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Útdráttur 
Ritgerð þessi fjallar umVinaleiðina, sem er verkefni á vegum kirkjunnar og hugsað er 
sem viðbót við stoðþjónustu grunnskóla. Verkefnið byrjaði í Varmárskóla í Mosfellsbæ 
þar sem sem einn kennari sem lokið hafði djáknanámi hóf að taka viðtöl við nemendur 
sem áttu um sárt að binda. 

Samband kirkju og skóla er viðkvæmt málefni og hefur umræðan um Vinaleiðina 
blandast í deilur um það hvort kirkjan eigi að hafa einhverja aðkomu að skólastarfi. Þeir 
sem hafa gagnrýnt það samstarf halda því fram að það gæti verið mannréttindabrot að eitt 
trúfélag bjóði upp á þjónustu innan skóla því þá þurfi foreldrar að gefa upp lífsskoðanir 
sínar vilji þeir ekki að börn sín hafi aðgang að henni. Þeir sem hafa talað fyrir því að 
þjónustan verði veitt áfram hafa vísað til þess að samband kirkju og skóla hefur alla tíð 
verið mjög náið. 

Nokkrir skólar gerðu eins árs tilraun með Vinaleiðina og gekk verkefnið ágætlega, en 
þó ekki jafnvel í þeim öllum. Ekki var staðið eins að innleiðingu og kynningu á 
verkefninu í skólunum og skipti það miklu um hvernig til tókst. Starfsmenn skólanna 
voru ekki allir jafn hrifnir af Vinaleiðinni en flestir voru mjög ánægðir með hana. Í 
einhverjum tilvikum voru starfsmenn óánægðir með hversu lítið samráð var haft við þá. 
Mikil fjölmiðlaumræða hefur einnig haft áhrif neikvæð áhrif á verkefnið. 

Það sem helst hefur angrað þá sem eru á móti verkefninu er að þjónustan er veitt af 
prestum og djáknum. Mörgum finnst að eitt trúfélag eigi ekki að hafa aðstöðu innan 
skólana umfram önnur trúfélög því að á Íslandi ríkir trúfrelsi. Þeir sem standa að 
verkefninu hafa hins vegar bent á að prestar hafi komið að skólastarfi þegar áföll hafa 
dunið á og enginn hafi gagnrýnt það. 

Það er ekki víst að Vinaleiðin eigi framtíð fyrir sér. Ef rétt er á málum haldið og vilji 
er til þess að sætta anstæð sjónarmið getur Vinaleiðin orðið til þess að bæta þá 
stoðþjónustu sem skólarnir hafa nú þegar. 

  
 

Abstract 
This essey deals with Vinaleiðin which is a school service that is provided by the church. 
The project emerged from a teacher from Varmárskóli (which is in Mosfellsbær). He had 
learned the technique of Christian soul guidance and then used this technique to guide 
troubled students with social or learning problems.  

As the relationship between school and church is a sensitive matter Vinaleiðin was 
plunged into the wider debate of whether the church should play any part of the school 
system. Many people argued that the church should not be part of the school system. This 
argument was made on grounds of human rights. The principle thrust of this argument is 
that Christianity should not take presidence over other religions and that individuals 
should be able to have their philosophical and religious beliefs as a private matter.  
Those who approve of Vinaleiðin point out that the relationship between school and 
church has always been successful. 

Vinaleiðin was trialled in a range of schools for a one year period. The result was 
mixed, with some schools finding it to be successful, whilst others statied that it was 
unsuccessful. It has been stated that the mixed results could be due to the presentation of 
Vinaleiðin, rather than its message. Another possible reason is that some teachers felt 
disaffected with Vinaleiðin and that their opinions had not been considered.  
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Whilst it is possible that Vinaleiðin will cease in many places, the future of 
Vinaleiðin is not certain. The media has played a big part in how Vinaleiðin is perceived 
and utilized, and much of this coverage has been negative. If people wish to find a way to 
make Vinaleiðin work, the tide against negative media coverage could be overcome.  
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1. Inngangur 
Mikil umræða hefur farið fram um samband skóla og kirkju undanfarið. Margir hafa 

mjög sterkar skoðanir á því hvernig þessu sambandi skuli háttað og hefur mikil umræða 

skapast um verkefnið Vinaleiðin en það er sálgæsluþjónusta sem veitt er innan skóla og 

er í höndum presta og djákna. Ætlunin með þessari ritgerð er fyrst og fremst að svara 

spurningunni um hvort Vinaleiðin eigi erindi í skóla eða ekki. Einnig verður reynt komast 

að kjarna heiftarinnar sem hefur einkennt umræðuna um verkefnið og komast að grunni 

ágreiningsins sem um það er.  

Vinaleiðin er verkefni sem byrjaði í Varmárskóla í Mosfellsbæ árið 1999. Þar starfaði 

Þórdís Ásgeirsdóttir sem kennari en hún hafði bætt við kennaranám sitt djáknanámi við 

Guðfræðideild Háskóla Íslands. Í skólanum var einn nemandi sem átti mjög erfitt 

uppdráttar og að beiðni þáverandi skólastjóra, Birgis Sveinssonar, gaf Þórdís sér tíma til 

að tala við nemandann og við það fór honum að líða betur. Í kjölfarið komu fleiri 

nemendur og verkefnið þróaðist. Í dag er Þórdís í hlutastarfi við Vinaleiðina og starfar 

einnig innan kirkjunnar.  

Vegna ánægju með verkefnið í Mosfellsbæ var ákveðið að gera tilraun með það í 

fjórum skólum í Garðabæ og Álftanesi vorið 2006. Upphaf þess var að vegna mikilla 

áfalla sem dunið höfðu á grunnskólanemendum í Garðabæ og Álftanesi ákvað sr. Jóna 

Hrönn Bolladóttir að kalla til sín nokkra skólastjórnendur og fyrrnefndan upphafsaðila 

Vinaleiðarinnar, Þórdísi Ásgeirsdóttur, til sín á fund til að kynna verkefnið. Niðurstaðan 

varð sú að skólarnir ákváðu að taka verkefnið upp hjá sér sem eins árs tilraun.  

Í nóvember 2007 kom út skýrsla sem gerð var af þeim Steinunni Helgu Lárusdóttur 

og Meyvant Þórólfsyni, að beiðni bæjarstjórnar Garðabæjar. Tilgangur skýrslunnar var að 

kanna viðhorf og reynslu hagsmunaaðila af Vinaleiðinni. Niðurstöður skýrslunnar voru 

þær helstar að verkefnið hefði gengið vel þrátt fyrir annmarka. Höfundarnir tóku ekki 

afstöðu til þess hvort það ætti að halda áfram með verkefnið en lögðu fram tillögur að 

úrbótum ef ákveðið yrði að halda áfram með Vinaleiðina. 

Samskipti milli skóla og kirkju er viðkvæmt mál og inn í umræðu um þau mál 

blandast oft miklar tilfinningar. Eins og um flest önnur hitamál fer fram mikil umræða á 

bloggsíðum en í þessari ritgerð er ekki farið í greiningu á umræðum sem fram fara þar. 
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Við gerð þessarar ritgerðar voru hins vegar tekin sjö viðtöl við aðila sem hafa komið 

að Vinaleiðinni og fjallað um hana á opinberum vettvangi. Þeir aðilar sem tekið var viðtal 

við voru: sr. Jóna Hrönn Bolladóttir sóknarprestur í Garðabæ: Sigurður Pálsson 

fyrrverandi sóknarprestur í Hallgrímskirkju, fyrrverandi námsstjóri í Reykjavík og 

fyrrverandi kennari, en hann kom að verkefninu sem ráðgjafi; Jóhann Björnsson 

stjórnarmaður í Siðmennt; Þórdís Ásgeirsdóttir kennari, djákni og upphafsaðili 

Vinaleiðarinnar; Halldór Reynisson verkefnastjóri fræðslusviðs Biskupsstofu; Margrét 

Harðardóttir skólastjóri Hofsstaðaskóla; og þær Þórhildur Elfarsdóttir skólastjóri og Arna 

Björný Arnardóttir deildarstjóri í Varmárskóla.  

Auk viðtalanna er notast við skýrslu sem gerð var fyrir bæjarstjórn Garðabæjar og 

útgefið efni frá Biskupsstofu um Vinaleiðina. Einnig var notast við heimasíðu Siðmenntar 

en afstaða þess félags kemur fram á henni. Umræða um vinaleiðina hefur að langmestu 

leyti farið fram á bloggsíðum en sáralítið á fræðilegum vettvangi. Þess vegna er mjög 

takmarkað fræðilegt efni til um Vinaleiðina. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um samband skóla og kirkju í sögulegu 

samhengi. Í þriðja kafla er Vinaleiðin í Varmárskóla skoðuð en hún á rætur sínar að rekja 

þangað, og í fjórða kafla er kannað hver reynslan var af verkefninu í Garðabæ og 

Álftanesi, en mikil fjölmiðlaumfjöllun varð um verkefnið þar. Í fimmta kafla eru síðan 

siðareglur Biskupsstofu sem varða starf með ungmennum skoðaðar og í sjötta kafla er 

farið yfir þá gagnrýni sem Vinaleiðin hefur hlotið en í sjöunda kafla eru skoðuð rök 

þeirra sem standa að verkefninu og þeirra sem styðja það. Í áttunda kafla eru niðurstöður 

ritgerðarinnar síðan lagðar fram. 
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2. Samband skóla og kirkju 
Saga skóla og kirkju er samofin í Íslandssögunni og það er ekki hægt að ræða um sögu 

skóla á Íslandi án þess að minnast á kirkjuna. Í þessum kafla verður farið lauslega yfir 

það samband í sögulegu ljósi en slík yfirferð sýnir hversu miklar sameiginlegar rætur 

þessar stofnanir hafa. Einnig er oft vitnað í hefðir fyrir því að skóli og kirkja eigi samleið 

þegar verkefni eins og Vinaleiðin eru réttlætt. 

Fyrsta dæmi um skóla á Íslandi má rekja til Borgarfjarðar. Þar bjó 

Benediktusarmunkurinn og trúboðsbiskupinn Hróðólfur sem hafði ábótatign frá 

Abingdon. Hann bjó á Bæ í Lundi frá árunum 1030 til 1049 og þar stofnaði hann 

munkalífi og var með vísi að skóla. Frá þessum skóla komu til dæmis orðin „bók“ og 

„stafróf“ inn í íslenskuna ásamt bókstöfunum þ og ð1. 

