikskólum stúdenta
Samfella í námi frá sex mánaða til sex ára
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„Flestir kannast við setninguna það er ekki í 
boði sem hefur farið eins og eldur í sinu um 
íslenska leikskóla og íslensk heimili,“ segir 
Sigríður. „En hvað er í boði? Höfum við ef  
til vill farið að nota ýmsar svona setningar 
sem starfsramma, sérstaklega utan um 
starf  yngstu nemenda, og í hugsunarleysi 
tekið meira og meira af  þeim frumkvæði og 
sjálfræði? Sums staðar þróuðust valstundir 
út í það að kennarinn var í raun sá sem valdi 
fyrir nemendurna. Ekki var hægt að velja 
þetta eða hitt af  því það var orðið fullt, svo 
að dæmi sé tekið. Með High/Scope erum við 
minnt á það að nám fer ekki fram án virkni 
nemandans. Áhersla er lögð á persónulegt 
frumkvæði hans og jákvæð samskipti barna 
og fullorðinna.“

Áætlun-aðgerð-endurmat
Í High/Scope byggist daglegt skólastarf  
á því ferli að skipuleggja, framkvæma og 
skoða (plan-do-review). Börnin eru hvött til 
að taka frumkvæði í náminu með ýmsum 
leiðum. Sterk sjálfsmynd, víðsýni og virkur 
félagslegur vilji eru ennfremur fyrirferðar-
mikil markmið. Nám undir formerkjum 
stefnunnar er af  forvígismönnum hennar 
einnig talið hafa jákvæð áhrif  á frekara nám 
og alla ákvarðanatöku síðar í lífinu.

Sigríður segir að mikið sé hvatt til að 
leita lausna og stefnan byggð þannig upp 
að auðvelt sé að heimfæra hana á starf  
með ómálga börnum ekkert síður en eldri 

nemendum. „Okkur hættir stundum, alveg 
óvart, til að hunsa litlu börnin faglega af  
því þau tjá sig á annan hátt en með orðum. 
Þeirra tjáning er hins vegar ekkert síður 
merkingarþrungin og í High/Scope stefn-
unni er margt innbyggt sem hvetur mann til 
að vinna í samræmi við það.“

Aðlögun í fullum gangi
Sigríður segir aðspurð að leikskólar stúdenta 
telji sig ekki endilega hafa höndlað stóra-
sannleik en hins vegar sé mjög mikilvægt 
að hafa skýra, hvetjandi og hagnýta stefnu 
til að styðja við kennara, starf  þeirra og 
annars starfsfólks skóla. „Auðvitað er þetta 
ekki eina stefnan sem hægt er að laga að 
námsþörfum barna allt frá sex mánaða aldri 
og við erum ekki þau fyrstu sem skoðum hana 
og notum að einhverju leyti hérlendis,“ segir 
Sigríður. „En líklega er þetta stærsta skrefið 
í að innleiða High/Scope á einu bretti á Ís-
landi og spennandi tækifæri fyrir kennara 
að taka þátt og samfélagið að fylgjast með 
skólastarfinu. Mánagarður er þegar kominn 
á fullan skrið og hinir skólarnir tveir eru 
komnir vel á veg.“

Góðir kennarar eru forsenda þess að vel 
gangi að innleiða og starfa eftir hugmynda-
fræði á borð við High/Scope og að sögn 
Sigríðar leggur FS mikla áherslu á að fá 
fleiri menntaða kennara til liðs við skólana. 
„Það er svolítið einkenni á okkar stétt (leik-
skólakennarar, innskot blm.) að ferðast um 

í flokkum,“ segir hún og brosir, „enda í 
sjálfu sér skiljanlegt. Við erum með frábært 
starfsfólk en viljum fá fleiri menntaða 
kennara til liðs við okkur. Kennara sem eru 
óhræddir við að slaka að einhverju leyti á 
stjórnartaumum og leyfa nemendum að 
taka fullan þátt í eigin námi.“

keg 

Til að fræðast um High/Scope er upplagt að bregða 
sér á vefinn þeirra, highscope.org

„High/Scope stefnan leggur ríka áherslu 
á virkt nám,“  segir Sigríður Stephensen, 
leikskólafulltrúi FS.

Menntaskólinn í Kópavogi útskrifar 
nemendur í samstarfi við César Ritz 

Brautskráning fyrstu nemenda í hótelstjórnunarnámi César 
Ritz frá Hótel- og matvælaskólanum í MK fór fram þann 21. 
október sl.  

Námið er tvær annir í skóla og að auki þurfa nemendur að 
skila 1000 klst. starfsþjálfun. Kennt er í samstarfi við César Ritz 
Colleges í Sviss.  Að þessu sinni luku þrír nemendur námi en núna 
leggja tíu nemendur til viðbótar stund á hótelstjórnunarnámið í 
MK. Nemendur sem ljúka fyrsta árinu hljóta diplómagráðuna 
Certificate in Hotel and Restarurant Operations og stendur til boða 
að halda áfram námi í Sviss. Að loknu tveggja ára námi þar öðlast 
nemendur gráðuna Bachelor of International Business in Hotel and 
Tourism Management. 

Á myndinni eru frá vinstri Daniel Gutzwiller skólameistari University 
Centre César Ritz og útskriftarnemarnir þrír: Einar Helgi Ármann, Guðrún 
Dröfn Emilsdóttir og Anzhela Klimets, þá er Margrét Friðriksdóttir 
skólameistari MK og yst til hægri Baldur Sæmundsson áfangastjóri 
Hótel- og matvælaskólans.
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Forvarnir eru mikilvægar og þann 6. 
nóvember sl. var forvarnardagur haldinn í 
grunnskólum með áherslu á forvarnir gegn 
áhættuhegðun ungmenna. Víða er hugað að 
forvörnum um þessar mundir í tengslum 
við margvíslega málaflokka svo sem geð-
rænar afleiðingar áfalla, vinnuumhverfi, 
netnotkun ungmenna, félagslega einangrun, 
og neyslu áfengis og annarra vímuefna. 
Meðal nýnæma sem hafa vakið athygli er 
vefurinn Umhuga.is, forvarnarverkefni á 
vegum Þjóðar gegn þunglyndi þar sem 
aðgerðum er beint að aðstæðum barna 
og unglinga. SAFT ráðstefna var haldin 8. 
nóvember sl. en SAFT er vakningarátak 
um örugga tækninotkun barna og unglinga 
á Íslandi. Verkefnið er samevrópskt en 
Heimili og skóli sér um að annast útfærslu 
og framkvæmd þess hérlendis.

Það er margt fleira gott að gerast í for-
varnarmálum sem vert er að vekja athygli 
á. Í þessari grein segir Helga Margrét 
Guðmundsdóttir lesendum Skólavörðunnar 
frá forvarnarverkefni sem þróað var af 
samtökunum Heimili og skóla og nefnist 
Foreldrasáttmálinn.

Rannsóknir sýna að því yngri sem börn hefja 
neyslu áfengis og annarra vímuefna, þeim 
mun líklegra er að það valdi þeim erfið-
leikum og hafi neikvæð áhrif  á líf  þeirra 
og allrar fjölskyldunnar. Með hverju ári 
sem líður án neyslu ungmennis minnka 
líkur á misnotkun um fjórtán prósentustig. 
Foreldrar þurfa að vita hvað er í húfi svo þeir 
geti rætt við börnin sín og brugðist rétt við. 
Jafningjahópurinn og félagsgerð grenndar-
samfélagsins sem barnið elst upp í hefur 
mikil áhrif. Þess vegna er mikilvægt að 
foreldrar taki höndum saman í forvörnum.

Leiðirvísir sem kemur af stað umræðum
Heimili og skóli - landssamtök foreldra 
hafa þróað Foreldrasamninginn sem for-
varnarverkefni fyrir foreldra. Samningurinn 
er tvískiptur og er annars vegar fyrir 1.-5. 
bekk og hins vegar fyrir 6.-10. bekk. Foreldra-
samningurinn hefur verið endurútgefinn og 
heitir nú foreldrasáttmáli. Sáttmálinn er 
leiðarvísir sem bekkjarfulltrúar og umsjónar-
kennarar geta nýtt sér til að koma af  stað 
umræðum um uppeldisleg gildi og til að efla 
skilning á mikilvægi samstarfs og þátttöku 
foreldra í skólastarfi barna sinna.

Markmiðið með slíku samkomulagi, eða 
sáttmála, er í fyrsta lagi að vekja foreldra og 
forráðamenn til vitundar um mikilvægi þess 
að sýna börnum og unglingum umhyggju, 
virkan stuðning og setja þeim skýr mörk. Í 
öðru lagi að skapa umræðugrundvöll meðal 
foreldra barna í tilteknum bekkjardeildum 
og fá þá til að sameinast um viðmið um 
hegðun. Samkomulagið er staðfest með 
undirskrift þar sem foreldrar staðfesta vilja 
sinn til að framfylgja viðmiðunum eftir því 
sem kostur er. Foreldrasáttmálinn höfðar 
til samábyrgðar foreldra í bekknum um 
uppeldið,  til dæmis hvað varðar einelti, 
útivist, eftirlitslaus partí og reglur um notkun 
á tækni eins og tölvuleikjum, aðgengi að 
netinu og farsímum. 

Samdóma álit að skilar góðum árangri
Verkefnið leggur grunn að umræðum á 
milli foreldra um þau atriði er skipta máli 
fyrir farsælt uppeldi. Foreldrasáttmálinn er í 
eðli sínu forvarnarverkefni gegn hvers konar 
neikvæðum lífsstíl hjá börnum og unglingum. 
Þar sem verkefnið hefur verið vel kynnt 
og góð samstaða foreldra hefur náðst um 
tiltekna þætti í uppeldinu er það samdóma 
álit allra sem taka þátt að sáttmálinn skili 
óumdeilanlega góðum árangri. Þeir sem eru 
í uppreisn við ríkjandi gildi í þjóðfélaginu láta 
oft mest til sín heyra.  Foreldrasáttmálinn er 
kjörið mótvægi við þær raddir. Okkar reynsla 
hjá Heimili og skóla er sú að úti í þjóðfélaginu 
er stærsti hluti foreldra fylgjandi því að 
halda vel utan um börnin sín, veita þeim 
væntumþykju og sýna þeim virðingu. Með 
því að skapa umræðuvettvang fyrir foreldra 
til að ræða mikilvæg uppeldisleg atriði 

aukast líkur á viðhorfsbreytingu og minnkuðu 
umburðarlyndi foreldra sem og samfélagsins 
í heild gagnvart neikvæðum lífsstíl barna.  
Við teljum að ein árangursríkasta leið sem við 
höfum til að vekja vitund foreldra um hættur 
sem kunna að steðja að börnum þeirra, sé 
að fá þá til að hittast og ræða málin yfir 
verkefni sem krefst virkrar þátttöku þeirra 
eins og Foreldrasáttmálinn gerir. 

Óskastaðan að kennarar veiti leiðsögn
Líklega er þáttur foreldra í forvörnum 
vanmetinn og við viljum sjá meiri fjármunum 
veitt til fræðslu foreldra þannig að þeir 
geti síðan frætt sín börn og verið þeim 
góð fyrirmynd. Bestu leið til að ná til 
forelda teljum við fundi þar sem foreldrar 
barna á svipuðum aldri hittast og skiptast 
á skoðunum. Jafnframt teljum við að 
auka þurfi vitund foreldra um mikilvægi 
foreldrasamstarfs í skólum og samstarfs 
kennara og foreldra. Óskastaðan er að 
skólastjórnendur og kennarar hafi forgöngu 
um að veita foreldrum uppeldislega leiðsögn 
og hjálpi til við að mynda vettvang innan 
skólans þar sem foreldrar geta komið saman 
til að ræða um uppeldi og velferð barna. 
Það er mikill stuðningur við starf  kennara 
ef  foreldrar eru í sambandi;  fylgjast með, 
styðja við nám og félagslíf  barna sinna, gæta 
þess að þau komu úthvíld í skólann, sinni 
heimanámi og taki þátt í bekkjarstarfinu. 
Ein leið til samstarfs er Foreldrasáttmálinn.

Helga Margrét Guðmundsdóttir
Höfundur er verkefnastjóri hjá Heimili og skóla – 

landssamtökum foreldra

Á vefnum heimiliogskoli.is eru leiðbeiningar og ítarefni fyrir foreldra um 
Foreldrasátt málann auk veggspjalda. Efnið er tvískipt eft ir aldri barna.

Foreldrasáttmálinn er 
árangursrík leið! 

 

FORELDRASÁTTMÁLI

 

VIÐ FORELDRAR BARNA Í              BEKK/HÓP                                            (SKÓLI) SAMÞYKKJUM 

AÐ VERA VIRKIR ÞÁTTTAKENDUR Í SKÓLAGÖNGU BARNA OKKAR OG VIRÐA EFTIRFARANDI VIÐMIÐ 
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NAFN FORELDRIS:

Standa við lögboðinn útivistartíma  og huga að 

svefnþörf barnsins. 

Stuðla að góðum bekkjaranda meðal annars með 

þátttöku í bekkjarstarfi og gæta jafnræðis til dæmis 

vegna afmælisboða.

Vera vakandi yfir einelti og láta skóla og/eða foreldra 

vita ef við teljum barn geranda eða þolanda eineltis.
Kenna barninu umburðarlyndi þannig að það skilji 

að við erum öll ólík og eigum fullan rétt á því.

Taka þátt í skóla-, íþrótta- og tómstundastarfi 

barnsins og leggja okkar af mörkum til 

foreldrastarfs.

Gæta þess að á heimilinu hafi börn aðeins aðgang 

að kvikmyndum, tölvuleikjum og efni á Netinu sem 

hæfir aldri þeirra og þroska.

Kynnast vinum og skólafélögum barnsins okkar og 

hafa samráð við foreldra þeirra.

Annað.

Ræða við barnið okkar um námið og skóladaginn og 

veita því stuðning og góða aðstöðu til heimanáms.
Fræða barnið um notkun á nýrri tækni svo sem 

farsímum, SMS, MSN og Netinu og setja reglur um 

notkun.

Byggja upp sjálfstraust og sjálfsvirðingu hjá  

barninu og kenna því að sýna öðrum börnum og 

starfsfólki skólans tillitssemi og virðingu.

Foreldrasáttmálinn höfðar til samábyrgðar foreldra í 
bekknum um uppeldið,  til dæmis hvað varðar einelti, 
útivist, eftirlitslaus partí og reglur um notkun á tækni 
eins og tölvuleikjum, aðgengi að netinu og farsímum.
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brúa bil milli tungumála

Norrænar stuttmyndir

Norðurlöndin í bíó er nýtt og aðgengilegt kennsluefni sem ætlað er að vekja áhuga 
nemenda í 10. bekk og framhaldskólanum á Norðurlöndunum og norrænum 
tungumálum. Um er að ræða fimm norrænar stuttmyndir á DVD-diski með 
kennsluleiðbeiningum. Þema efnisins skólaárið 08/09 er umburðarlyndi.

DVD-diskurinn og kennsluefnið kosta 2820 kr. Sendingarkostnaður er innifalinn í verði. 
Efnið er pantað á vefslóðinni www.nordenibio.org. Á vefnum má einnig sjá sýnishorn 
úr myndunum og fjölbreytt ítarefni.

Námskeið um notkun kennsluefnisins fyrir kennara og skólastjórnendur
 
Í Reykjavík

Fimmtudaginn 6. nóvember 2008, kl. 19.00 – 21.00 hjá Norræna félaginu að Óðinsgötu 7
Skráning er hafin í síma 5510165 eða á netfangið stefan@norden.is
Verð kr. 2000. Kennari er Lars-Göran Johansson

Á Akureyri
Upplýsingar fást í síma 4627000 eða gegnum netfangið mariajons@akureyri.is

Norræna félagið
Óðinsgötu 7, 101 Reykjavík, Sími 5510165, stefan@norden.is, www.norden.is

Nánari upplýsingar um Norden i Bio fást hjá:

Norræna upplýsingaskrifstofan á Akureyri 
Kaupvangsstræti 23, 600 Akureyri, Sími 4627000, mariajons@akureyri.is, www.akmennt.is/nu/

Þekjulitir 
í miklu úrvali
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Í Skólastjórafélagi Íslands eru á sjötta 
hundrað stjórnendur í grunnskólum. Um 
170 þeirra sóttu námstefnu félagsins í 
Brekkuskóla sem tókst í alla staði mjög vel. 
Guðlaug Erla Gunnarsdóttir formaður skóla-
málanefndar SÍ setti námstefnuna og benti 
meðal annars á að gestum fjölgaði ár frá 
ári. Aðalfyrirlesarar voru Gunnar Einarsson 
bæjarstjóri í Garðabæ, Hrönn Pétursdóttir 
verkefnastjóri við mótun framtíðarsýnar í 
skólamálum og Guðni Olgeirsson sérfræð-
ingur hjá menntamálaráðuneytinu.

Skólastjórnendur.is

Gunnar Einarsson er nýútskrifaður doktor 
í skólastjórnun frá háskólanum í Reading í 
Englandi. Erindið kallaði hann Skólastjórn-
endur.is en þar kynnti hann niðurstöður 
doktorsrannsóknar sinnar og fjallaði almennt 
um störf  stjórnenda. Gunnar sagði starf  
stjórnenda í skólum gífurlega mikilvægt 
og að þeir væru að ýmsu leyti frábrugðnir 
almennum framkvæmdastjórum. Þeir væru 
til dæmis ekki jafn agaðir og nákvæmir en 
hins vegar umhyggjusamir og ástunduðu lýð-
ræðislegri vinnubrögð. Þeir væru áhyggju-
fyllri en almennir framkvæmdastjórar, 
list-hneigðari og bjartsýnni. Í rannsókn 
Gunnars vann hann meðal annars með 
sex nýráðnum skólastjórum sem sinntu 
dagbókarskrán-ingum auk þess sem tekin 
voru við þá eigindleg viðtöl. Fram kom að 
skólastjórar vilja nota meiri tíma í faglega 
forystu en minni í aðra stjórnun. Gunnar 
rannsakaði hvort stjórnendur nota tíma sinn 
eins og þeir kjósa sjálfir og í ljós kom að 
tímastjórnun er oft og tíðum ómarkviss og 
ekki er samræmi í tímanotkun og áherslum 
stjórnenda. Til þess að bæta tímastjórnun 
þarf  að sögn Gunnars að safna upplýsingum 
um hvernig tíma skuli varið, greina þær og 
loks gera nýja áætlun.

Gunnar lagði mikla áherslu á gildi sjálfs-
þekkingar í erindi sínu og bað námstefnugesti 
um að horfa inn á við og skoða eigið starf. 

Hann fékk þátttakendur til að ræða saman 
sem hér segir:

Umræður í pörum – fólk skilgreini sig sem 
stjórnendur 
•	 Líðan	 okkar	 og	 hugmyndir	 hafa	 áhrif 	 á	

stjórnun og forystu.
•	 Stjórnendur	fást	við	ýmislegt	erfitt	–	deila	

ekki verkefnum, tíminn flýgur frá, erfið 
starfsmannamál, foreldrar og nemendur. 

Umræður í pörum – hvaða neikvæðu þættir 
hafa áhrif á stjórnun og forystu?
•	 Ræddir	voru	áhrifaþættir	sem	stýra	okkur	

og móta viðhorf  okkar, svo sem menntun, 
kennarasamtök, laun, vinnutími, vinnu-
umhverfi og viðhorf  til árangurs.

•	 Stjórnendur	 þurfa	 að	 stíga	 út	 fyrir	
umhverfi sitt til að fá nýja sýn á starfið og 
nýja hugsun.

Í rannsókn sinni hannaði Gunnar tölvustýrða 
dagbók sem aðferð í menntarannsóknum. 
Þátttakendur færðu daglega inn í tölvudag-
bókina og í niðurstöðum kom fram að dag-
bókaraðferðin skapaði nýja þekkingu og að 
dagbókarnotkun getur bætt tímastjórnun.

Hugleiðing um breytingar í kjölfar 
nýrra grunnskólalaga

Guðni Olgeirsson fulltrúi menntamála-
ráðuneytis flutti erindi sem hann kallaði 
Hugleiðing um breytingar í kjölfar nýrra 
grunnskólalaga. Hann hóf  mál sitt á því að 
færa fundarmönnum kveðjur frá ráðherra 
og starfsmönnum ráðuneytis og hvatti fólk 
til að gera skólana að griðastað fyrir börn 
og ungmenni í því ölduróti sem nú er í 
samfélaginu. Í fyrirlestri Guðna kom fram 
að sátt virðist ríkja um ný grunnskólalög en 
megináherslur þeirra eru að hans sögn að 
menntun íslenska barna verði til fyrirmyndar, 
velferð allra grunnskólanemenda sé tryggð 
og sömuleiðis jöfn tækifæri til náms og 
fjölbreytni í vali á námi. Skólinn á að vera 
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Nokkrar glærur úr fyrirlestri 
Gunnars Einarssonar:

Um starf skólastjórnenda: 
Krefjandi, fjölbreytt, miklar truflanir, 
hindranir, mörg hlutverk, mikil 
ábyrgð, hraði og streita.

Ætlast er til af þeim: Faglegrar og 
rekstrarlegrar forystu, breytinga, að 
þeir þróist í starfi, vinni með mörgum,  
tryggi árangur og styrki samfélagið.

Líka að þeir geti: Gert áætlanir, sett 
markmið, metið árangur, forgangs-
raðað, samhæft, haft eftirlit, verið 
hvetjandi, framkvæmt, tekið ákvarð-
anir, notað tölfræði, verið ritfærir, tjáð 
sig, aðstoðað og haft áhrif.

Um hæfni skólastjórnenda:
•	 Greining	vandamála	og	góð	

dómgreind.

•	 Áætlunargerð,	eftirlit	og	
samhæfing.

•	 Forysta.

•	 Næmni	á	fólk	og	aðstæður.

•	 Skrifleg	og	munnleg	tjáning.

Verum heiðarleg
•	 Við	deilum	ekki	verkefnum.

•	 Við	vitum	ekki	í	hvað	tími	okkar	fer.

•	 Við	erum	meira	í	að	bregðast	við	
en fyrirbyggja.

•	 Okkur	leiðast	starfsmannamál,	
foreldrar og erfiðir nemendur.

•	 Okkur	líkar	að	kenna,	labba	um	
skólann, spjalla um skólamál og 
okkar sýn.