Fyrsti eiginlegi skólinn á Íslandi var þó í Skálholti. Þar var stofnaður einkaskóli sem 

var aðallega ætlað að ala upp verðandi presta. Aðdragandinn að þeim skóla var að Ísleifur 

Gissurarson fór í nám til Westfallen í Þýskalandi og eftir að hann snéri heim var hann 

vígður biskup árið 1056. Meðfram biskups- og skólastörfum á Íslandi hafði Ísleifur umsjá 

með kristni á Grænlandi. Í Skálholti var fyrsti biskupsstóll á Íslandi2. 

Árið 1106 varð til annar biskupsstóll á Hólum í Hjaltadal. Það var gert því 

Norðlendingar vildu ekki borga tíund til Skálholts sem er á Suðurlandi. En vegna 

tíundarinnar urðu báðir biskupsstólarnir mjög efnaðir og höfðu efni á að stofna og reka 

skóla. Fyrsti biskupinn á Hólum hét Jón Ögmundsson og hann lét byggja fyrsta skólahús 

á Íslandi. Við skólann störfuðu erlendir kennarar sem kenndu kristin fræði og 

stjörnufræði3. 

Árið 1391 víðgði Páfinn Pétur Nikulásson til biskups við Hóla. Þegar hann var biskup 

stóð nám við Hóla í miklum blóma. Á hans árum var bókasafn staðarins nokkuð 

myndarlegt þar sem finna mátti lagaskýringarrit, lagasöfn, sögubækur og skólabækur. Af 

þessu má dæma að ekki hafi einungis farið fram nám í kristnum fræðum4. Skólahald 

næstu árin á eftir einkenndist af þeim farsóttum sem þá geisuðu en þær höfðu slæm áhrif 

                                                 
1 Bergsteinn Jónsson og Björn Þorsteinsson 1991: 59. 
2 Bergsteinn Jónsson og Björn Þorsteinsson 1991: 61. 
3 Bergsteinn Jónsson og Björn Þorsteinsson 1991: 61. 
4 Bergsteinn Jónsson og Björn Þorsteinsson 1991: 140. 
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á skólahald í landinu. Þó stofnaði Stefán Jónsson biskup skóla í Skálholti rétt fyrir 

aldamótin 15005. 

Það skipti sköpum fyrir nám á Íslandi að gefnar voru út bækur sem fólk gat lesið. Þær 

bækur sem til voru áður voru flestar á tungumálum sem almenningur skildi ekki. Gissur 

Einarsson og Oddur Gottskálksson komu á föstu bókmáli með því að þýða Nýja 

testamentið árið 1540. Síðar, eða árið 1584, gaf Guðbrandur Þorláksson svo út sína frægu 

Guðbrandsbiblíu en útgáfa hennar er talin mikilvæg fyrir íslenska tungu og menningu. 

Þarna var komin fyrsta Biblíuþýðingin sem gerði Biblíuna aðgengilega almenningi6. 

Eftir að Guðbrandur Þorláksson varð biskup á Hólum tók menntun á landinu nokkuð 

að batna en hann stýrði skóla þar til ársins 1627 er hann lést. Við honum tók Þorlákur 

Skúlason og hann hélt einnig uppi öflugu skólastarfi. Árið 1639 varð Brynjólfur 

Sveinsson biskup í Skálholti. Þessir biskupar lögðu áherslu á mælskulist, reikning og 

mælingarfræði auk kristindómskennslu. Í skólanum hjá Brynjólfi voru allt að 50 

nemendur við nám í einu. Hann hafði áður verið yfirkennari við latínuskóla í Danmörku7.  

Á 18. öld voru svo starfræktir skólar bæði í Skálholti og á Hólum. Jón Vídalín biskup 

í Skálholti lagði mikið af mörkum til þess að glæða skólastarf að nýju. Eftir honum kom 

Jón Árnason en hann hafði verið skólameistari á Hólum. Jón Þorkelsson þessu næst tók 

við skólameistaraembættinu í Skálholti en hann hafði mikinn áhuga á velferð þjóðarinnar 

og því að efla skólastarf. Til þess að reyna að bæta hag skólanna sendi hann ótal bréf til 

stjórnarinnar þar sem hann fór fram á að fjárhagur skóla yrði bættur og að bókasöfn yrðu 

efld. Þessir menn, ásamt Ludvig Harboe, áttu þátt í því að menntun batnaði á 18. öld8. 

Kristján VI. Danakonungur sendi Harboe, kastalaprest í Kaupmannahöfn, til Íslands 

árið 1745. Honum var falið að kanna ástand menntunar á Íslandi. Hann gaf út margar 

tilskipanir um skóla- og kirkjuhald. Samkvæmt þeim áttu að vera tveir skólar, einn í 

Skálholti, hinn á Hólum. Eftir að hann hafði lokið úttekt sinni var hert á öllum reglum um 

lærdóm og aga9. Harboe aðhylltist Pietisma, en þeir sem aðhylltust þá stefnu voru 

Lutherskir heittrúarmenn sem höfðu mikinn áhuga á alþýðumenntun. Harboe lagði 

                                                 
5 Gunnar M. Magnússon 1939: 11. 
6 Sigurður Pálsson 1983: 1. 
7 Gunnar M. Magnússon 1939: 12. 
8 Gunnar M. Magnússon 1939: 13. 
9 Gunnar M. Magnússon 1939: 14. 
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sérstaka áherslu á að börn lærðu að lesa því án lesturs gætu þau ekki lært um 

kristindóminn10. 

Fyrsta skólahús í Reykjavík var byggt árið 1787 þegar biskupsskólarnir voru 

sameinaðir og fluttir þangað. Skólanum var illa sinnt og hann lagðist fljótt niður. 

Fljótlega eftir það var Bessastaðaskóli stofnaður sem síðar var fluttur til Reykjavíkur og 

hét þá latínuskólinn11. 

Árið 1880 voru sett lög á Alþingi um fræðslu barna í skrift og reikningi. Í þeim lögum 

voru prestar með uppfræðsluskyldu og þeir áttu að meta hvaða börn væru hæf til þess að 

læra. Menntun og skólahald var að miklu leyti í höndum kirkjunnar og presta allt til 

ársins 1907 en þá voru fyrstu fræðslulögin sett. Fræðslulögin frá 1907 eru fyrstu lögin um 

menntun barna þar sem ekki er gert ráð fyrir því að kirkjan eða prestar komi að 

alþýðumenntun12. 

Fleiri hafa komið að menntun á Íslandi en kirkjan og prestar en þessum kafla er ætlað 

að varpa örlitlu ljósi á þá sögulegu tengingu sem þessar stofnanir hafa og því er ekki 

minnst á aðra sem komið hafa að menntun hér á landi. 

Í dag eru málefni grunnskólanna á ábyrgð sveitarfélaga en ekki kirkjunnar. Þó er til 

dæmi um að kristinn söfnuður reki grunnskóla. Suðurhlíðarskóli er grunnskóli með 

nemendur frá 1. til 10. bekk, en hann er rekinn af Aðventistum sem hafa starfrækt skóla á 

Íslandi í meira en 100 ár eða frá árinu 190513. Það er tveimur árum lengur er fræðslulögin 

frá árinu 1907 hafa verið í gildi. Því má segja að kirkjan hafi komið að alþýðumenntun 

óslitið frá 1030 til dagsins í dag, fyrir utan árin sem pestir geisuðu og allt skólahald lá 

niðri þeirra vegna. Þegar sagan er skoðuð er ekki hægt að segja annað en að það sé hefð 

fyrir því að kirkja komi að skólamálum á Íslandi. 

                                                 
10 Sigurður Pálsson 1983: 2. 
11 Gunnar M. Magnússon 1939: 15. 
12 Sigurður Pálsson 1983: 5-6. 
13 sudurhlidarskoli.is. 
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3. Vinaleiðin í Varmárskóla 
Upphaf Vinaleiðarinnar má rekja til Varmárskóla í Mosfellsbæ. Þar varð hugmyndin til 

og þar hefur verkefnið þróast síðustu átta ár. Upphaf og þróun Vinaleiðarinnar í 

Mosfellsbæ var allt önnur en í Garðabæ og á Álftanesi, svo til þess að skilja muninn er 

gott að vita hvernig verkefnið er til komið þar. 

Þórdís Ásgeirsdóttir hefur unnið sem kennari í mörg ár í grunn- og leikskólum í 

Mosfellsbæ. Hún bætti við sig djáknanámi við Guðfræðideild Háskóla Íslands. Þórdís er 

sá aðili sem hefur séð um og þróað Vinaleiðarverkefnið frá byrjun. Hún var eini 

starfsmaðurinn sem hafði unnið við verkefnið áður en það var tekið upp í Garðabæ. 

Upphafið að Vinaleiðinni má rekja til þess að þáverandi skólastjóri Varmárskóla 

Birgir Sveinsson, kom að máli við Þórdísi, sem þá hafði lokið djáknanámi, og bað hana 

um að ræða við nemanda sem hafði átt mjög erfitt uppdráttar. Þetta var skólaárið 1999-

2000. Hún gaf sér tíma til að ræða við nemandann og notaði þá sálgæsluþekkingu sem 

hún hafði aflað sér í djáknanáminu. Þessum nemanda fór að líða mikið betur og fór að 

ganga betur í skólanum. Skólastjórinn ákvað að biðja hana um að taka að sér að ræða við 

fleiri nemendur á sömu nótum sem hún gerði. Síðan þetta var hefur Þórdís unnið sem 

kennari í Varmárskóla og sinnir hún Vinaleiðinni eingöngu en hún er þar í hlutastarfi. Þar 

sem hún er ráðin sem kennari ber skólinn allan kostnað af Vinaleiðinni. 

Árið 1999 var enginn námsráðgjafi starfandi við skólann og því bráðvantaði þjónustu 

fyrir þá nemendur sem höfðu þörf fyrir að ræða við einhvern fullorðinn um erfið mál sem 

kennarinn hefur ekki tíma til að ræða. Í dag er Vinaleiðin hluti af stoðkerfi skólans ásamt 

sálfræðingi og námsráðgjafa. Allir þessir aðilar funda reglulega á nemendaráðsfundum 

ásamt skólastjórnendum14. 