Námstefna og ársfundur 
Skólastjórafélags Íslands (SÍ) voru 
haldin dagana 10. og 11. október 
sl. í Brekkuskóla á Akureyri.
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griðastaður nemenda – þeir eiga að finna 
til öryggis og njóta bernsku sinnar í öllu 
starfi á vegum skólans. Guðni reifaði ýmsar 
nýjungar í lögunum og fjallaði um aukinn 
sveigjanleika og samfellu milli skólastiga 
auk þess sem hann upplýsti að ný námskrá 
væri í undirbúningi. Hann áréttaði að grunn-
skólar útskrifuðu nemendur sína hér eftir 
sem hingað til og ekkert hefði breyst í þeim 
efnum. Þá varpaði hann fram til umhugsunar 
að mat og eftirlit á skólastarfi gæti leitt til 
bættrar þjónustu og betri skóla.

Sameiginleg framtíðarsýn fyrir 
grunnskólastarfið 2007-2020 

Síðari dag námstefnunnar kynnti Hrönn 
Pétursdóttir verkefnisstjóri þá framtíðarsýn 
sem var mótuð síðastliðið ár af  Skólastjóra-
félagi Íslands, Félagi grunnskólakennara og 
Sambandi  íslenskra sveitarfélaga. Í erindi 
sínu fór Hrönn yfir hvað þessi stefna þýðir 
fyrir stjórnendur í grunnskólum og hvernig 
hún nýtist í stjórnun menntastofnana. Unnið 
var á þann hátt að stefna var færð inn í 
svokölluð stefnukort og skorkort sem auðvelda 
jafnframt yfirsýn. Þessar tvær gerðir korta 
eru lykiltæki í stefnumiðuðu árangursmati 
sem hefur rutt sér til rúms á undanförnum 
árum. Að sögn Hrannar inniheldur stefnu-
kortið grunnstefnuna og hjálpar okkur að 
forgangsraða, en skorkortin auðvelda okkur 
að fara yfir markmiðin, athuga hvort við 
höfum náð þeim og velja þau markmið 
sem við setjum okkur næst. Hrönn nefndi 
að þetta væri í fyrsta sinn sem allir aðilar 
sem sjá um grunnskólahald kæmu sér 
saman um sameiginlega sýn; sveitarfélög, 
kennarar og stjórnendur. Stefnan er tæki 
til að hafa umræðu um grunnskólann í 
samfélaginu málefnalega og hún er líka 
leið til sameiginlegrar hagsmunagæslu þar 
sem samhugur er hjá ríki og sveitarfélögum 
um rekstur skólans og stoðþjónustu fyrir 
nemendur.

Glæra úr fyrirlestri Hrannar 
Pétursdóttur:

Áhrif stefnunnar á skólastarf í landinu
•	 Sameiginleg	sýn	sveitarfélaga	og	skóla		á	

þróun skólastarfsins.
•	 Faglegur	 umræðu-	 og	 samstarfsgrunnur	

rekstrar- og framkvæmdaaðila.
•	 Grunnur	að	stefnumótun	sveitarfélaga	og	

grunnskóla.
•	 Leiðarvísir	 í	 ákvörðunum	 um	 nýtingu	

fjármagns, mannafla, tíma og annarra 
bjarga.

•	 Grundvöllur	 málefnalegrar	 umfjöllunar	 í	
samfélaginu um skólastarf.

•	 Sameiginleg	hagsmunagæsla.

Að erindi Hrannar loknu var opnað fyrir um-
ræður og talsvert var rætt um mikilvægi 
skýrrar stefnumótunarvinnu. Vinnuhópar  
tóku til starfa og glímdu við tvær spurningar: 

1)  Hvað þarf  að gera til þess að koma þess-
 ari stefnu í framkvæmd? 
2) Hvað þarf  að hafa til þess að geta gert 

þetta?

Hópar kynntu niðurstöður sínar og þær 
voru síðan sendar Kennarasambandinu til 
skoðunar hjá framkvæmdanefnd. Helstu 
niðurstöður úr hópastarfi voru að mikilvægt 
væri að forgangsraða, taka lítil skref  og 
hafa aðgerðaáætlun. Þá væri fyrirsjáanlegt 
að breyting þyrfti að verða á viðhorfum og 
kennsluháttum auk þess sem fjölbreytt 

fagþekking skipti meginmáli í ferlinu.
Í námstefnulok fór Ingileif  Ástvaldsdóttir 

yfir helstu atriði hennar og nefndi þau atriði 
sem upp úr stóðu; sveigjanleika, ábyrgð, 
forgangsröðun og samvinnu. „Við megum 
þó ekki missa sjónar á kjarnastarfsemi 
skólastarfsins, sem er vellíðan og samvera 
allra í skólanum,“ sagði Ingileif  ennfremur. 
Ársfundur SÍ var haldinn í beinu framhaldi 
af  námstefnunni.

keg

Á vefsíðu Skólastjórafélags Íslands, si.ki.is, eru 
glærur fyrirlesara og fundargerð námstefnu og 
ársfundar. 

Stefnukort
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Í þessum pistli verður fjallað um matartíma. 
Margt í kjarasamningi grunnskólakennara 
hefur verið óbreytt lengi en þó er spurt 
reglulega um matartímamálin. Í nýgerðum 
kjarasamningi grunnskólakennara kom 
inn ný grein um þá kennara sem taka 
að sér að matast með nemendum. Nýi 
kjarasamningurinn verður ekki prentaður að 
þessu sinni, enda með stuttan gildistíma, 
en hægt er að nálgast hann í tölvutæku 
formi á vef KÍ/FG.

Matar- og kaffitímar
Samkvæmt vinnutímaákvæðum kjarasamn-
ingsins á starfsmaður rétt á a.m.k. fimmtán 
mínútna hléi ef  daglegur vinnutími hans 
er lengri en sex klukkustundir. Kaffi- og 
matarhlé teljast þess konar hlé. Í kjara-
samningi segir einnig að kennari skuli 
hafa samfellt þrjátíu mínútna matarhlé á 
tímabilinu 11.30-13.30 sem teljist ekki til 
vinnutíma. Ef  matartíminn á að vera utan 
þess tíma verður kennarinn að samþykkja 
það, enda um einstaklingsbundinn rétt að 
ræða. Heimilt er að lengja, stytta eða fella 
niður matartíma og þá með samkomulagi 
skólastjóra og þeirra kennara sem í hlut 
eiga. Ef  kennari samþykkir sjálfur að 
hafa lengri matartíma en þrjátíu mínútur 
lengist vinnutíminn sem því nemur, en ef  
kennara er skylt að taka lengri matartíma 
þá er umfram tíminn tekinn af  9,14 klst. 
verkstjórnartímanum. Kaffitímar skulu á 
venjulegum vinnudegi vera tuttugu mín-
útur fyrir hádegi og fimmtán mínútur eftir 
hádegi (þ.e. fyrir þá sem kenna a.m.k. þrjár 
heilar kennslustundir eftir kl. 13). Ef  kennari 
nær ekki að taka þá kaffitíma sem hann á 
rétt á, styttist vinnutíminn sem því nemur.

Kennsla í matartíma – kennsluskylda og 
kennsluyfirvinna
Ef  því verður ekki við komið að veita starfs-
manni fullan matartíma, sbr. gr. 2.3.8 
í kjarasamningi, ber að greiða kennslu 
sem fram fer í matartíma þannig að á 

hverja kennslustund í kennsluskyldu komi 
yfirvinnuálag á þann tíma sem á skortir, 
að matartími kennarans sé þrjátíu mín-
útur. Kennari sem nær t.d. eingöngu tutt-
ugu mínútum í matartíma fær greiddar 
tuttugu mínútur með yfirvinnukaupi (eða 
yfirvinnuálagi hjá þeim sem eru í hluta-
starfi). Ef  kennari kennir hins vegar um-
fram kennsluskyldu (kennsluyfirvinna) sam-
kvæmt stundatöflu fellur þessi greiðsla 
niður, sbr. gr. 2.3.6 í kjarasamningi en þar 
er skilgreining á því hvernig beri að telja 
fastar kennsluyfirvinnustundir og þar kemur 
fram að fyrir hverja kennslustund í yfirvinnu 
á stundatöflu selur kennari rétt sinn til eins 
matarhlés. Þetta þýðir að sá sem kennir 
fimm kennslustundir umfram kennsluskyldu 
samkvæmt stundatöflu hefur þar með selt 
rétt sinn til matarhlés enda getur kennarinn 
valið hvort hann tekur að sér þessa kennslu-
yfirvinnu eða ekki. Sá sem hins vegar hefur 
engar kennslustundir umfram kennsluskyldu 
samkvæmt stundatöflu fær greitt sbr. gr. 
2.3.8. eins og áður sagði.

Matast með nemendum
Í nýgerðum kjarasamningi kemur inn ný 
grein 3.4.6 sem hljóðar svo: „Þeir kennarar 
sem gert er skylt að matast með nemendum 
samhliða gæslu og aðstoðarstörfum eru 
undanþegnir greiðsluskyldu fyrir þær mál-
tíðir.“ Kennarinn fær því ekki einungis greitt 
fyrir að vera með nemendum þennan tíma 
heldur á hann líka rétt á fríu fæði.

Mötuneyti og fæðispeningar
Starfsfólk á að hafa aðgang að matstofu, 
eftir því sem við verður komið. Matstofa 
sbr. gr. 3.4.1. telst sá staður þar sem hægt 
er að bera fram heitan eða kaldan mat, 
aðfluttan eða eldaðan á staðnum, og greiði 
starfsmenn efnisverð matarins en annar 
rekstrarkostnaður greiðist af  vinnuveitanda. 
Ef  skólinn kaupir mat af  öðrum skal greiða 
fyrir hann sbr. gr. 3.4.3. og tekur sú upphæð 
sem þar er nefnd breytingum 1. ágúst ár 

hvert. Þar sem ekki er mötuneyti skal reynt 
að tryggja aðgang að nærliggjandi mötuneyti 
eða flutningur matarins auðveldaður fyrir 
þá sem í hlut eiga. Þeir sem ekki njóta 
mataraðstöðu en matast í skólanum eiga rétt 
á fæðispeningum sbr. gr. 3.4.1. og breytist 
upphæð fæðispeninga á þriggja mánaða 
fresti í samræmi við breytingu matvöruliðar 
í vísitölu neysluverðs.

Mig langar í lokin að hvetja ykkur til að senda 
inn fyrirspurnir um þetta eða önnur atriði í 
kjara- og réttindamálum, bæði er hægt að 
senda mér tölvupóst á netfangið ingibjorg@
ki.is og hringja til mín í síma 595 1111. 

Ingibjörg Úlfarsdóttir
Launafulltrúi KÍ

Matartímar í grunnskóla

Ingibjörg Úlfarsdóttir
launafulltrúi KÍ
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VIÐTAL

Stefán Andrésson framhaldsskólakennari 
og áfangastjóri undanfarin tuttugu og níu ár 
hefur fylgst með og tekið þátt í kjarabaráttu 
kennara frá því á áttunda áratug síðustu 
aldar. Hann er vinnusamur með eindæm-
um eins og títt er um kennara og þegar 
Hildur dóttir hans, sem nú er fullvaxta, var 
þriggja ára gömul sagði hún gestkomandi í 
óspurðum fréttum: „Veistu, pabbi minn er 
heima!“

Stefán er nánar tiltekið eiginmaður Þórunn-
ar Andrésdóttur sérkennara, þriggja barna 
faðir og eins barns afi, annar tveggja áfanga-
stjóra við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, 
tungumálakennari, flugáhugamaður og 
sundmaður góður. „Aðaldellan mín er 
samt skólinn“, segir Stefán brosandi. Hann 
segir margt hafa misfarist í tengslum við 
kjaramál kennara um langt árabil en með 
stofnanasamningum hafi þó að minnsta 
kosti opnast möguleikar á að gera vel við 
þá kennara sem standa sig vel. „Það var til 
skamms tíma grínast með að það væru þrjár 
ástæður fyrir því að vera kennari“, segir 
Stefán: „Júní, júlí og ágúst. En þetta hefur 
mikið breyst,“ bætir hann við, „sérstaklega 
hjá grunnskólakennurum.“ Blaðamaður 
stenst ekki mátið að skjóta því hér inn að 
leikskólakennarar og tónlistarskólakennarar 
eru líka í KÍ – þetta er nefnilega nokkuð sem 
ekki allir félagsmenn vita – þótt Stefán sé 
ekki í þeirra hópi enda maður sem tekur þátt 
og fylgist vel með stéttarfélagsmálum og því 
sem fram fer á þeim vettvangi.

Þegar Stefán hóf  sinn kennsluferil, í 
Iðnskólanum í Reykjavík haustið 1976, var 
í burðarliðnum stéttarfélag kennara í fram-
haldsskólum sem fékk nafnið Hið íslenska 
kennarafélag. Nýtt Kennarasamband Ís-
lands (hið eldra samanstóð af  grunnskóla-
kennurum) var ekki stofnað fyrr en árið 
1999 og á sama tíma var HÍK lagt niður, 
en Félag framhaldsskólakennara og Félag 
stjórnenda í framhaldsskólum stofnað á 
grunni þess. Rétt eins og KÍ var til í gamalli 
og nýrri útgáfu, svo var og um HÍK. Hið 
íslenzka kennarafjelag var stofnað árið 1897 
og starfaði til ársins 1919, þá liðu sextíu 
ár uns Hið íslenska kennarafélag var stofnað 
1979.

Framhaldsskólakennarar ganga út
Enn liðu tuttugu ár fram að fyrrgreindri 
stofnun nýs Kennarasambands en hins 
vegar hafði verið reynt að sameina kennar-

afélög í landinu áður, vel að merkja 
1985, sem var viðburðaríkt ár í sögu 
framhaldsskólakennara. „Það var árið þegar 
við hættum störfum og gengum út vegna 
óánægju með launakjör“, segir Stefán. 
Ástandið var grafalvarlegt og þetta sagði 
Hjörleifur Guttormsson meðal annars 14. 
mars 1985 í umræðu utan dagskrár: „ 
Það hefur ríkt látlaus ófriður að heita má á 
vinnumarkaði undanfarna sex mánuði eftir 
mikið langlundargeð samtaka launafólks 
gagnvart kjararáni ríkisstjórnarinnar. Allir 
muna eftir margra vikna verkfalli opinberra 
starfsmanna s.l. haust … nú blasa við 
fjöldauppsagnir kennara . Ég rifja það upp 
hér að á þingum kennarasambandanna, 
Hins íslenska kennarafélags og Kennarasam-
bands Íslands, í júní s.l. var ákveðið að 
kanna þá nauðvarnaraðgerð, til þess að fá 
sanngjarna leiðréttingu á kjörum kennara, 
að þeir sameinuðust um fjöldauppsagnir.“

Hjörleifur heldur áfram að reifa söguna 
en niðurstaðan varð sú að grunnskólakenn-
arar ákváðu að leggja ekki fram uppsagnir 
en biðu átekta. Framhaldsskólakennarar 
ákváðu að halda uppsögnum til streitu eftir 
að ríkisstjórnin hafði vísað kjaradeilu við þá 
til Kjaradóms og reynt á ýmsa lund að fá 
þá til að hætta við. Hjörleifur segir: „Sem 
aðili að BHM hafa framhaldsskólakennarar 
eðlilega viljað fella sína baráttu að hinni 
almennu baráttu Bandalags háskólamanna 
í þjónustu ríkisins fyrir leiðréttingu kjara svo 
sem lög kveða á um, þ.e. að tekið sé fullt 
tillit til hliðstæðra starfa á hinum almenna 
vinnumarkaði, en auk þess liggja fyrir hinar 
sérstöku ástæður kennara sem gilda ekki 
síður fyrir kennara á framhaldsskólastigi en 
í grunnskólunum.“

HÍK sendi svo frá sér fundarsamþykkt 
þann 13. mars 1985 þar sem sagði meðal 
annars: „Þeir fjölmörgu kennarar sem lagt 
hafa niður vinnu hafa að sjálfsögðu gert 
það vegna þess að þeir una ekki lengur 
síendurteknu óréttlæti við ákvörðun launa 
þeim til handa, hvort sem það hefur verið 
gert fyrir tilstilli samninganefndar ríkisins 
eða dáðleysi Kjaradóms. Það liggur því 
í augum uppi að eina leið stjórnvalda til 
að fá kennara aftur til starfa er að gera 
við þá viðunandi samninga á grundvelli 
þeirra gagna sem Hagstofan hefur aflað 
fyrir samanburðarnefnd ríkisins og BHM 
og á grundvelli skýrslu endurmatsnefndar 
menntamálaráðherra.“

Götunarþjónusta Þorgerðar
Stefán Andrésson var einn þeirra fram-
haldsskólakennara sem gengu út 1985 
og fengu sér annað starf, hann réð sig til 
Reiknistofnunar Háskóla Íslands. „Ég þurfti 
vinnu“, segir Stefán, „en þetta var ekki 
mjög skemmtilegt enda lítið um mannleg 
samskipti. Ég man að við fórum með valblöð 
nemenda til Götunarþjónustu Þorgerðar, 
þar unnu þrjár til fjórar konur við að búa 
til gataspjöldin sem þá voru notuð. Við 
fórum svo með spjöldin og biðum eftir því 
að komast í tölvurnar, sem losnuðu ekki fyrr 
en eftir klukkan fimm síðdegis. Um það leyti 
sem ég var þarna voru miklar breytinga í 
aðsigi í tölvumálum - en ég stoppaði stutt við 
og var kominn aftir í kennslu haustið 1986.“ 
Stefán var ekki ókunnur Reiknistofnun því 
hann hafði árum saman unnið að tölvu-
væðingu námskerfa eða frá 1977 þegar 
sú vinna hófst og fram undir það að hann 
gekk út úr FB í rúmt ár um miðjan áttunda 
áratuginn. „Við hittumst í RHÍ til að búa til 
stundatöflur og slást um að komast í tölvur,“ 
segir Stefán, sem hélt ótrauður áfram í 
tölvumálunum. Hann tók síðar þátt í vinnu 
við töflugerðarkerfið „Eddu“ sem var  m.a. 
grunnurinn að töflugerðarkerfinu Innu sem 
flestir framhaldsskólar hafa tekið í notkun.

Um leið og við finnum ástæðuna 
þá getum við hætt í sandkassaleik

Stefán Andrésson:

Árið 1985: Sem aðili að BHM 
hafa framhaldsskólakennarar 
eðlilega viljað fella sína 
baráttu að hinni almennu 
baráttu Bandalags 
háskólamanna í þjónustu 
ríkisins fyrir leiðréttingu kjara.
Árið 2008: Hvað hefur breyst?



VIÐTAL, LESENdAbRéF

23

Sú skoðun hefur verið útbreidd, í það 
minnsta meðal sumra, að prentmiðillinn 
sé að víkja fyrir netútgáfum. Hins vegar 
breytist heimsmynd okkar hratt samanber 
atburði síðustu vikna. Við slík tímamót 
staldra margir við og taka sér meiri tíma 
til lestrar. Það er nefnilega þannig að einn 
jákvæðra fylgifiska þrenginga í efnahagslífi 
birtist okkur í aukinni aðsókn á bókasöfn 
og aðra ódýra afþreyingu. Skoðanir þeirra 
sem telja að hið prentaða mál muni lifa af  
njóta því sífellt meiri hylli. Í ljósi þess er 
það mikil auðlegð fyrir okkar þjóð að eiga 
fagtímarit á borð við Skólavörðuna á sviði 
uppeldisvísinda. Blað þetta þarf  því að efla 
og senda heim til allra félagsmanna í KÍ 
enda mikilvægt fyrir fagvitund og stolt okkar 
stéttar að eiga málgagn sem berst okkur 
reglulega í gegnum póstlúguna. Við skulum 
vera minnug hins fornkveðna að bókvitið 
verður ekki í askana látið og að blindur er 

bóklaus maður o.s.frv. Þessi sjónarmið eiga 
sennilega aldrei betur við en nú á tímum sem 
einkennast af  ákveðnu óöryggi og uppgjöri.

Með kveðju, Guðjón Ragnar Jónasson grunn- og 
framhaldskólakennari M.Paed., MA.

Hefur eitthvað breyst?
Árið sem Stefán hætti hjá RHÍ setti stofnunin 
upp til reynslu upphringisamband við hinn 
evrópska hluta BITNET (European Academic 
Research Network - EARN) og OSI tilraunanet 
við samband og X.400 tölvupóstsamband. 
Þrátt fyrir sívaxandi samband í þessum geira 
virtust kennarar og samningsaðilar þeirra 
lítt nálgast. Hvernig er það Stefán, hefur 
ekkert breyst? Eru laun enn borin saman við 
laun viðmiðunarhópa í BHM og niðurstaðan 
kennurum í óhag?

„Já, það má segja það,“ svarar Stefán. „En 
þó ekki. Við erum enn að kljást við þennan 
eilífa samanburð við aðra hópa en stofnana-
samningarnir gefa tilefni til svolítillar 
bjartsýni ef  rétt er haldið á spöðunum. Málið 
er,“ heldur Stefán áfram, „að þessi ofboð-
slegi samanburður milli hópa skemmir fyrir 
okkur þegar upp er staðið. Það er flókið að 
koma af  stað vinnu fyrir eina stétt, þegar 
ljósmæður fengu hækkun eða öllu heldur 
leiðréttingu sem þær þurftu nauðsynlega 
að fá þá breyttu læknar sinni kröfugerð, 
svo sigla aðrir í kjölfarið og svona gengur 
þetta. Enginn vill að annar sé hærri en hann 
sjálfur, það er alið á öfund og enginn kemst 
spönn frá rassi. Það er beinlínis óþolandi að 
ljósmæður geti til dæmis ekki unnið í friði 
að viðurkenningu á forsendum sins langa 
náms, viðurkenningu sem aðrir eru þá jafnvel 
búnir að fá, án þess að allt fari í uppnám. 
Það þvældist fyrir okkur í sumar að það var 
alltaf  verið að tala um „hina“, segir Stefán 
með áherslu.

Hvað er til ráða?
Stefán er maður skynsemi og reynslu-
þekkingar, hann hefur hvorki einfalda lausn á 
því hversu illa gengur í kjarabaráttu kennara 
né trú á að slík lausn fyrirfinnist. Hann 
lumar þó á mörgum hugmyndum. „Ég er 
hreint ekki að mæla ofurlaunum bót, engan 

veginn“, segir Stefán. „En ég er heldur ekki 
sósjalisti sem vill allt flatt. Það verður að 
vera hægt að gera vel við þá sem standa sig 
vel. Einmitt núna má reyndar vænta þess að 
þær séu fáar matarholurnar sem hægt er 
að ná í eitthvað úr. En við þurfum að halda 
áfram að vinna í málunum, jafnt og þétt.