Þörfin fyrir svona verkefni er að mati Þórdísar mjög mikil og vísar hún til þess 

hvernig þjóðfélagið er að breytast. Nú hafa fullorðnir minni tíma fyrir börnin þar sem 

báðir foreldrar eru í auknum mæli farnir að vinna úti. Hún segir einnig að það sem hún sé 

að gera sé í raun verkefni kennaranna en þar sem þeirra starf hefur orðið umfangsmeira 

hafi þeir í raun ekki nægan tíma til að sinna hverjum nemenda einstaklingslega eins og 

þeir vildu.  
                                                 
14 Þórdís Ásgeirsdóttir. Viðtal. 
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Að mati Þórdísar er Vinaleiðin ekki meðferð heldur aðeins tækifæri fyrir börn að tjá 

sig við fullorðinn einstakling sem gefur þeim tíma og athygli. Hún telur mörg börn vanta 

viðurkenningu á eigin ágæti og með því að einhver gefi þeim tíma fái þau hana. Það sem 

hún heldur að sé kostur við Vinaleiðina fyrir marga umfram meðferð hjá sálfræðingi er að 

foreldrar eru hræddir við að senda börn til sálfræðings vegna þess að gögn um það fylgja 

barninu alla tíð og þau fá stimpil sem erfitt getur verið að losna við. Með Vinaleiðinni er 

oft hægt að koma í veg fyrir vandamál sem geta orðið stór. Ef að Þórdís telur að nemandi 

þurfi á einhverskonar meðferð að halda hefur hún samband við skólastjórnendur og 

foreldra þar sem þeim er leiðbeint um hvar meðferð sé að fá15. 

Þórdís leggur mikla áherslu á að öll viðtöl sem hún tekur við einstaklinga séu á 

forsendum þeirra sem koma en ekki hennar. Það er ekki hlutverk starfsmannsins að vera 

með innrætingu af neinu tagi. Sá sem kemur í viðtal ræðir sín mál en hún er ekki að boða 

trú né nokkuð annað. Eina hlutverk djáknans er að hlusta og hugsanlega ráðleggja. Það 

hefur frá upphafi verið hugmynd Þórdísar að baki vinaleiðinni að koma þeim til aðstoðar 

sem á því þurfa að halda án þess að boða trú í leiðinni16. 

Í Mosfellsbæ hefur frá upphafi einn og sami starfsmaðurinn, það er Þórdís, séð um 

Vinaleiðina. Þær aðferðir sem hún notar eru á kristilegum nótum enda er sú sálgæsla sem 

hún hefur lært byggð á kristnum gildum. Þar sem hún hefur verið kennari við skólann 

mikið lengur en verkefnið sjálft hefur verið til staðar lítur hún ekki þannig á að samband 

sé milli skólans og kirkjunnar þó hún starfi við báðar stofnanirnar. Þórdís er ráðin í 50% 

starf sem kennari og er þar með starfsmaður skólans en ekki kirkjunnar. Kirkjan kemur 

ekki að verkefninu á neinn annan hátt í Mosfellsbæ en að sá kennari sem vinnur við 

Vinaleiðina vinnur einnig hlutastarf í kirkjunni17. 

Á vef Varmárskóla segir um Vinaleiðina. 

 
Við Varmárskóla er starfandi vinaleið. Markmið hennar er að styðja og stuðla 

að vellíðan og velferð nemenda skólans. Vinaleiðin er öllum opin sem óska 

eftir að nýta sér þessa þjónustu stoðkerfisins. Erfiðleikar í lífi einstaklings geta 

                                                 
15 Þórdís Ásgeirsdóttir. Viðtal. 
16 Þórdís Ásgeirsdóttir. Viðtal. 
17Arna Björný Arnardóttir og Þórhildur Elfarsdóttir. Viðtal. 
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orðið af ýmsum toga og af margvíslegum orsökum s.s. vegna stríðni, eineltis, 

höfnunar, missis eða veikinda.  

Þjónusta Vinaleiðar byggir á því að vera vinur í raun og vera til staðar fyrir 

nemandann og hlusta á hann. Fræðilega er Vinaleið byggð á kristilegri 

sálgæslu eins og hún er kennd við guðfræðideild Háskóla Íslands. Inntak 

sálgæslunnar er samfylgd og eftirfylgd í daglegu lífi bæði í gleði og sorg. 

Vinaleið er á mánudögum og fimmtudögum í húsi yngri deildar.   

Þórdís Ásgeirsdóttir kennari sér um Vinaleið18. 

 

Á þessu sést að þjónustan er fyrst og fremst samfygld og eftirfygld en ekki trúboð. Þarna 

kemur einnig fram að þjónustan er byggð á kristilegum gildum sem einhverjir gætu verið 

á móti. Höfuðmarkmið skólans með þjónustunni virðist vera að auka vellíðan nemenda. 

 

Í upphafi var ekki farið af stað með kynningu á Vinaleiðinni enda átti hún ekki að standa 

öllum til boða. Verkefnið hefur þróast með tímanum og í dag vita allir foreldrar út á hvað 

það gengur. Það eru einhver dæmi um að foreldrar hafi hafnað verkefninu og skólinn 

hefur orðið við því. Það hefur ekki verið farin sú leið að fá upplýst samþykki allra 

foreldra vegna þess að engin mótmæli hafa verið gegn þjónustunni. Foreldrar hafa verið 

það ánægðir að foreldrafélagið hefur veitt Þórdísi viðurkenningu fyrir vel unnin störf19. 

                                                 
18 Varmarskoli.is. 
19 Arna Björný Arnardóttir og Þórhildur Elfarsdóttir. Viðtal. 
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4. Vinaleiðin í Garðabæ og Álftanesi 
Í upphafi skólaársins 2006-2007 var gerð tilraun með verkefnið Vinaleiðin í grunnskólum 

Garðabæjar og Álftanesi. Jóna Hrönn Bolladóttir sóknarprestur í Garðasókn, hafði 

milligöngu um að kynna verkefnið fyrir skólastjórnendum sem ákváðu eftir kynningu frá 

henni og Þórdísi Ásgeirsdóttur að gera tilraun með það til eins árs.  

Verkefnið gekk misvel í skólunum eins og fram kemur í þessum kafla. Hér verður 

rakin framvinda og undirbúningur Vinaleiðarinnar í hverjum skóla fyrir sig. Einnig 

verður skoðað hvort kynning á verkefninu fyrir starfsfólki skólanna og foreldrum hafði 

áhrif á það hversu vel gekk í hverjum skóla. 

 

4.1 Álftanesskóli 
Eini skólinn utan Garðabæjar og Mosfellsbæjar þar sem vinaleiðin hefur verið reynd er 

Álftanesskóli. Í skólanum eru 450 nemendur og starfsmenn 81. Nemendur hafa aðgang að 

sérkennara, skólasálfræðingi, námsráðgjafa og talmeinafræðingi. Vinaleiðin var hugsuð 

sem viðbót við það stoðkerfi sem skólinn hafði fyrir20. 

Jóna Hrönn Bolladóttir kynnti Vinaleiðina fyrir stjórnendum skólans og í kjölfarið 

ákváðu skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar að taka verkefnið upp til reynslu í 

eitt ár. Strax á fyrsta starfsmannafundi var þjónustan kynnt og svo um haustið var það 

kynnt fyrir foreldrum á aðalfundi foreldrafélagsins. Meðlimir foreldraráðsins tóku 

verkefninu vel. 

Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri segir að hugmyndafræði Vinaleiðarinnar falli 

mjög vel að þeirri vinnu og hugmyndafræði sem skólinn starfi eftir, en meginstef hennar 

er uppeldi til ábyrgðar og uppbygging sjálfsaga með megináherslu á traust og ábyrgð. 

Hann telur einnig að með Vinaleiðinni komi skólinn betur til móts við ólíkar þarfir 

einstaklinga, eins og honum beri að gera samkvæmt lögum. Það er grunnforsenda að mati 

Sveinbjörns að þjónusta Vinaleiðarinnar sé ævinlega á forsendum skólans og viðtölin á 

forsendum barnanna21. 

                                                 
20 Alftanesskoli.is. 
21 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 13. 
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Í Álftanesskóla er aðstoðarskólastjórinn tengiliður við skólaprestinn og eiga þeir 

reglulega fundi sem er mikilvægt að mati prestsins því aðstoðarskólastjórinn hefur góða 

yfirsýn yfir skólastarfið og stoðþjónustu skólans. Skólaprestur og námsráðgjafi funda 

einnig reglulega því þeim þykir ekki eðlilegt að nemendur séu að nýta sér þjónustu 

beggja á sama tíma. Presturinn situr ekki nemendaverndarráðsfundi sem bæði prestur og 

skólastjórnendur telja gott fyrirkomulag. Skólapresturinn sem starfar við Vinaleiðina í 

skólanum heitir Hans Guðberg Alfreðsson22. 

Þeirri meginreglu var fylgt að samþykki foreldra þeirra nemenda sem voru í 1.-7. 

bekk lá fyrir áður en þeir gátu nýtt sér þjónustuna en eldri nemendur gátu þegið 

þjónustuna milliliðalaust. Öllum foreldrum var sent bréf þar sem þeim gafst kostur á að 

hafna þjónustunni en mjög fáir nýttu sér þann rétt. Á fyrsta ári Vinaleiðarinnar fóru fram 

93 viðtöl við 16 drengi og 8 stúlkur, þá eru ekki talin með óformleg samtöl sem áttu sér 

stað á göngum, á skólalóð og í matsal. Í Álftanesskóla stendur foreldrum og starfsfólki 

líka til boða að nýta sér þjónustuna og það hafa einhverjir gert23. 

Skólinn sá sér ekki fært að veita fjármagni í verkefnið svo að sveitarfélagið og kirkjan 

lögðu til 500.000 krónur hvort. Nú er verkefnið fjármagnað af Bessastaðasókn.  

Vinaleiðin í Álftanesskóla hefur gengið mjög vel að mati skólastjórnenda og 

skólaprestsins. Það hafa ekki borist neinar athugasemdir eða kvartanir vegna 

þjónustunnar þar. Í skólanum var mikið lagt upp úr því að virða foreldraréttinn og 

hugsanlega er það ástæðan fyrir því hversu vel hefur gengið þar að vel var staðið að 

kynningu. 