Við þurfum að rannsaka kerfisbundið hvers 
vegna það dregur alltaf  í sundur með okkur 
og BHM þegar líður á kjarasamningstímann. 
Þetta er að mínu mati númer eitt, tvö og 
þrjú núna. Um leið og við finnum ástæðuna 
þá getum við hætt í þessum sandkassaleik, 
brett upp ermar og drifið í að færa hlutina 
í samt lag.

Við þurfum líka að koma þeim skilaboðum 
áleiðis að kennarastarfið sé miklu meira en 
að kenna í fjörutíu mínútur í senn og við 
verðum þá líka sjálf  að vera tilbúin til að 
breyta einhverju ef  með þarf. Það dettur 
engum heilvita manni í huga að spyrja 
fréttamenn sjónvarps hvort þeir vinni bara 
í klukkustund á dag. En kynningarherferðir 
okkar hafa ekki verið nógu góðar. Við þurfum 
að tala í samræmi við samtímann, hafa 
myndrænar kynningar og minni texta. Að 
mínu mati væri ef  til vill farsælast fyrir okkur 
að vinna bara „venjulegan vinnutíma“ í stað 
þessarar stöðugu yfirvinnu yfir veturinn – og 
losna þá við að vera í eilífri vörn um leið og 
við gegnum flóknum erfiðum og mikilvægum 
störfum.

Svo þurfum við að breyta því hvernig 
framhaldsskólum eru úthlutaðir peningar í 
samræmi við reiknilíkan. Það er allt of  lítið 
fjármagn sem berst skólunum og aldrei 
nokkurn tímann hægt að gera það sem 
reiknilíkanið segir til um. Aðrar stofnanir, 
svo sem Landspítalinn, virðast geta farið í 
kringum þetta og keyrt á yfirdrættinum en 
kannski eru skólameistararnir okkar bara 
svona trúgjarnir og kennarar hlýðnir, trúa því 
sem þeim er sagt – að það sé ekki heimild 
fyrir meiru og gjöriði svo vel!

Það er nú þannig að ef  fólk er spurt hvort 
því finnist kennarar fá umbun í samræmi 
við ábyrgð er svarið yfirleitt nei en um 
leið og minnst er á hærri laun fer grátkór 
í gang. Margar breytingar hafa orðið til 
þess að valda meira álagi í kennarastarfi 
en áður var og í grunnskólum sérstaklega 
þurfa kennarar að vera félagsráðgjafar 
og gegna ýmsum fleiri hlutverkum utan 
kennarastarfsins. Auk þess varð allt erfiðara 
eftir að getuskiptingu lauk með nýjum, og 
reyndar miklu betri, grunnskólalögum. Við 
finnum líka fyrir fjölgun hlutverka og aukinni 
ábyrgð í framhaldsskólanum. En ég ítreka: 
Vinnum þetta með kerfisbundnum hætti. 
Verum tilbúin að mæta breytingum. Með 
opnu hugarfari og gagnrýnum, skipulögðum 
vinnubrögðum getum við bætt kjör okkar í 
samræmi við það sem við eigum skilið.“

keg

Bréf frá lesanda 

Algjör prins

„Hann Stebbi er algjör prins, 
góður og skemmtilegur félagi með 
fallegt blik í auga,“ segir Anna M. 
Gunnarsdóttir samkennari Stefáns. 
„Ein af  mínum betri minningum 
sem tengjast FB er á þriggja manna 
tali við hann og annan kennara síð-
degispart í Edinborg. Stebbi hefur 
mikinn áhuga á skólamálum, er vel 
lesinn og mjög faglegur. Hann getur 
unnið endalaust og hættir ekki fyrr en 
allt er klárt.  Hann reynir að koma til 
móts við óskir samstarfsmanna sinna 
en gætir þess samt að það bitni ekki 
á nemendum, til dæmis í töflu- og 
próftöflugerð. Hann er líka ófeiminn 
að láta samstarfsfólkið heyra það ef  
það á eftir að skila inn fjarvistum eða 
skrá einkunnir. Hann er búinn að vinna 
lengi í FB og er þar öllum hnútum 
gerkunnugur, þekkir alla fyrrverandi 
nemendur með nöfnum og oftar en 
ekki kennitölum líka. FB væri verri 
skóli án Stefáns Andréssonar.“

Enginn vill að annar sé hærri en hann 
sjálfur, það er alið á öfund og enginn 
kemst spönn frá rassi.

Blað þetta þarf því að efla og senda heim 
til allra félagsmanna í KÍ enda mikilvægt 
fyrir fagvitund og stolt okkar stéttar að 
eiga málgagn sem berst okkur reglulega í 
gegnum póstlúguna.
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Sigurður Helgason – hinsta kveðja

Sigurður Helgason fæddist 2. mars 1930 og ólst upp í 
Borgarfirði. Að loknu kennara- og íþróttakennaraprófi 
stundaði hann framhaldsnám í Osló og Minneapolis. 
Sigurður var kennari og skólastjóri uns hann gekk 
til liðs við Fræðslumálaskrifstofu og síðar mennta-
málaráðuneytið. Auk setu í ýmsum nefndum á vegum 
ráðuneytisins og í samninganefnd ríkisins starfaði 
Sigurður alla tíð mikið að íþrótta- og æskulýðsmálum 
og var meðal annars hvatamaður að stofnun skólabúða 
á Íslandi á Reykjum í Hrútafirði. Hann var fjölhæfur 
íþróttamaður, varð Íslandsmeistari í badminton, frjáls-
um íþróttum og sundi, söngmaður góður og mikill 
náttúruunnandi og fuglaáhugamaður, hafði yndi af 
stangveiðum og stundaði fiskirækt og skógrækt. Með 
fyrri konu sinni, Ólöfu Láru Ágústsdóttur, eignaðist 
Sigurður soninn Ágúst Heiðar, rafvirkja, f. 1954. Með 
seinni konu sinni, Soffíu Kristjánsdóttur, eignaðist 
hann dæturnar Álfheiði, háskólanema, f. 1982 og Helgu 
Guðrúnu, húsasmíðanema, f. 1984. Sonarbörn Sigurðar 
eru þrjú og eitt barnabarnabarn. Útför Sigurðar fór 
fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík þann 3. nóvember sl. 
Eiríkur Jónsson formaður KÍ og Elna Katrín Jónsdóttir 
varaformaður KÍ rituðu minningarorð og kveðju frá 
Kennarasambandinu sem birtust í Morgunblaðinu þann 
dag og eru endurbirt hér.

Ég vil með nokkrum orðum minnast góðs vinar og sam-
ferðamanns, Sigurðar Helgasonar, sem nú er látinn. 
Kynni mín af  Sigurði ná yfir um það bil hálfa öld en mín 
fyrsta minning um hann tengist því þegar ég sem lítill 
drengur var að leita að fuglshreiðrum í hálsinum fyrir ofan 
Reykholt í Borgarfirði. Ástæðan fyrir þessari leit minni 
var sú að Sigurður, sem jafnan kom í Reykholt á vorin, 
stundaði á þessum árum þá iðju að merkja fuglsunga. 
Mér fannst mikið til þessa ábyrgðarstarfs koma og man 
að ég hlakkaði alltaf  til að hitta Sigurð enda var hann 
einstaklega barngóður og þægilegur maður. Atvikin 
höguðu því þannig að sambandið milli okkar slitnaði aldrei 
því á unglingsárum mínum hittumst við oft á vettvangi 
íþróttanna, ég sem keppandi og hann sem stjórnarmaður 
í Frjálsíþróttasambandi Íslands. Síðan tók við samstarf  
á vettvangi skóla- og samningamála þegar Sigurður var 
orðinn starfsmaður menntamálaráðuneytisins. 

Í öllum sínum störfum ávann Sigurður sér virðingu 
samferðafólksins enda óhætt að segja að réttsýni hans 
og fagmennsku hafi engin takmörk verið sett. Mörg 
voru þau úrlausnarefni sem við hjá Kennarasambandi 
Íslands þurftum að leita með til Sigurðar meðan hann 
starfaði í ráðuneytinu, bæði fagleg málefni og mál sem 
tengdust framkvæmd kjarasamninga, en Sigurður sat 
um árabil í samninganefnd ríkisins. Ég minnist þess 

ekki að nokkurn tíma hafi komið upp mál sem ekki var 
reynt að leysa á farsælan hátt þannig að báðir aðilar 
væru sáttir með niðurstöðuna. Sigurður var mannasættir 
sem ávallt lagði sig allan fram um að ná sem réttlátastri 
niðurstöðu og það taldist til tíðinda ef  ekki tókst að leysa 
mál án aðkomu dómstóla ef  hans naut við. Við sem störf-
uðum hjá Kennarasambandi Íslands á árum Sigurðar í 
menntamálaráðuneytinu minnumst hans með hlýhug, 
þökk og virðingu. Framlag hans til skólamála á Íslandi 
var ómetanlegt og fyrir það er mér bæði ljúft og skylt að 
þakka. 

Ég vil að leiðarlokum, bæði persónulega og fyrir hönd 
Kennarasambands Íslands, þakka Sigurði samfylgdina og 
órofa tryggð og vináttu. Eftirlifandi eiginkonu, afkomendum 
og öðrum ástvinum sendi ég innilegar samúðarkveðjur og 
bið algóðan Guð að blessa minningu Sigurðar Helgasonar. 

Eiríkur Jónsson.

Fyrir um tuttugu árum kynntist ég Sigurði Helgasyni. Leiðir 
okkar lágu saman vegna starfa hans í menntamálaráðuneytinu 
en minna starfa fyrir kennarasamtökin. Atvikin höguðu 
því svo að við unnum saman að ýmsum verkefnum um 
langt árabil, bæði á sviði faglegra mála og kjaramála 
en Sigurður var lengi viðriðinn kjarasamninga kennara 
og vann þar mikilvægt starf  sem iðulega fólst í því að 
sameina fagleg sjónarmið þeim kjaralegu, að leiða saman 
fólk í samræðum og að leysa ágreiningsmál. Sigurður var 
afar vel til slíkra starfa fallinn. Hann var í senn fylginn sér 
og sveigjanlegur, skarpskyggn á hvað þurfti til að leysa mál 
en um leið þolinmóður og úthaldsgóður. Framar öðru var 
hann þó góður maður sem var létt um að sýna öðru fólki 
samúð og samhygð og hafði ríka réttlætiskennd. Sigurður 
átti auðvelt með að umgangast fólk sem bæði var ólíkt að 
skapferli, á ólíkum aldri og úr ýmsum áttum, var einkar 
alþýðlegur í framgöngu og hafði ríka kímnigáfu. Mér er 
það minnisstætt hversu vel honum fórst það úr hendi að 
leiðbeina okkur sem yngri voru án þess að gera lítið úr 
okkur en ekki síður kurteisin og ljúfmennskan sem við 
máttum víst taka okkur til fyrirmyndar. Ég held að við 
höfum alltaf  öll litið á Sigurð sem einn af  okkur, hvort sem 
við vorum launamanna megin eða vinnuveitenda megin 
við kjarasamningaborðið og segir það mikið um hæfileika 
hans til þess að setja sig í spor annarra og til þess að 
sjá bæði vandamál og lausnir á þeim með augum ólíkra 
aðila. 