Aðstoðarskólastjórinn bendir á að skólapresturinn hafi ekki getað annað öllum þeim 

sem vildu fá viðtal. Þá miklu aðsókn sem Vinaleiðin fékk í skólanum má að einhverju 

leyti rekja til þess að óvenju mikið var um alvarleg veikindi foreldra nemenda og leituðu 

margir viðkomandi nemenda til Vinaleiðarinnar24 

Tveir fulltrúar foreldraráðs sögðu að Vinaleiðin væri mikilvæg viðbót við þá 

stoðþjónustu sem skólinn hefði nú þegar því mikil aðsókn sýndi mikilvægi hennar. Annar 

fulltrúinn sagðist treysta því að ekkert trúboð færi fram í sambandi við Vinaleiðina því í 

kynningu á þjónustunni hefði það komið fram að ekkert slíkt ætti sér stað.  

                                                 
22 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 14. 
23 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 14. 
24 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 15. 
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Kennarar í Álftanesskóla eru almennt ánægðir með Vinaleiðina. Í skýrslu sem kom út 

um Vinaleiðina var talað við þrjá kennara í skólanum og voru þeir allir sammála um að 

þjónustan ætti fyllilega rétt á sér og væri góð viðbót við þá stoðþjónustu sem fyrir var. 

Kennararnir sögðu að þeir hefðu ekki tíma til þess að ræða einslega við nemendur eins og 

margir hverjir þyrftu á að halda og það væri í raun ekki á færi kennara að veita slíka 

þjónustu sem skólapresturinn er sérmenntaður í. Þeir höfðu ekki heyrt af neinni andstöðu 

eða vissu til þess að nokkur kvörtun hefði borist25. 

Bæði skólaprestur og aðstoðarskólastjóri eru á þeirri skoðun að mjög líklegt sé að 

þjónustan verði í boði áfram og ef einhverju verði breytt þá verði starfshlutfall prestsins 

aukið. Þeirri gagnrýni sem fram hefur komið á Vinaleiðina í fjölmiðlum hafa 

skólastjórnendur og fulltrúi foreldrafélagsins svarað á þann veg að ekki skipti máli hvaða 

stofnun bjóði upp á þjónustuna, það hefði engin önnur stofnun boðið upp á neitt þessu 

líkt. Presturinn segir að menntun hans geri hann hæfan til þess að sinna sálgæslu hjá 

öllum óháð trúarafstöðu þeirra sem þiggja. Starfsmenn skólans leggja áherslu á að hæfni 

og starf prestsins hafi verið framúrskarandi og að það skipti höfuðmáli í því hversu vel 

hefur gengið. Allir úr Álftanesskóla sem tjáðu sig í skýrslunni, sem gerð var um 

Vinaleiðina í Garðbæ og Álftanesi, voru ánægðir og vilja halda starfinu áfram26. 

Samantekið virðist hafa verið staðið mjög vel að öllu sem við kom verkefninu í 

Álftanesskóla. Kynning var góð og foreldraréttur virtur. Það gæti hafa skipt sköpum við 

það að verkefnið gekk vel og áhugi er á að halda því áfram. 

 

4.2 Flataskóli 
Flataskóli er elsti skóli Garðabæjar en hann var stofnaður árið 1958. Það er skýrt í stefnu 

skólans að hann leggur áherslu á góða líðan nemenda og að samband milli heimilis og 

skóla sé traust og á ábyrgð umsjónarkennara. Í skólanum eru rétt rúmlega 300 nemendur 

og 64 starfsmenn. Skólastjóri er Sigurveig Sæmundsdóttir27.  

Skólastjóri og námsráðgjafi fóru á fund Jónu Hrannar Bolladóttur til þess að fá 

kynningu á verkefninu Vinaleiðin. Þórdís Ásgeirsdóttir úr Mosfellsbæ sat fyrir svörum á 

fundinum. Skólastjóranum leist mjög vel á verkefnið og henni fannst kynningin bæði 
                                                 
25 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 16. 
26 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 16. 
27 Flataskoli.is. 
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uppbyggjandi og upplýsandi. Djákninn og presturinn svöruðu spurningum 

skólastjórnendanna um hvort von væri á mótbárum og hvernig verkefnið stæði gagnvart 

skólalögum. Það var lögð áhersla á að verkefnið væri viðbótarþjónusta við það stoðkerfi 

sem skólarnir hefðu þegar og ætti að hjálpa þeim sem ættu erfitt vegna sorgar, missis 

ástvinar eða einsemdar. Að þessu loknu var verkefnið kynnt á kennarafundi, auk þess 

sem það var kynnt stjórn foreldrafélagsins og foreldraráði. Þá voru settar upplýsingar á 

heimasíðu skólans28. 

Í Flataskóla sá djákni um Vinaleiðina og að beiðni skólastjórnenda byrjaði starfið 

með litlum skrefum. Það liðu tvær vikur frá því starfið hófst og þar til fyrsta viðtalið var 

tekið. Djákninn var fyrst um sinn sýnilegur í matsal, á skólalóð og í eftirskólagæslunni. 

Allt skólaárið tók hann átta börn í formleg viðtöl en þau komu sum bara einu sinni. Sá 

nemandi sem kom oftast kom tíu sinnum. Aðeins einn nemandinn kom í viðtal að eigin 

ósk en hinir vegna beiðni frá foreldrum. 

Kennurum skólans fannst að ekki hefði verið staðið nægjanlega vel að samráði við sig 

varðandi innleiðingu Vinaleiðarinnar, þeir voru ekki spurðir álits á því hvort þeir vildu 

taka þátt. Kynningin var ekki góð og þeir vissu ekki allir nægjanlega vel út á hvað 

verkefnið gekk og svo fannst þeim markmiðin ekki vera nægjanlega skýr29. Að mati 

margra starfsmanna hafði fjölmiðlaumfjöllun mikil áhrif á starfið. Kennarar voru smeykir 

við að benda nemendum á þjónustuna og djákninn var beðinn um að hætta setu á 

nemendaverndarráðsfundum. Starfið þróaðist í þá átt að djákni og námsráðgjafi unnu náið 

saman en vinna þeirra skaraðist að einhverju leyti30. 

Það voru blendin viðbrögð meðal starfsmanna og foreldra vegna Vinaleiðarinnar í 

skólanum. Það voru nokkrir sem gerðu athugasemdir við að ekki væri nægjanlegt að 

djákninn starfaði aðeins einn dag í viku. Einhverjir kennarar sögðu að kirkjan ætti ekki að 

bjóða upp á þjónustu utan kirkjunnar og eitt foreldri sagði að það ætti ekki að blanda 

saman skólastarfi og kirkjustarfi. Þó var almennt var nokkur ánægja með Vinaleiðina 

enda studdi hún þá þjónustu sem fyrir var í skólanum31. 

                                                 
28 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 17. 
29 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 17. 
30 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 18. 
31 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 19. 
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Það er óvíst hvort Vinaleiðin heldur áfram í Flataskóla þó að ekki hafi borist 

alvarlegar athugasemdir við starfið. Eftir að fjölmiðlaumræðan varð hávær var öllum 

foreldrum sent bréf þar sem þeim var sagt að þjónustan yrði eitthvað áfram og þeim 

gefinn kostur á að hafna þjónustunni fyrir börn sín32. 

Þetta sýnir að þegar á að fara af stað með verkefni sem gætu valdið deilum er mjög 

nauðsynlegt að kynna það vel áður bæði fyrir starfsfólki skóla og foreldrum. Ef að 

kynningin hefði verið ýtarlegri og unnið að verkefninu í samvinnu við starfsmenn hefði 

mótstaðan væntanlega verið minni. Einnig sýnir þetta að foreldrum var ekki gefinn kostur 

á að hafna þjónustunni fyrr en eftir að fjölmiðlaumfjöllunin var farin af stað, en það hefði 

átt að gera strax í upphafi. 

 

4.3 Hofsstaðaskóli 
Í Hofsstaðaskóla eru tæplega 400 nemendur í 1.-7. bekk og um 70 starfsmenn. Skólastjóri 

er Margrét Harðardóttir en hún tók við af Hilmari Ingólfssyni um mitt skólaárið 2006-

2007. Í skólanum er öflug stoðþjónusta sem samanstendur af talmeinafræðingi, 

sálfræðingi, hjúkrunarfræðingi og sérkennara33. 

Þegar Margrét tók við sem skólastjóri var mikið búið að ganga á í fjölmiðlum 

varðandi Vinaleiðina sem hafði verið tekin upp í skólanum strax um haustið. Jóna Hrönn 

Bolladóttir kynnti verkefnið fyrir skólastjórnendum og vildu þeir endilega byrja á því sem 

fyrst því mikil áföll höfðu gengið yfir nemendur skólans. Systkini nokkurra nemenda 

höfðu dáið og einnig misstu einhverjir nemendur foreldra sína. Skólastjórnendur voru því 

ákafir um að reyna að fá Vinaleiðina inn í skólann eins fljótt og hægt var. Jónu Hrönn 

leist ekki vel á að byrja strax því hana grunaði að verkefni sem væri á vegum kirkjunnar 

gæti sætt harðri mótstöðu foreldra. Skólastjórnendur deildu ekki þeim áhyggjum og 

byrjuðu með verkefnið34. 

Núverandi skólastjóri segir að verkefnið hafi gengið nokkuð vel. Það sem skipti máli 

var að presturinn sem sinnti verkefninu aðlagaðist vel og átti samleið með starfsfólki og 

nemendum. Hann var sjáanlegur alls staðar í skólanum og spilaði körfubolta í frímínútum 

með nemendum og öðlaðist þannig trúnað þeirra. 
                                                 
32 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 19. 
33 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 20. 
34 Jóna Hrönn Bolladóttir. Viðtal. 
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Það sem helst var að samkvæmt skólastjóra var að samvinna og samráð við aðra 

stoðþjónustu skólans var ekki í lagi. Presturinn og þeir aðilar sem komu að því að vinna 

með nemendum töluðu ekki saman svo það myndaðist ekki heildrænt teymi. Presturinn 

sat ekki nemendaráðsfundi svo enginn vissi hvað hinn var að gera. Þegar verkefnið var 

sett af stað var ekki haft samband við foreldraráð eða skólaskrifstofu heldur tóku 

stjórnendurnir einhliða ákvörðun um þetta. Fljótlega fóru að heyrast gagnrýnisraddir um 

að kirkjan væri að bjóða þjónustu án upplýsts samþykkis foreldra35.  

Það má segja að fjölmiðlaumfjöllunin vegna Vinaleiðarinnar hafi byrjað vegna 

óánægju eins foreldris í Hofsstaðaskóla. Þessi pabbi var mjög ósáttur við að boðið hefði 

verið upp á kirkjulega þjónustu innan skólans og á skólatíma. Hann hafði samband við 

Siðmennt sem hefur tekið mál hans upp og beitt sér í fjölmiðlum. Einnig hafa þeir séð um 

að bera fram formlega kvörtun til Menntamálaráðuneytisins36. 