Ég veit að ég tala fyrir munn margra félaga og sam-
starfsmanna í kennarastétt þegar ég þakka Sigurði 
Helgasyni samstarfið að leiðarlokum og votta fjölskyldu 
hans samúð. 

Elna Katrín Jónsdóttir.

MINNINGARORÐ
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Handleiðsla er líkleg til að stuðla að vellíðan í starfi. Hún 

er fyrirbyggjandi þáttur varðandi starfsþreytu, skerpir 

markmiðssetningu og eflir samskiptahæfni. Nýttu þér 

rétt þinn til handleiðslu, sbr. 3. gr. í úthlutunarreglum 

sjúkrasjóðs frá 1.des 2005.
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Börn með þroskafrávik
í grunnskóla

- nám, hegðun og
félagsleg þátttaka

Námskeiðið er einkum ætlað kennurum og öðrum
þeim sem vinna með börnum með þroskahömlun í
grunnskóla. Fjallað verður um þroskafrávik,
einstaklingsmiðað nám, félagsleg samskipti, hegðun
og hegðunarmótandi aðferðir sem og geðræn
einkenni. Lögð verður áhersla á fræðslu sem nýtist í
daglegu starfi.

Námskeiðið verður haldið í Gerðubergi 20. nóvember
2008 kl. 9:00-16:00

Nánari upplýsingar, dagskrá og skráning á heimasíðu
Greiningarstöðvar www. greining.is

Námskeið á vegum Greiningar- og
ráðgjafarstöðvar ríkisins
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Í aðalnámskrá og lögum um leik-, grunn- og 
framhaldsskóla eru sett fram ýmis mark-
mið. Með þátttöku í eTwinningáætlun ESB 
er sjálfkrafa unnið að ýmsum almennum 
markmiðum. Jafnframt býður eTwinning 
upp á leiðir til þess að nálgast markmið 
einstakra greina aðalnámskrár.

eTwinning er áætlun ESB um rafrænt 
skólasamstarf. Hún hentar öllum kennslu-
greinum jafnframt því að vera óformleg 
og laus við skriffinnsku. Þátttaka kennara 
og skóla í eTwinning jókst mikið á síðasta 
skólaári, bæði hér á landi sem erlendis, og 
taka skólar á fyrstu þremur skólastigunum 
þátt. 

Í lögum um leik-, grunn- og framhaldsskóla 
er að finna nokkur almenn markmið sem 
snúa að virðingu, mannréttindum, fjöl-
breyttri menningu og lýðræði. Talað er um 
umburðarlyndi, víðsýni, virðingu fyrir mann-
gildi, siðferðisvitund, lýðræðislegt sam-
starf, þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi í sífelldri 
þróun, vitund nemenda um borgaralega 
ábyrgð og skyldur, skyldur einstaklingsins 
við umheiminn og að koma í veg fyrir mis-
munun (samantekt höfundar). 

Þátttaka í eTwinningverkefni stuðlar sjálf-
krafa að þessum almennu markmiðum, 
sama hvernig verkefnið er eða hvaða 
kennslugrein á í hlut. Að verkefni í eTwinning 
standa alltaf  a.m.k. tveir skólar hvor frá sínu 
Evrópulandinu en oft eru þeir mun fleiri. 
Nemendur kynnast því í öllum tilfellum jafn-
öldrum sínum í öðru landi og fræðast um 
samfélag þeirra og menningu. Öll verkefni 
stuðla því að umburðarlyndi, víðsýni, virð-
ingu og tilfinningu fyrir margbreytileika en 
jafnframt því sem allir eiga sameiginlegt, 
sem er manngildið. Nemendur læra því 
einnig að þeir eru hluti ákveðins samfélags 
ásamt því að vera evrópskir borgarar.

Í sjöunda kafla laga um grunnskóla þar 
sem fjallað er um aðalnámskrá er m.a. lögð 
áhersla á „Margvíslegar leiðir til öflunar 
þekkingar með notkun tæknimiðla og upp-
lýsingatækni.“ 

eTwinning býður upp á leiðir til þess að 
ná þessu markmiði. Þegar verkefni er skráð 
fá aðstandendur þess sjálfkrafa aðgang að 
einskonar rafrænni kennslustofu, TwinSpace 
(TS). Kennarar geta síðan boðið nemendum 
sínum aðgang með lykilorði. Í gegnum 
TS má skiptast á skjölum, upplýsingum, 
spjalla saman o.s.frv., allt með öruggum 
hætti þar sem utan að komandi hafa ekki 
aðgang. Fyrir utan TS býður eTwinning 
frían aðgang að ýmsum öðrum vef- og 
upplýsingatækjum. Þátttaka í eTwinning auð-
veldar þannig notkun tæknimiðla og upp-
lýsingatækni í kennslu og opnar margvís-
legar leiðir til öflunar þekkingar.

eTwinning má einnig nota til þess að ná 
markmiðum einstakra greina aðalnámskrár. 
Þar sem verkefni er ávallt í samvinnu Íslands 
og annars Evrópulands er auðvelt að nýta 
eTwinning í kennslu erlendra tungumála. 
Með þetta í huga geta kennarar leitað sam-
starfsaðila í viðkomandi landi þannig að 
verkefnavinnan fari fram á því tungumáli 
sem verið er að kenna.

Á aðalvef  eTwinning er að finna verk-
efnapakka (e. kits) sem kennarar geta nýtt 
sér þegar þeir skipuleggja verkefni og ætla 
ég að nefna hér eitt dæmi. Verkefnapakkann 
„Árstíðirnar fjórar“ (e. Four Seasons) er 
hægt að nýta til þess að nálgast markmið 
náttúrufræði og umhverfismenntar, sam-
félagsgreina, stærðfræði og kristinna fræða, 
siðfræði og trúarbragðafræða.

Í stuttu máli tengjast verkefnin „Árstíð-
rnar fjórar“ hátíðisdögum í Evrópu sem 
aftur tengjast gangi himintungla. Nemendur 
safna og skiptast á upplýsingum um ákveðna 

hátíðisdaga sem síðan eru bornir saman með 
sérkenni þátttökulandanna í huga. Efnið er 
svo sett fram skipulega og gefið út á Netinu. 
Hægt er að leggja áherslu á markmið þeirra 
greina sem minnst var á að ofan eftir því 
hvaða kennslugrein á í hlut.

Þannig má fella pakkann að náttúrufræði, 
umhverfismennt og stærðfræði með áherslu 
á gang himintungla ásamt viðeigandi út-
reikningum. Með áherslu á menningar- og 
söguleg sérkenni þátttökulandanna er hægt 
að vinna að markmiðum samfélagsgreina. 
Þá má nýta pakkann í kennslu kristinna 
fræða, siðfræði og trúarbragðafræða með 
áherslu á trúarbrögð.

Margir aðrir verkefnapakkar standa kenn-
urum til boða og hvetur undirritaður þá til 
að kynna sér úrvalið. Sjá aðalvef  eTwinning í 
Evrópu: www.etwinning.net, undir inspiration.

Þegar þátttaka í eTwinning er skoðuð 
sem leið að markmiðum aðalnámskrár er 
ljóst að hún þarf  ekki að vera auka byrði 
heldur aðferð sem fellur að þeirri kennslu 
sem fyrir er. Ávinningurinn er ekki aðeins að 
ná markmiðum heldur fjölbreyttari kennslu-
hættir.

Allar nánari upplýsingar um eTwinning 
er að finna á heimasíðu landskrifstofunnar: 
www.etwinning.is

Einnig má hringja í Guðmund Inga 
Markússon í síma 525 5854 eða senda 
tölvupóst á netfangið gim@hi.is.

Guðmundur Ingi Markússon

Höfundur er verkefnisstjóri hjá Alþjóðaskrifstofu 

háskólastigsins.

Að verkefni í eTwinning standa alltaf a.m.k. tveir skólar hvor frá sínu 
Evrópulandinu en oft eru þeir mun fleiri. Nemendur kynnast því í öllum 
tilfellum jafnöldrum sínum í öðru landi og fræðast um samfélag þeirra 
og menningu. Öll verkefni stuðla því að umburðarlyndi, víðsýni, virðingu 
og tilfinningu fyrir margbreytileika en jafnframt því sem allir eiga 
sameiginlegt, sem er manngildið.

eTwinning sem leið að 
markmiðum aðalnámskrár

Ljósmynd frá höfundi



Leikskólinn Kátaborg Grímsnesi

Leikskólakennarar óskast í Kátuborg á Borg í 
Grímsnesi frá 1. janúar næstkomandi. Um er að 

ræða eina 100 til og aðra 60 til 100% stöðu. 

Hæfniskröfur: 
•  Leikskólakennaramenntu eða sambærileg menntun. 

• Jákvæðni, ábyrgð, áhugi, fagleg hugsun og vinnubrögð,                   
   frumkvæði.

• Góð íslenskukunnátta 

Umsóknarfrestur: 
1. desember næstkomandi.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist 
skólanum að Borgarbraut 22 801 Selfoss eða á netfangið 
kataborg@gogg.is. Ekki þarf sérstakt eyðublað.

Launakjör eru skv. kaupsamningi  FL og Sambands 
íslenskra sveitafélaga.
Til greina kemur  aðstoð vegna útvegunar húsnæðis.
Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa koma aðrir umsækjendur 
til greina.

Nánari upplýsingar gefa skólastjóri síma 486-4492 og/eða 
kataborg@gogg.is og sveitarstjóri  í síma 486-4400. 
Einnig er bent á vefinn http://www.gogg.is   

Hallveig Ingimars,
skólastjóri.

Sérkennari óskast
Við Brekkubæjarskóla er laus 1/1 

staða sérkennara frá 1. janúar 2009 

Nánari upplýsingar veitir: 
Arnbjörg Stefánsdóttir, skólastjóri, 
netfang: arnbjorg.stefansdottir@akranes.is. 
Sími skólans er 433 1300.

Brekkubæjarskóli er heildstæður grunnskóli 
með u.þ.b. 430 nemendur í 1. - 10. bekk.
 
Skólastefna Brekkubæjarskóla er skýr framtíðarsýn í 
anda lífsleikni, manngildis og hugmynda um að til þess 
að ná árangri í skólastarfi þurfi að hlúa að vellíðan og 
starfsánægju bæði nemenda og starfsmanna. Það eru 
forsendur fyrir góðum árangri í námi og starfi. 

Verið velkomin til að kynna ykkur aðstæður í skólanum, 
veffang: www.brak.is. 

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember n.k.. 
Umsóknir berist til Brekkubæjarskóla, 
Vesturgötu 120, 300 Akranesi.

Kópaskersskóli
Deildarstjóri grunnskóladeildar

Norðurþing auglýsir lausa til umsóknar stöðu
deildarstjóra grunnskóladeildar við Kópaskersskóla

út skólaárið 2008-2009

Kópaskersskóli mun næsta skólaár þjóna börnum á leik-og 
grunnskólaaldri, frá 12 mánaða til loka miðstigs grunnskóla.

Lögð er áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, 
samvinnu og vellíðan starfsfólks og nemenda.