Núverandi skólastjóri er ekki hlynntur því að þessi þjónusta eigi að vera til staðar. Að 

hennar mati samræmist það ekki hugmyndafræðinni „skóli fyrir“ alla sem skólinn vinnur 

eftir. Einnig gagnrýnir hún að einn aðili fái aðstöðu og húsnæði á vegum skólans, 

sérstaklega þar sem ekki er hægt að vinna nægjanlega vel með honum vegna þess að það 

er ekki hægt að safna upplýsingum um hvern einstakling í sameiningu. Það voru dæmi 

um að einn nemandi hefði verið að þiggja þjónustu hjá þremur aðilum, presti, 

námsráðgjafa og skólasálfræðingi. Þessir starfsmenn áttu svo ekki gott samstarf sem var 

vandamál að hennar mati37. 

Hvað sem líður efasemdum skólastjórans gekk Vinaleiðin á heildina litið mjög vel að 

mati skólaprests, foreldrafulltrúa og núverandi skólastjórnenda. Skólapresturinn hafði 

mikinn áhuga á starfinu og honum gekk vel að mynda tengsl við nemendur og starfsfólk. 

Hann tók 73 formleg viðtöl þar sem mættu 25 stúlkur og 10 drengir. Presturinn átti 

óformleg samtöl við nemendur á skólalóð og í öðrum opnum rýmum innan skólans38. 

Staða verkefnisins er nú mjög veik vegna mikillar fjölmiðlaumræðu og 

skólastjóraskipta sem urðu á miðju ári. Foreldrum og starfsfólki fannst Vinaleiðin mjög 

góð viðbót við stoðþjónustu skólans. Það var ekki nægjanlega vel staðið að kynningu á 

                                                 
35 Margrét Harðardóttir. Viðtal. 
36 Jóhann Björnsson. Viðtal. 
37 Margrét Harðardóttir. Viðtal. 
38 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 20. 
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þjónustunni og framkvæmdin var ekki nægjanlega skýr. Það lítur þannig út að einn pabbi 

sé búinn að koma verkefninu út. Einnig skiptir það miklu máli varðandi framhaldið að 

núverandi skólastjóri er ekki hlynntur verkefninu. 

 

4.4 Sjálandsskóli 
Sjálandsskóli hefur þá sérstöðu að í honum starfa engir deildarstjórar heldur deila 

kennarar ábyrgðinni á milli sín. Skólinn er yngsti skóli Garðabæjar og hefur um 110 

nemendur. Sú stoðþjónusta sem fyrir var áður en Vinaleiðin var tekin upp var að við 

skólann starfa skólasálfræðingur, talmeinafræðingur og þroskaþjálfi. Þetta er eini skólinn 

sem Vinaleiðin hefur verið tekin upp í þar sem ekki starfar námsráðgjafi. Er það vegna 

smæðar skólans og þess að nemendur eru einungis frá 1.-7. bekk. Skólastjóri er Helgi 

Grímsson og aðstoðarskólastjóri er Ólöf S. Sigurðardóttir39.  

Skólastjóra leist mjög vel á hugmyndina alveg frá byrjun því að hans mati er þjónusta 

við börn sem hafa lent í áföllum mjög mikilvæg. Honum leist einnig vel á að kirkjan og 

skólinn sameinuðu krafta sína vegna þess að hann hefur reynslu af samstarfi við kirkju og 

er hlynntur því. Verkefnið var kynnt starfsfólki skólans og á fundi hjá foreldraráði. Strax í 

október var ákveðið að senda öllum foreldrum bréf þar sem þeim gafst kostur á að hafna 

þjónustunni sem örfáir foreldrar nýttu sér. Djákninn kynnti starfið fyrir starfsmönnum og 

nemendum40. 

Vinaleiðin er verkefni sem þróast á mismunandi hátt á hverjum stað. Þar ræður mestu 

hvernig skólastjórnendur búa að starfinu og svo fer það mikið eftir starfsmanni Vinaleiðar 

á hverjum stað fyrir sig hvernig starfið þróast41. Skólastjóra fannst að markmið 

verkefnisins ætti að vera tvíþætt. Í fyrsta lagi að veita eftirfylgni í erfiðum málum og vera 

til staðar fyrir nemendur sem óska eftir viðtali. Að hans mati er mikilvægt að þjónustan sé 

veitt innan skólans, annars myndu nemendur ekki nýta sér hana. Djákninn sagði að starfið 

væri ekki fullskilgreint en það ætti að hafa bætta líðan nemenda að leiðarljósi. Kennarar 

sögðu að meginmarkmiðið ætti að vera það að nemendur hefðu aðgang að einhverjum 

utanaðkomandi sérfræðingi til þess að ræða mál sem á þeim hvíla42. 

                                                 
39 Sjalandsskoli.is. 
40 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 23. 
41 Þórdís Ásgeirsdóttir. Viðtal. 
42 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 23. 



 17

Skólastjórinn er tengiliður skólans og djáknans en ritari sér um að bóka viðtöl. Fyrsta 

árið sat djákninn nemendaverndarfundi en honum finnst að það eigi að breyta því. 

Djákninn lítur á sig sem starfsmann skólans fyrst og fremst og það er einnig álit 

skólastjóra.  

Það voru ýmsar ástæður fyrir því að nemendur leituðu til Vinaleiðarinnar, sumir 

vegna ástvinamissis en aðrir vegna einmanaleika eða missis gæludýrs. Það var mjög 

misjafnt hversu oft hver nemandi kom í viðtal eða allt frá einu skipti upp í tíu. Það sem 

var öðruvísi í Sjálandsskóla en í hinum skólunum þar sem Vinaleiðin hefur verið notuð, 

var að í nokkrum tilvikum leituðu heilu stelpnahóparnir til djáknans vegna 

vinkvennamála og báðu um ráðleggingar vegna þeirra. Hinir skólarnir hafa einungis verið 

með einstaklingsviðtöl í Vinaleiðinni. Djákninn tók 104 viðtöl við 33 stúlkur en aðeins 

einn drengur nýtti sér þjónustuna43. 

Reynslan af Vinaleiðinni í skólanum var mjög góð að mati skólastjóra. Hann segist 

ekki geta dæmt um það hvort árangurinn hefði verið sá sami ef námsráðgjafi hefði verið 

fenginn til starfa. Fjölmiðlaumfjöllunin hafði mikil áhrif á starfsemi Vinaleiðarinnar og 

það fór mikil orka í hana. Það barst ein kvörtun frá móður vegna þess að dóttir hennar 

hafði nýtt sér þjónustuna áður en tilkynning hafði borist henni. Kennarar segja að 

viðhorfið til Vinaleiðarinnar sé almennt jákvætt en einhverjar óánægjuraddir hafi þó 

heyrst.  

Skólinn gerði viðhorfskönnun meðal foreldra þar sem kom í ljós að yfir 80% foreldra 

eru jákvæð í garð þjónustunnar, 11% tóku ekki afstöðu en aðeins 5% voru henni 

mótfallin. Þeir kennarar sem rætt var við sögðu að þar sem ekki væri námsráðgjafi sé 

þetta kærkomin viðbót við stoðþjónustuna en eitt ár sé allt of stuttur reynslutími44. 

Skólastjórinn telur að Vinaleiðin eigi að starfa áfram. Vegna smæðar skólans og 

skorts á bæði námsráðgjafa og deildarstjóra sé mikilvægt að þessi þjónusta verði í boði 

áfram. Kennarar hafa of mikið á sinni könnu nú þegar og menntun djáknans í sálgæslu 

muni falla vel að skólastarfinu. Hann telur að starf djáknans sé líkt því sem 

                                                 
43 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 24. 
44 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 25. 
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félagsráðgjafar með sérhæfingu í skólamálum vinni. Kennarar vilja almennt að þjónustan 

haldi áfram en telja sumir að námsráðgjafi gæti komið í staðinn45. 

Þrátt fyrir að kynning á verkefninu hafi ekki verið nægjanleg virðist verkefnið hafa 

gengið mjög vel í Sjálandsskóla. Það getur verið að skortur á stoðþjónustu hafi hjálpað til 

við hversu jákvætt andrúmsloftið var í skólanum og meðal foreldra. Reynslan úr þessum 

skóla var að erfiðasta úrlausnarefnið er að standa undir fjölmiðlaumfjöllun sem kom 

þessum skóla lítið við. Það sýnir að undirbúningur og kynning er mikilvæg því þá eru 

starfsmenn betur undirbúnir að svara gagnrýni sem hugsanlega getur komið fram. 

 

4.5 Samantekt á Vinaleiðinni í Garðbæ og Álftanesi 
Almennt séð hefur Vinaleiðin gengið mjög vel í öllum skólunum sem hafa reynslu af 

henni. Í Álftanesskóla var meiri eftirspurn eftir þjónustunni en mögulegt var að sinna og 

ánægja með verkefnið mikil. Í Flataskóla komu upp vandamál tengd kynningu en almenn 

ánægja var með þjónustuna þótt einhverjir hafi haft efasemdir. Í Hofsstaðaskóla gekk 

verkefnið mjög vel fyrir utan hörð mótmæli frá einu foreldri. Einnig er núverandi 

skólastjóri ekki sannfærður um að verkefnið eigi rétt á sér. Í Sjálandsskóla var ánægja 

með verkefnið fyrir utan smávægilegar efasemdir eins og skoðanakönnun sem gerð var 

sýnir. 

Það kemur á óvart hversu mikil ánægja er með Vinaleiðina í öllum þeim skólum sem 

hafa reynslu af henni. Einn einstaklingur virðist þó geta nýtt sér smávægilega galla á 

verkefninu til þess að leggja það af í mörgum skólum. Það kemur mikið á óvart hversu 

fámennur hópur er mótfallinn þjónustu kirkjunnar í skólum í ljósi þess að umræðan er 

búin að vera gríðarlega fyrirferðamikil og hún hefur náð svo langt að bæði biskup Íslands 

og menntamálaráðherra hafa dregist inn í hana. Líklega hefði engan grunað að örfáar 

óánægjuraddir þyrfti til að svo hátt sett fólk blandaði sér í umræðu.  

Hugsanleg ástæða fyrir því hversu hávær umræða þessa litla hóps er, er hversu mikið 

tilfinningamál trúmál eru og hafa alltaf verið. Það á ekki bara við um Ísland nútímans 

heldur hafa trúmál verið orsök margra átaka og deilna í sögu mannkyns frá upphafi. Það 

þarf greinilega að vanda til alls undirbúnings þegar kemur að trúmálum og blöndun 

                                                 
45 Steinunn Helga Lárusdóttir og Meyvant Þórólfsson 2007: 26. 
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opinberra stofnanna og trúarstofnanna því það er í raun óþarfi að valda miklum deilum ef 

það er hægt að komast hjá þeim með góðum undirbúningi.  

Það er ekki síður mikilvægt að aðilar sem deila harðlega tali saman af virðingu hvor 

fyrir öðrum. Umræðan í þessu máli hefur stundum farið út fyrir velsæmismörk og á það 

við um bæði þá sem gagnrýna Vinaleiðina og þá sem berjast fyrir framgangi hennar. 

Djákninn í Mosfellsbæ sagði í viðtalinu að eina leiðin til þess að ræða málin væri á 

kurteisislegum grunni. Henni fannst allt of mikið um heift og reiði í umræðunni og 

ómálefnalegum, persónulegum og faglegum árásum. Jóhann Björnsson sem er kennari og 

og stjórnarmaður í Siðmennt, sagði einnig í sínu viðtali að talsmenn Siðmenntar og þá 

sérstaklega formaðurinn hefðu orðið fyrir svívirðingum og jafnvel nafnlausum 

líflátshótunum, sem væri slæmt því Siðmennt leggur sig fram um yfirvegaðan og 

málefnalegan málflutning. 

Af þessu viðtölum að dæma verður deilan ekki leyst strax því enn er heiftin of mikil. 

Hugsanlega geta þeir aðilar sem vilja Vinaleiðina og þeir sem eru á móti henni náð 

samkomulagi um það hvernig hægt sé að veita góða þjónustu án þess að það fari fyrir 

brjóstið á neinum. Eins og siðareglur Biskupsstofu segja þá er gert ráð fyrir að foreldrar 

séu upplýstir um þjónustuna, starfsfólki er meinað að fara í manngreiningarálit vegna til 

dæmis trúar og starfsmaður Vinaleiðar má ekki ræða trúmál að fyrra bragði46. Ef farið er 

eftir þessum siðareglum ættu flestir þeir sem eru ósáttir við verkefnið að geta sætt sig við 

það. Verður nú vikið nánar að siðareglum Biskupsstofu. 

                                                 
46 Halldór Reynisson. 2006. 
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5. Siðareglur biskupsstofu 
Þegar þjóðkirkjan býður þjónustu í opinberri stofnun má búast við því að einhverjir verði 

ósáttir við það. Ísland er að verða fjölmenningarlegt samfélag og því þarf að vanda til 

verka þegar stofnun eins trúfélags ætlar að bjóða nemendum grunnskóla upp á þjónustu. 

Það hefur verið nokkuð hávær gagnrýni á verkefnið Vinaleiðin og til þess að bregðast við 

henni og eyða misskilningi gaf Biskupsstofa út siðareglur sem starfsmönnum 

Vinaleiðarinnar ber að fara eftir. Í reglunum segir: 

 

ætíð skal stuðla að velferð barna og unglinga á þeirra forsendum, svo 

og að virða þeirra mörk. 

Ekki skal fara í manngreiningarálit í samskiptum við börn og unglinga, 

svo sem vegna kynferðis, stöðu, skoðana eða trúar. 

Ekki skal stofna til óviðeigandi sambands við börn eða unglinga 

Gæta skal trúnaðar og þagmælsku um hvaðeina sem starfsfólk verður 

áskynja í starfinu. Þagnarskylda á ekki við þegar mál koma upp er 

varða ákvæði um tilkynningarskyldu (sbr. IV. Kafla barnaverndarlaga, 

nr. 80/2002). 

Starfsfólk skal ávallt vera upplýst um lög og reglur er gilda um skóla. 

Ávallt skal kynna vinaleiðina fyrir foreldrum/forráðamönnum barna. 

Vinaleiðin er þjónusta af hálfu þjóðkirkjunnar við skólabörn, en ávallt 

á forsendum skólans (sbr. http//kirkja.is /?stefnumal/kirkja_og_skoli.) 

og að höfðu samráði við foreldra/forráðamenn. 

Í sálgæsluviðtölum geta trúarleg efni sem hver önnur borið á góma. 

Slík umræða er þó ávallt að frumkvæði barns eða 

foreldris/forráðamanns og út frá eigin lífsviðhorfi þess.  

Prestar og djáknar er starfa að vinaleiðinni skulu sækja handleiðslu hjá 

Fjölskylduþjónustu kirkjunnar47. 

 

 

Þegar þessar reglur eru skoðaðar þá virðist ekki hafa verið farið eftir þeim í einu og öllu í 

þeim skólum sem hafa tekið upp Vinaleiðina til reynslu. Í Varmárskóla geta nemendur til 

dæmis notað þjónustuna án vitneskju eða samþykkis foreldra. Þar geta nemendur upp á 
                                                 
47 Halldór Reynisson. 2006. 
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sitt einsdæmi pantað viðtal án þess að fyrir liggi svar frá foreldrum um það hvort 

nemandinn megi það. Vinaleiðin hefur þó verið kynnt þar og hefur starfsmaður 

Vinaleiðarinnar þar fengið viðurkenningu frá foreldrafélagi skólans fyrir vel unnin störf. 

Þar sem foreldrum hefur þannig verið kynnt þjónustan og engar vísbendingar um brot 

hafa komið fram þá er hæpið að siðareglur hafi verið brotnar. Auk þess voru 

siðareglurnar gefnar út árið 2006 í kjölfar opinberrar umræðu en þá hafði Vinaleiðin 

verið starfandi í sjö ár í Varmárskóla48.  

Þegar farið er yfir hvaða skólar fóru eftir siðareglunum og hverjir ekki og það svo 

borið saman við árangur er ljóst að þær skipta máli. Í Álftanesskóla og Sjálandsskóla var 

verkefnið kynnt fyrir starfsmönnum og foreldrum stax í byrjun og samþykki foreldra lá 

fyrir áður en þeir gátu nýtt sér þjónustuna enda gekk verkefnið vel þar. En í Flataskóla og 

Hofsstaðaskóla virðist sú regla hafa verið brotin að ávallt skuli kynna verkefnið 

foreldrum og að þjónustan skuli aðeins veitt að fengnu samþykki þeirra. 

Þá verður að koma fram að meginmunur er á Vinaleið í Varmárskóla og öðrum 

skólum þar sem starfsmaðurinn sem sinnir Vinaleiðinni þar er starfsmaður skólans en 

ekki kirkjunnar. Í Garðabæ og Álftanesi eru þeir sem starfa við Vinaleiðina starfsmenn 

kirkjunnar með aðstöðu innan skólans og eru þar á vegum kirkjunnar. Kirkjan kemur hins 

ekki með beinum hætti að Vinaleiðinni í Varmárskóla. 

                                                 
48 Þórdís Ásgeirsdóttir. Viðtal.  
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6. Gagnrýni á samstarf kirkju og skóla 
Samband milli kirkju og skóla hefur í gegnum tíðina verið mjög mikið, eins og sjá má í 2. 

kafla. Fyrr á öldum sá kirkjan að miklu leyti um menntun því prestar voru lengi vel einu 

mennirnir sem taldir voru hafa getu til þess að fræða aðra. En með tímanum hafa skólar 

og Þjóðkirkjan fjarlægst hvort annað að mestu leyti. 

Kveikjan að þessu ritgerðarefni voru þau miklu átök sem hafa staðið um Vinaleiðina í 

fjölmiðlum. Að mínu mati er ekki nóg að tala einungis við þá sem hafa unnið við 

Vinaleiðina heldur ákvað ég að kynna mér stuttlega viðhorf þeirra sem hafa gagnrýnt 

verkefnið. Þar sem ritgerðin er eftir sem áður aðallega um Vinaleiðina sjálfa en ekki 

umræðuna um hana taldi ég nóg að taka viðtal við stjórnarmann í Siðmennt og kynna mér 

greinar á heimasíðu hennar en ekki gera úttekt á bloggsíðum eða blaðagreinum. 

Siðmennt eru frjáls félagasamtök sem hafa látið mikið til sín taka í umræðunni um 

samband kirkju og skóla en að þeirra mati er óheppilegt að kirkjan stundi starfsemi innan 

skólanna. Siðmennt er málsvari mannúðarstefnu eða húmanisma. Þeir standa fyrir 

borgaralegum athöfnum eins og borgaralegri fermingu, borgaralegri jarðarför, 

borgaralegri giftingu og nafngjöf. Félagið tekur ýmis mál til umræðu, heldur fundi og 

gengst fyrir blaðaskrifum49.  

Það sem félagsmenn Siðmenntar hafa gagnrýnt varðandi Vinaleiðina er að í henni 

felst trúboð að þeirra mati. Þeir hafa bent á að það sé stórt atriði í kristinni trú að útbreiða 

hana, eða eins og segir í Biblíunni „farið og gjörið alla að lærisveinum mínum“. Þess 

vegna vill Siðmennt gera skýran greinarmun á kristnifræði sem fræði og svo trúboði. 

Jóhann Björnsson sem situr í stjórn Siðmenntar segir að þegar starfsfólk kirkjunnar, það 

er, djáknar og prestar, sé farið að starfa innan skólans geti ekki verið um annað að ræða 

en trúboð því það sé með bænakennslu. Trúaruppeldi ætti ekki að eiga sér stað innan 

skóla eða leikskóla heldur á heimilum fyrir utan skólatíma50.  

Jóhann fór í heimsókn í Varmárskóla í Mosfellsbæ og kynnti sér Vinaleiðina þar. Í 

herberginu sem djákninn fékk úthlutað eru kirkjulegar tilvitnanir á veggjum og myndir af 

Jesú. Að mati Jóhanns var umhverfið mjög trúarlega gildishlaðið og augljósar vísanir í 

trúarlegt uppeldi. Hann sagðist hafa heimildir fyrir því að nemendur gætu farið í viðtal án 
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þess að foreldrar hefðu gefið leyfi áður. Í viðtali mínu við skólastjóra og djákna fékk ég 

það staðfest. Í Mosfellsbæ er það þannig að foreldrar þurfa að hafa samband að fyrra 

bragði vilji þeir ekki að börnin nýti sér þjónustuna. Þetta finnst Jóhanni stangast á við 

þann rétt fólks að hafa sínar lífsskoðanir sem einkamál því ef foreldri hefur samband við 

skóla og vill ekki þjónustuna þá segir hann að þeir séu þá tilneyddir að opinbera trú sína 

og lífsskoðanir51. 