Við leitum að sjálfstæðum og jákvæðum einstaklingi með 
kennslureynslu sem tilbúinn er að vinna að uppbyggingu 
og skapandi starfsumhverfi. Menntun á sviði uppeldis-og 
kennslufræða nauðsynleg.

Ráðningarkjör eru í samræmi við samninga Launanefndar 
sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Aðalgeirsson grunn-
skólafulltrúi í síma 464-6100 - netf: sigurdura@nordurthing.is og  
Aðalbjörg Signý Sigurvaldadóttir skólastjóri í síma 465-2105 
netf: adalbjorg@nordurthing.is

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af 
fjölbreyttu mannlífi og miklum sköpunarkrafti 

manns og náttúru
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Auður Hannesdóttir númer 
tvö þúsund!

Í vor útskrifuðust um eitt hundrað nýir 
leikskólakennarar úr Háskólanum á Akureyri 
og Háskóla Íslands. Félag leikskólakennara 
hélt í þá hefð að taka á móti nýliðunum á 
Akureyri í vor og hér í Kennarahúsinu þann 
29. október sl. Tækifærið var notað til þess 
að halda upp á það að félagar í Félagi leik-
skólakennara eru komnir yfir tvö þúsund.  
Auður Hannesdóttir er félagi nr. 2000 en 
hún forfallaðist og komst því miður ekki í 
móttökuna. Á  myndinni má sjá skólasystur 
hennar taka við heiðursblómvendi fyrir 
hennar hönd í hófinu.

1.desember 2008 – ráðstefna 
á fullveldisdaginn
Tilkynning frá Félagi 

leikskólakennara og RannUng

Stjórn Félags leikskólakennara ákvað á 
fundi þann 6. ágúst síðastliðinn að leita til 
RannUng um samstarf  við að halda ráðstefnu 
áður en árið 2008 líður hjá. Tilefnin eru 
mörg, svo sem ný lög um leikskóla og um 
menntun og ráðningu kennara og skóla-
stjórnenda. Sextíu ár eru liðin síðan fyrstu 
leikskólakennararnir útskrifuðust, tuttugu ár 
síðan núverandi  stéttafélag var stofnað og 
Rannsóknarsjóður er fimmtán ára. Það er því 
ærin ástæða til þess að staldra við og skoða 
hvar við erum stödd og hvernig við viljum 
halda áfram, stéttinni og leikskólanum til 
heilla.

Skipuð hefur verið undirbúningsnefnd 
og í henni sitja fyrir hönd Félags leikskóla-
kennara Ingibjörg Kristleifsdóttir, Ólöf  Helga 
Pálmadóttir og Sesselja Hauksdóttir og 
frá RannUng þær Sigríður Sturludóttir og 
Kristín Karlsdóttir. Nefndin hefur ákveðið að 
blása til ráðstefnu þann 1. desember nk.  í 
húsnæði Menntavísindasviðs HÍ í Stakka-
hlíð. Einhugur er um að bjóða upp á vand-
aða og ögrandi fyrirlestra sem blása okkur 
metnaði í brjóst og koma á framfæri því 
nýjasta sem er að gerast í rannsóknum á 
menntun ungra barna með tilliti til hlut-
verks og fagmennsku kennarans. Fyrirlesarar 
verða Arna H. Jónsdóttir, Jón Torfi Jónasson, 
Guðrún Alda Harðardóttir, Kristín Karlsdóttir 
og Þórdís Þórðardóttir.

Skráning fer fram á wp.khi.is/rannung

Takið frá 1. desember 2008!
Kærar kveðjur, nefndin.

Breyting á úthlutun styrkja úr sjóð 
Samstarfsnefndar um endurmenntunar 

framhaldsskólakennara

Breyting hefur verið gerð í tengslum við úthlutun styrkja úr sjóðnum.Umsóknarfrestur 
er nú tvisvar á ári og fjallað verður um umsóknir óháð tímasetningu námskeiða. 
Umsóknarfrestur rennur út 30. apríl og 31.október. Berist umsókn of  seint verður hún 
tekin fyrir við næstu úthlutun á eftir (þó er miðað við að ekki séu liðnir fleiri en sex til 
tólf  mánuðir frá því að námskeið var sótt eða haldið).

Nánari upplýsingar um reglur vegna úthlutunar og eyðublöð eru á vef  Endurmennt-
unar HÍ, www.endurmenntun.hi.is

Auglýsing frá menntamálaráðuneyti: Styrkir úr þróunarsjóði námsgagna

Menntamálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um 
styrki úr þróunarsjóði námsgagna

Hlutverk þróunarsjóðs námsgagna er að stuðla að nýsköpun, þróun, gerð og útgáfu 
námsgagna fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla í því markmiði að tryggja framboð og 
fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og skóla.

Þróunarsjóður námsgagna starfar samkvæmt lögum um námsgögn nr. 71/2007 
og reglugerð um sjóðinn nr. 1268/2007. Umsóknarfrestur er til 24. nóvember 2008. 
Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki skulu vera á rafrænu formi. Sækja þarf  
um aðgang að umsóknavef  ráðuneytisins, umsoknir.menntamalaraduneyti.is/.

Aðgangur er gefinn á kennitölu og er lykilorð sent til viðkomandi á netfang sem gefið 
er upp við nýskráningu.

Slæm fjárhagsstaða Sjúkrasjóðs KÍ

Þrátt fyrir aðhaldsaðgerðir í rekstri Sjúkrasjóðs á árinu eru úthlutanir úr sjóðnum ennþá 
umfram tekjur og er því óhjákvæmilegt að þrengja reglur sjóðsins enn meira en gert var 
í upphafi árs. Frá og með 1. janúar 2009 verða styrkir vegna tannlæknakostnaðar felldir 
niður. Umsóknir vegna tannlæknakostnaðar sem berast eftir 1. janúar 2009 verða ekki 
afgreiddir. Dagsetning á póststimpli gildir.

að marka spor

Skráning fer fram á heimasíðu RannUng 
http://wp.khi.is/rannung

Ráðstefna Félags leikskólakennara 
og RannUng þann 1. desember 2008

Fyrirlesarar á ráðstefnunni eru:



MAT Á SKóLASTARFI

SKÓLAVARÐAN 6.TBL. 8. ÁRG. 2008

29

Í nýjum lögum um leikskóla nr. 90/2008 
er kveðið á um mat og eftirlit með gæðum 
leikskólastarfs. Þar kemur fram að leikskólar 
eigi að meta kerfisbundið árangur og gæði 
skólastarfsins með þátttöku starfsfólks, 
foreldra og barna. Ekki er annað að sjá 
en leikskólum sé í sjálfsvald sett hvernig 
þeir skipuleggja og þróa sitt innra mat en 
þeim er samkvæmt 18. grein laganna gert 
að birta opinberlega upplýsingar um það, 
tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir 
um umbætur. 

Þetta ákvæði um mat er nýjung í lögum 
um leikskóla því að í eldri lögunum frá 
1994 var einungis lítillega minnst á mat á 
leikskólastarfi en vísað í reglugerð sem kom 
út ári seinna. Í henni var talað um að sérhver 
leikskóli ætti að móta aðferðir til að meta 
uppeldisstarf  og gera grein fyrir matinu í 
ársskýrslu. Í gildandi aðalnámskrá leikskóla 
frá 1999 er sérstakur kafli um mat og eftirlit 
á leikskólastarfi og er hann í takt við nýju 
lögin.

Mat á skólastarfi er því ekkert nýtt fyrir 
þá sem starfa í leikskólum. Flestir ef  ekki 
allir leikskólar hafa stundað mat á ýmsum 
þáttum í starfi sínu. Má þar nefna daglega 
skráningu á vali og hóptímum barna, ljós-
myndir, þroskapróf, ferilmöppur og foreldra-
viðtöl svo að eitthvað sé nefnt. Á síðari árum 
hafa margir leikskólar og/eða sveitarfélög 
einnig gert kannanir á viðhorfum foreldra 
og meðal annars nýtt sér Ecers-kvarðann til 
að meta umhverfi og starf  skólans. Ýmislegt 
hefur því verið gert í innra mati í leikskólum 
landsins. Erfitt er þó að segja til um hvar 
leikskólarnir eru nákvæmlega staddir í 
þessum efnum því menntamálaráðuneytið 
hefur ekki tekið út sjálfsmatsaðferðir þeirra 
líkt og gert er með grunn- og framhalds-
skóla. 

Ljóst er að í nýrri menntastefnu og nýjum 
lögum er áhersla á mat í leikskólum landsins 
stóraukin. Einnig er ábyrgð og eftirlit að miklu 
leyti flutt yfir á sveitarfélögin, það er að segja 
nær skólunum sjálfum. Leikskólarnir eiga að 
framkvæma innra mat, sveitarfélögin eiga 
að fylgjast með að það sé gert auk þess sem 
þau eiga að sinna ytra mati. Við sem þetta 
ritum sjáum í þessum breytingum tækifæri 
til að efla sjálfsmat í leikskólum og tilgangur 
þessarar greinar er að minna á gildi innra 
mats á þessu skólastigi.

Hvað er innra mat?
Í innra mati aflar starfsfólkið sjálft upp-
lýsinga um starfsemi leikskólans, leggur 
mat á hana og íhugar í framhaldi af  því 

frammistöðu skólans með tilliti til náms 
barnanna og velferðar þeirra sem þar 
starfa. 

Matsferlið lítur svona út:
•	 Ákveða	viðfangsefni,	forgangsraða	

þeim og setja fram matsáætlun

•	 Setja	fram	matsspurningar	og	viðmið

•	 Gagnaöflun

•	 Greining	gagna

•	 Skýrslugerð

•	 Umbótaáætlun

•	 Mat	á	framvindu	og	árangri	–	

hringurinn endurtekinn

Lykilatriði í mati er að spyrja spurninga sem 
skipta máli fyrir leikskólann og afla gagna 
til að svara þeim. Greiningin felst síðan í að 
rýna í gögnin og skoða hvað vel er gert og 
hvað megi betur fara og á þeim grunni er 
umbótastarf  skipulagt. Starfsfólk leikskólans 
þarf  að velta fyrir sér markmiðum með 
skólastarfinu, út frá hvaða viðmiðum eigi að 
meta og hvaða merkingu það hefur í þeirra 
huga að þjóna nemendum vel.  

Innra mat byggist á þeim rökum að þeir 
sem starfa við leikskólann séu best til þess 
fallnir að meta og bæta skólastarfið þar 
sem þeir hafa bestu þekkinguna á starfinu. 
Virk þátttaka allra í leikskólanum í skipu-

lagningu og framkvæmd matsins er mjög 
mikilvæg því ef  starfsfólkið upplifir að matið 
sé sameiginlegt framtak er það líklegra til 
að viðurkenna gildi þess. Um leið minnkar 
hættan á að einhverjum finnist matið beinast 
gegn sér.  

Af hverju er innra mat mikilvægt?
Mikilvægi innra mats er hægt að rökstyðja 
á fjölmargan hátt. Það gefur vísbendingar 
um hvort einhverju þurfi að breyta í 
skólastarfinu til þess að ná þeim árangri 
sem leikskólinn stefnir að. Með því er unnt 
að greina styrkleika og veikleika í starfinu 
og sú vitneskja er höfð að leiðarljósi við 
að skilgreina forgangs verkefni og koma á 
umbótum.  