Jóhann telur að ásókn kirkjunnar í skólana og mikil aukning útskrifaðra djákna haldist 

í hendur því það vanti starfsvettvang fyrir allt þetta fólk og hann vill meina að á 

kirkjuþingi hafi verið mörkuð stefna um að sækja fram í skólum. Honum finnst einnig að 

kirkjuheimsóknir séu trúboð og eigi ekki heima í skólum.  

Orðið mannréttindi hefur komið upp í þessari umræðu og vill Jóhann meina, og vísar 

í dóm Mannréttindadómstóls Evrópu, að frelsi frá trúarlegum athöfnum í skólum séu 

mannréttindi. Hann segir að það séu mannréttindi hvers og eins að hafa sínar skoðanir 

útaf fyrir sig.  

Jóhann nefndi einnig að Siðmennt vildi ekki ganga langt í sínum málflutningi og 

nefndi það sérstaklega að þeir væru ekki eins harðir í afstöðu sinni og til dæmis félagar í 

Vantrú. Hann nefnir sem dæmi að Siðmennt hafi aldrei amast við að borin séu trúartákn í 

skólum eins og krossar eða annað. Þeir hafa ekki gert athugasemd við að í þjóðsöngnum 

sé minnst á guð og að það væri kross í Íslenska fánanum. Kjarninn væri að skólar væru 

fræðslustofnun og trúaráróður og trúboð ætti ekki heima í skólum eða á skólatíma52. 

Á vef Siðmenntar eru margar harðorðar greinar sem beinast gegn Vinaleiðinni. Þar er 

því meðal annars haldið fram að það sé skýrt brot á grundvallarmannréttindum sem eru 

viðurkennd af Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einnig segir að börn eigi að 

vera vernduð frá hvers kyns trúaráhrifum presta og djákna. Í sömu grein, eftir Svan 

Sigurbjörnsson lækni og stjórnarmann í Siðmennt, segir að það sé óhæfa að börn geti 

farið í viðtal hjá presti eða djákna án þess að leyfi foreldra liggi fyrir. Hann heldur því 

fram að vera þessara manna sé innrás ófaglærðra aðila inn í skóla og að óhugsandi sé að 
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flokka svona einstaklingsviðtöl öðruvísi en meðferð. Að hans mati eru prestar og djáknar 

ekki menntaðir á þessu sviði og hafa ekki leyfi til bjóða upp á meðferð53.  

Ekki tókst að finna aðra málefnanlega gagnrýni á Vinaleiðina en frá Siðmennt. Önnur 

opinber gagnrýni sem verkefnið hefur fengið er á bloggsíðum og í innsendum greinum 

dagblaðanna sem ákveðið var að notast ekki við vegna óáreiðanleika þeirra.  

                                                 
53 Svanur Sigurbjörnsson. 2006. 
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7. Svör við gagnrýni  
Þó gagnrýnin á Vinaleiðina hafi verið hávær og fyrirferðamikil þá hafa nokkrir komið 

fram opinberlega og réttlætt verkefnið. Biskupsstofa hefur til að mynda staðið fyrir 

vörnum fyrir Vinaleiðina í fjölmiðlum og þar hefur sú stefna verið tekin að halda 

verkefninu áfram. Sá aðili sem mest hefur haft sig í frammi er Halldór Reynisson, 

fræðslustjóri Biskupsstofu. Hann hefur komið fram í sjónvarpi og skrifað greinar í blöð. 

Jóna Hrönn Bolladóttir hefur einnig komið fram í fjölmiðlum og talað fyrir verkefninu. 

Sigurður Pálsson hefur ekki komið fram opinberlega en hann tók að sér að vera ráðgjafi 

starfsmanna verkefnisins vegna þekkingar sinnar á skóla- og kirkjumálum. Í þessum kafla 

verður afstöðu þessara þriggja gerð skil. 

 

7.1 Halldór Reynisson 
Halldór Reynisson er verkefnastjóri fræðslusviðs Biskupsstofu. Hann hefur haft 

milligöngu um að kynna Vinaleiðina í Garðabæ og einnig látið að sér kveða í fjölmiðlum 

varðandi Vinaleiðina og samband skóla og kirkju. 

Að sögn Halldórs skiptist kirkjulegt starf í þrjá meginflokka. Í fyrsta lagi er um að 

ræða boðun trúarinnar en það starf fer fram í kirkjunum sjálfum. Í öðru lagi sinnir kirkjan 

fræðslustörfum sem er löng hefð fyrir, sérstaklega á Íslandi, og í þriðja lagi er sálgæsla 

sem felst í því að þjóna hinum þurfandi í anda miskunnsama Samverjans. Í því starfi er 

ekki spurt hverrar trúar hinn þurfandi er heldur er þeim veitt aðstoð sem þurfa án 

skilyrða. Hjálparstarf er mjög stór þáttur í kristni og flokkast Vinaleiðin undir þann hluta. 

Halldór segir að sálgæsluþjónusta eins og Vinaleiðin er verði að vera á forsendum þess 

sem þiggur en ekki þess sem veitir54. 

Halldór bendir á að sálgæslustarf sem prestar og djáknar veita í skólum byrjaði ekki 

með Vinaleiðinni heldur eigi það sér mun lengri sögu. Það er löng hefð fyrir því að 

prestar séu kallaðir til í skólum og leikskólum þegar áföll verða. Það gerist að nemendur 

missa foreldra sína, nemendur hafa dáið og jafnvel hefur það gerst að kennari hafi dáið. Í 

slíkum tilvikum er hefð fyrir því að kalla til prest til þess að tilkynna um slíkt og ræða við 
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þá aðila sem þess óska. Halldór segir að hingað til hafi ekki verið mikil gagnrýni á þetta 

fyrirkomulag55. 

Að mati Halldórs er grunnhugmyndin á bak við Vinaleiðina vaxandi álag á kennara 

og ábendingar frá fólki sem vinnur að forvarnarstarfi þar sem mikil aukning 

þunglyndislyfja meðal barna og unglinga er áhyggjuefni. Kirkjan vill horfast í augu við 

vaxandi vanlíðan barna og unglinga í samfélaginu. Vinaleiðin er tilraun kirkjunnar til 

þess að styðja skólann á hans forsendum með hag barna að leiðarljósi og með samþykki 

foreldra. Hvort þetta er trúboð eða ekki verða menn að ákveða fyrir sig sjálfir, segir 

Halldór, en það þurfi að túlka hugtakið trúboð mjög vítt til þess að komast að þeirri 

niðurstöðu Vinaleiðin feli í sér trúboð. Sumum finnst það vera trúboð að prestur sjáist á 

skólalóðinni en það er löng hefð fyrir því að prestar komi að skólastarfi og í raun er 

skólastarf á Íslandi sprottið úr starfi kirkjunnar 56 eins og kemur skýrt fram í öðrum kafla.  

Kirkjan skorast ekki undan því ef skólarnir kalla eftir þjónustu hennar. Innan 

kirkjunnar er mikil reynsla af því að umgangast börn og ungt fólk, ekki síst á þeim tímum 

sem áföll eða sorg kemur upp. Vinaleiðin er í raun bara sáluhjálp til þeirra sem vilja 

þiggja og á forsendum þeirra sem hana nota. Halldór segir að þar sé ekki spurt hvort sá 

sem þiggur vilji hafa Jesú Krist í sínu lífi eða farið með bænir. Eins og kemur fram í 

siðareglum Biskupsstofu mega starfsmenn Vinaleiðarinnar ekki fjalla um trúarleg efni að 

fyrra bragði. Mikið fleiri hafa þakkað fyrir þjónustuna og eru ánægðir með hana en hinir 

sem hafa gagnrýnt hana57. 

 

7.2 Sigurður Pálsson 
Sigurður Pálsson hefur mikla reynslu af skólakerfinu og kirkjustarfi. Hann var kennari í 

mörg ár en fór svo og lærði til prests. Hann var sóknarprestur Hallgrímskirkju og 

námsstjóri Reykjavíkurborgar. Hann vinnur nú að doktorsritgerð um samband kirkju og 

skóla á Íslandi, í samanburði við hin Norðurlöndin. Aðkoma hans að Vinaleiðinni var sú 

að hann var ráðgjafi starfsmanna Vinaleiðarinnar í Garðabæ og átti reglulega 

samráðsfundi með þeim.  
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Sigurður lagði mikla áherslu á að foreldrarétturinn væri virtur. Það var í hans huga 

grundvallarforsenda fyrir því að verkefnið gæti gengið að ekki væri verið að bjóða upp á 

þjónustu sem foreldrar vildu ekki þiggja. En í Hofsstaðaskóla var farið mjög geyst af stað 

sem varð til þess að einhverjir foreldrar urðu reiðir. Það var misbrestur á því að verkefnið 

væri almennilega skilgreint svo það var ekki á hreinu á hvaða forsendum væri verið að 

fara í þetta og hvað það væri nákvæmlega sem var verið að bjóða upp á58.  

Það hefur verið umdeilt að prestur hafi aðstöðu innan skólans og að mati Sigurðar 

getur það verið réttmæt gagnrýni. Það þarf að vera vel skilgreint hvaða þjónustu kirkjan 

er að bjóða og skólinn er í fullri heimild til að þiggja þjónustuna, að því gefnu að ekki sé 

verið að vísa þangað börnum nema með fullu samþykki foreldra. Þjónustan felst í því að 

ljá börnum eyra ef þau vilja en þetta er ekki meðferðarferli heldur er bara verið að lána 

eyra til þess að hlusta. Kirkjan skilgreinir þetta sem sálusorgunarhlutverk sitt á meðan 

sumir vilja flokka þetta undir trúboð; „kirkja er alltaf kirkja sama hvar hún er“. En 

sálusorgunarþjónusta er alltaf veitt á forsendum þess sem þiggur59. 