Í aðalnámskrá leikskóla frá 1999 er 
tekið fram að stuðlað skuli að þróunar- og 
tilrauna starfi í leikskólum með það að 
markmiði að ýta undir endurbætur og 
nýbreytni í leikskólastarfi. Stöðugt og kerfis-
bundið endurmat er forsenda þróunar-
starfs í skólum. Mat getur verið undanfari 
þróunarverkefna ef  það hefur leitt í ljós 
að umbóta er þörf  en það er líka samofið 
þróunarstarfinu að því leyti að stöðugt þarf  
að meta hvort starfið skili þeim árangri sem 
stefnt er að. Ef  dæma á afrakstur verkefnis 
verður að safna viðeigandi upplýsingum 
sem tengjast markmiðum þess, greina þær 
og kynna fyrir þeim sem eiga hlut að máli.   

Innra mat leikskóla
Ný leikskólalög – aukin áhersla á mat

Þetta ákvæði um mat er nýjung í lögum en mat á skólastarfi er 
því ekkert nýtt fyrir þá sem starfa í leikskólum. Flestir ef ekki 
allir leikskólar hafa stundað mat á ýmsum þáttum í starfi sínu.

Björk ÓlafsdóttirSigríður Sigurðardóttir
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Af  hálfu fræðsluyfirvalda er mat á leik-
skólastarfi fyrst og fremst hugsað í þágu 
barnanna. Yfirvöld vilja fylgjast með hvort 
skólinn veiti börnunum bestu hugsanleg 
uppeldis- og menntunar skilyrði og búi þau vel 
undir nám í grunnskóla og líf  í samfélaginu. 
Ennfremur þarf  að skapa börnunum sem 
jöfnust gæði þannig að ekki sé um verulegan 
mun að ræða á milli skóla. En innra mat er 
líka í þágu starfsfólks leikskólans. Hvort sem 
um er að ræða stjórnendur, leikskólakennara, 
leiðbeinendur eða annað starfsfólk þá hafa 
allir gagn af  því að fá að vita hve vel þeir 
standa sig og að hve miklu leyti mat þeirra 
á eigin starfsframlagi er í samræmi við 
mat eða dóm annarra. Þekking starfsfólks 
á markmiðum leikskólans og leiðum til að 
ná þeim eykst þar sem stöðugt er verið að 
skoða að hve miklu leyti markmiðum sé 
náð og skipuleggja umbætur til að gera enn 
betur. Matið ætti því að öllu jöfnu að leiða 

til þess að starfsfólki leikskólans líði betur í 
vinnunni, það þroski sig faglega og leitist við 
að bæta sig í starfi.  

Með því að gera innra mat leikskóla 
opinbert sýnir skólinn þá ábyrgð gagnvart 
hagsmunaaðilum að leggja fram gögn 
um frammistöðu og árangur. Það gefur 
starfsfólki, foreldrum og stjórnvöldum upp-
lýsingar og mynd af  leikskólanum til að 
miða við og bera saman við aðra leikskóla. 
Jafnframt kynnir leikskólinn aðgerðaáætlun 
um hvernig umbótum skuli háttað því 
sjálfsmat sem ekki leiðir til umbóta er ekki 
góð nýting á tíma.  Þannig verður matið 
síendurtekin og stöðug hringrás nýsköpunar 
og breytinga.  

Samantekt
Með nýrri menntastefnu og nýjum leik-
skólalögum eykst áhersla á mat, og ekki síst 
innra mat leikskóla. Eins og fram hefur komið 

hér að framan veitir innra mat í leikskólum 
hagsmunaaðilum upplýsingar um starfið í 
skólunum og stuðlar þannig að betra eftirliti 
auk þess sem innra mat er mikilvægur þáttur 
í allri skólaþróun. Aukinni áherslu á mat ber 
því að fagna en jafnframt er nauðsynlegt 
að fram fari meiri umræða og fræðsla um 
innra mat í leikskólum svo að matið verði 
ekki áþján heldur leiki það hlutverk sem því 
er ætlað.

Höfundar:

Björk Ólafsdóttir er leikskólakennari með MA 
próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu 
á mat.

Sigríður Sigurðardóttir er grunnskólakennari 
með MA próf í uppeldis- og menntunarfræði með 
áherslu á mat.

Björk og Sigríður eru eigendur og starfsmenn 
matsfyrirtækisins Ísmats ehf.

Hvort sem um er að ræða stjórnendur, leikskólakennara, leiðbeinendur eða annað 
starfsfólk þá hafa allir gagn af því að fá að vita hve vel þeir standa sig og að hve miklu 
leyti mat þeirra á eigin starfsframlagi er í samræmi við mat eða dóm annarra.

Tveir leikskólar fengu við-
urkenningu á ráðstefnu í 

vinnuverndarvikunni

Þriðjudaginn 21. október sl. hélt Vinnueftir-
litið ráðstefnu á Grand hótel Reykjavík undir 
yfirskriftinni „Bætt vinnuumhverfi betra líf, 
áhættumat og forvarnir eru leiðin“. Þar voru 
sex fyrirmyndarfyrirtæki verðlaunuð fyrir 
gott áhættumat og forvarnir á vinnustöðum 
og af  þessum sex voru tveir leikskólar, 
Leikskólarnir Eyrarskjól og Sólborg á Ísa-
firði. Í rökstuðningi Vinnueftirlitsins fyrir vali 
á þessum fyrirtækjum segir: 

Í Leikskólunum Sólborg og Eyrarskjóli 
starfa um fimmtíu manns. Hjá leikskólunum 
er stöðugt og markvisst unnið að vinnu-
vernd. Leitast er við að tryggja öryggi 
starfsmanna með forvörnum gegn slysum, 
óhöppum og álagseinkennum. Leikskólarnir 
halda aðskyldri slysaskráningu.

Út frá áhættumati og öðrum úttektum er 
unninn framkvæmdalisti þar sem umbóta-
verkefnum og lagfæringum er raðað í for-
gangsröð. Vert er að minnast á úrbætur 
vegna hávaðavanda. Og er óhætt að segja að 
öll sú vinna sé til fyrirmyndar. Vinnueftirlitið 
hefur óskað eftir að fá að nota myndir frá 
skólunum á okkar námskeiðum til að geta 
bent öðrum leikskólum á mögulegar lausnir. 
Byggðir hafa verið veggir, skilrúm sett upp til 
að draga úr hávaðamengun og margt fleira.

Það er mat Vinnueftirlitsins að hið kerfis-
bundið vinnuverndarstarf  hjá Leikskólunum 
Eyrarskjól og Sólborg Ísafirði sé til fyrir-
myndar og til þess fallið að draga úr slysa-
hættu og heilsutjóni, og því veitum við þeim 
viðurkenningu hér í dag.

Sjá á vef Vinnueftirlitsins, vinnueftirlit.is. 
Ástæða er að fagna þessum frábæra árangri!

Efnið er þrískipt. Um er að ræða nem-
endabók, kennarabók og hlustunarefni á 
fjórum diskum. Nafnið Hljóðspor vísar til þess 
að efninu er ætlað að feta ákveðna slóð. Rakin 
er saga afró-amerískrar alþýðutónlistar frá 
Vestur-Afríku til bómullarakra í Mississippi 
og kristnihalds undir oki kynþáttahaturs í 
Suðurríkjunum. 

Fjallað er um vinnusöngva, blús og tónlist 
hvítra landnema, breskar ballöður, keltneska 
hljóðfæratónlist og ameríska sveitatónlist 
áður en dyrnar opnast gegnum rytmablús og 
kántrí að rokki og róli og unglingamenningu 
6. áratugarins. En sá tími verður trauðla 
útskýrður án þekkingar á því sem á undan 
kom. Svo er 7. áratugurinn skoðaður með 
öllu sínu fjöri, síðu hári, stuttum pilsum og 
þjóðfélagslegu umróti. Sagt er frá tvistinu, 
Bítlunum og fleiri breskum hljómsveitum, 
mótmæla- og vísnasöng, Dylan, Beach 
Boys, soul-tónlistinni og hippatímanum, 
fyrirbærum sem heldur verða ekki skýrð 
án vitneskju um það sem á undan fór. 
Efnið gefur tónlistarkennurum færi á að 
vinna með fjölmarga grunnþætti tónlistar en 
jafnframt virkja þá orku sem býr í gamalli 
alþýðutónlist. Í kennarabók er bent á leiðir 

Fyrr á þessu ári sögðum við frá tveimur af  handhöfum Íslensku menntaverðlaunanna, 
þeim Pétri Hafþóri Jónssyni og Arnheiði Borg. Í framhaldi af  því buðum við báðum 
kennurum að semja stutta kynningu á einhverju af  því námsefni sem þau hafa samið. 
Kynning Arnheiðar á léttlestrarbókum sínum um Rut var í síðasta blaði og hér kemur 
kynning Péturs Hafþórs á námsgögnum í tónmennt, en menntaverðlaunin hlaut hann 
einmitt fyrir þetta flotta og framsækna námsefni.

til að beisla þá orku í þágu virkrar þátttöku 
nemenda í tónmenntartímum. Jafnframt er 
hvatt til samvinnu og samkenndar í nem-
endahópnum með samsöng og ýmis konar 
samspili. Nemendabókin er ríkulega mynd-
skreytt og veitir m.a. innsýn í unglinga-
menningu 6. og 7. áratugarins. Dægur-
tónlistin er sett í samhengi við sögulega 
atburði og þjóðfélagsástand hvers tíma.
 
Með bestu kveðju,
Pétur Hafþór Jónsson

Hljóðspor - kynning fyrir Skólavörðuna

MAT Á SKóLASTARFI, FRéTT, NÁMSGÖGN



Hlúum vel að þeim sem okkur þykir vænt um

Íslendingar standa frammi fyrir vanda sem snertir unga sem aldna. Mikilvægt er að
huga sérstaklega að velferð barna og unglinga á þessum tímum.

Jafnframt þurfum við öll að hafa í huga að óvönduð umræða
getur verið skaðleg heilsunni. Mikilvægt er því að vanda
orðaval, bæði heima fyrir og á vinnustað, og láta umræðuna
ekki fara úr böndunum.

Höfum í huga:

Góðar samverustundir barna og fullorðinna skapa öryggi
Börnin þurfa að finna að á þau sé hlustað og að þeirra
nánustu séu ekki í hættu
Halda þarf venjum og festu í lífi barnanna þó að mikið
gangi á í samfélaginu
Ræða þarf á yfirvegaðan hátt um að fjármálakreppan sé
tímabundin og þótt nú blási á móti þá beri framtíðin margt
gott í skauti sér.

Fullorðnir þurfa að vera góð fyrirmynd fyrir börnin og allir þurfa að leggjast á eitt um
að takast á við mótlæti á uppbyggjandi hátt. Í landinu býr heilsuhraust, vel menntuð og
dugleg þjóð sem sýnt hefur og sannað að hún getur tekið á vanda þegar þörf krefur.

Tökumst á við erfiðleikana með styrkleika okkar að leiðarljósi.

Kristinn Tómasson
yfirlæknir Vinnueftirlitsins

Sigurður Guðmundsson
landlæknir

Þórólfur Þórlindsson
forstjóri Lýðheilsustöðvar



Fjárhagsleg heilsa er betra líf
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byr.is – taktu prófið!

Tékkaðu á heilsunni!
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