Sigurður viðurkennir að einhverjir foreldrar haldi því fram að mismunun sé fólgin í 

þessu verkefni. Honum finnst ekki augljóst í hverju sú mismunun er fólgin því það er 

öllum frjálst að hafna þjónustunni. Aðrir eins og til dæmis Svanur Sigurbjörnsson læknir 

hafa sagt að þetta sé brot á mannréttindum60. Sigurður segir að þá sé hann að vísa í dóm 

sem féll hjá Mannréttindadómstól Sameinuðu þjóðanna, en þar var norska ríkið dæmt 

fyrir að þröngva kristilegu starfi upp á nemendur. En Sigurði finnst vera 

grundvallarmunur á Vinaleiðinni og því sem var að gerast í Noregi því samkvæmt 

siðareglum verkefnisins á Íslandi er öllum frjálst að segja nei takk og þar með hafna 

þjónustunni, enda þótt  ekki hafi verið farið eftir þeim reglum að fullu í öllum tilvikum. Í 

Noregi var foreldrum hins vegar skylt að rökstyðja hvers vegna þeirra barn ætti ekki að 

taka þátt í kristilegu starfi, segir Sigurður.  

Hann bendir einnig á að ef þess er gætt að foreldrar séu upplýstir og þeim gefinn 

kostur á að hafna þjónustunni án rökstuðnings þá sé hæpið að tala um mannréttindabrot. 

Hann segir að það sé viðurkennt af mannréttindayfirvöldum að þjóðkirkjur skuli njóta 

sérstakra forréttinda vegna þess að hefðin er svo rík. Ef fólk er að kalla þetta mismunun 
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verður að skilgreina mismununina mikið betur að mati Sigurðar. Það þarf ekki að felast 

nein yfirlýsing á lífsskoðunum í því að hafna þjónustunni það geta legið mjög margar 

ástæður fyrir því. Til dæmis getur vel verið að foreldrarnir séu í þjóðkirkjunni en líki ekki 

við þann einstakling sem veitir þjónustuna og hafni henni af þeim sökum61. 

Líklegt er að minni ófriður hefði verið í kringum verkefnið ef þjónustan hefði verið 

veitt utan skólahúsnæðisins. En á móti kemur að það hefði orðið til þess að börnin hefðu 

síður notað þjónustuna því það eru stór skref fyrir lítið barn að ganga upp að stórri kirkju 

og tala við prestinn. Það er álitamál hvort starfsmaður trúfélags eigi að hafa aðstöðu inni í 

skólanum en það er ekki sjálfgefið að þannig skuli það vera. Það vaknar önnur spurning 

við það að starfsmaður þjóðkirkjunnar hafi aðstöðu innan skólans; þarf þá ekki að láta 

önnur trúfélög hafa sömu aðstöðu? Enn hefur ekki reynt á þetta en að mati Sigurðar má 

færa rök fyrir því að það trúfélag sem hefur um 80% landsmanna á bak við sig megi njóta 

einhverra forréttinda. Þetta er álitamál að hans mati62.  

Það hefur verið gagnrýnt að prestar geti ekki sinnt sálgæsluþjónustu vegna þess að 

þeir vinni með trúmál og lífsskoðanir. Það verður hins vegar að vera hægt að treysta 

prestum til þess að vinna faglega eins og öðrum stéttum eins og sálfræðingum. Prestar eru 

ekki hlutlausir því þeir þurfa að taka hlutlægt á ýmsum hlutum. Að vera hlutlægur er að 

vega og meta hlutina á forsendum þeirra sjálfra og þess vegna verður prestur að geta 

nálgast þann sem kemur til hans á hans forsendum. Það er kjarninn, segir Sigurður63. 

 

7.3 Jóna Hrönn Bolladóttir 
Jóna Hrönn Bolladóttir er sóknarprestur í Garðabæ. Hún hafði milligöngu um að 

Vinaleiðin var kynnt skólastjórnendum í skólum þar og á Álftanesi. Hún hefur verið 

ákafur stuðningsmaður verkefnisins og hefur talað fyrir því opinberlega til dæmis í 

Kastljósi. 

Í Garðabæ höfðu dunið á mikil áföll og Jóna Hrönn hafði farið í mjög margar 

heimsóknir í grunnskólana til þess að sinna sálgæslu. Á kirkjuþingi var verkefnið 

Vinaleiðin kynnt og Jónu Hrönn leist mjög vel á það og fannst vera mikil þörf fyrir það í 

Garðabæ. Hún hafði síðan milligöngu um að fá til sín Þórdísi djákna og skólastjórnendur 
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á fund þar sem verkefnið var kynnt. Skólafólkið tók allt mjög vel í að gera eins árs tilraun 

með það64. 

Jóna Hrönn segir að það hafi verið mikill ákafi hjá skólastjórnendunum að byrja á 

verkefninu sem fyrst því að þeirra mati þurfti að ná til barnanna sem fyrst vegna 

ástandsins. Henni fannst skynsamlegra að gefa kynningu á verkefninu góðan tíma til þess 

að svara hugsanlegri gagnrýni og að markmið verkefnisins væru alveg skýr. Aðrir sáu 

þetta ekki fyrir sér sem verðandi vandamál.  

Til þess að skólarnir þyrftu ekki að taka fé frá öðrum verkefnum var leitað til safnaða 

í Garðabæ og á Álftanesi. Einnig kom framlag frá bæjarsjóði og einstaklingi (sem Jóna 

Hrönn vildi ekki gefa upp nafnið á). Þessir aðilar voru tilbúnir að fjármagna verkefnið 

fyrsta árið til þess að sjá hvernig það gengi. 

Jóna Hrönn bendir á að flestum hafi þótt eðlilegt að samstarf milli skólanna og 

kirkjunnar væri mikið og þá sérstaklega í Hofsstaðaskóla. Samstarf sóknarprestsins og 

skólastjóra Hofsstaðaskóla hafði verið mjög náið og þeir miklir vinir. Sóknarpresturinn 

hafði verið mikið í félagsstarfi, hann lét smíða tónlistarhús, stofnaði Skátahreyfinguna í 

Garðabæ og hluti Hofsstaðaskóla hafði verið í húsakynnum kirkjunnar um tíma. Vegna 

þessa langa sambands kirkjunnar og skólans sáu aðilar ekki fyrir þá miklu gagnrýni sem 

seinna kom á verkefnið því samfélagið hafði breyst meira en þeir gerðu sér grein fyrir65.  

Að mati Jónu Hrannar hefði mátt standa betur að kynningu á verkefninu fyrir 

foreldrum í sumum skólanna og það hefði átt að koma skýrar fram í upphafi að öllum 

stæði til boða að hafna þjónustunni. Þetta hefði átt að gera áður en verkefnið fór af stað. 

Það gekk svo langt í einum skólanum að eitt óánægt foreldri sendi persónuvernd kæru 

yfir því að kirkjan lægi á upplýsingum um nemendur skólanna, en það er ekki búið að 

úrskurða í því.  

Það sem Jónu Hrönn fannst vera það versta sem gerðist var að í einum skólanum gafst 

djákninn upp og hætti vegna þess að henni fannst vegið að sér opinberlega, bæði faglega 

og persónulega. Hún er ung þriggja barna móðir og hún gat ekki hugsað sér að sitja undir 

                                                 
64 Jóna Hrönn Bolladóttir. Viðtal. 
65 Jóna Hrönn Bolladóttir. Viðtal. 
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því að það sem hún væri að gera væri ófaglegt og að hún starfaði þarna í annarlegum 

tilgangi. Þar missti Vinaleiðin af mjög hæfum starfsmanni að því er Jónu Hrönn finnst66. 

Margir hafa haldið því fram að Vinaleiðin sé trúboð. Samkvæmt Jónu Hrönn er það 

alls ekki því þarna er einungis um einstaklingsviðtöl að ræða þar sem ekki er leitast við 

að svara spurningunni „vilt þú hafa Jesú Krist sem leiðtoga í þínu - lífi já eða nei?“. Þetta 

er spurning sem er leitast við að svara í fermingarfræðslunni og það flokkast undir trúboð 

en Vinaleiðin vinnur ekki að þessu. Fermingarfræðslan fer fram í kirkjunni utan 

skólatíma. Messur eru trúboð þar sem er verið að boða kristna trú en sálgæslan er svo 

annað.  

Stór hluti prestastarfsins er sálgæsla. Mjög margir koma í sálgæsluviðtöl til Jónu 

Hrannar vegna ýmissa vandamála; fólk missir ástvini eða þá að fólk slítur samvistum. 

Mjög mikið er um að prestar hjálpi giftu fólki að ákveða hvort það eigi að skilja eða ekki. 

Þau viðtöl fara ekki í að ræða um trúna eða Jesú Krist heldur um tilfinningar og leit að 

leiðum til þess að komast að erfiðum ákvörðunum. Ef fólk spyr út í trúmál í 

sálgæsluviðtölum þá skorast Jóna Hrönn ekki undan því og ef fólk biður um að hún biðji 

með sér þá er þeim ekki neitað um það. Þetta snýst um að komast að rótum vandans og 

finna leiðir til að taka næstu skref67. 

 

7.4 Samantekt 
Það sem einkenndi þá sem voru hvað hlynntastir Vinaleiðinni var að enginn sagðist hafa 

áhuga á því að stunda trúboð. Allir voru sammála um að þjónustan snéri að því að koma 

hjálparþurfi til hjálpar í anda miskunnsama Samverjans.  

Hafa ber í huga að allir aðilarnir sem unnið hafa við verkefnið eru kristinnar trúar og 

hafa starfað að einhverju leyti innan kirkjunnar. Það er rétt sem að andstæðingar 

Vinaleiðarinnar segja að stór hluti kristni felst í því að boða trúna. Eins og Jóhann 

Björnsson sagði þá er ein af frægari tilvitnunum kristninnar. „Farið og gjörið alla að 

lærisveinum mínum“. Það getur verið að einhverjir treysti ekki prestum og djáknum til 

þess að gleyma þessu algerlega þegar þeir sinna Vinaleiðinni. 
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8. Niðurstaða 
Þjóðfélagið sem við búum í er að breytast. Það eru auknar kröfur um lífsgæði og þeim 

hefur verið sinnt í auknum mæli með því að báðir foreldrar vinna oftar úti en áður. Skólar 

hafa einnig breyst. Kennarar þurfa nú að sinna fjölbreyttari nemendahóp og álag á þá 

hefur aukist. Allt þetta hefur orðið til þess að stór hópur barna hefur ekki greiðan aðgang 

að fullorðnu fólki til þess að ræða við í friði og ró um sín hjartans mál. 

Skólar eru staðir þar sem börn eyða stórum hluta dagsins, sérstaklega eftir að hann 

varð einsetinn. Kennarar hafa ekki mikinn tíma aflögu til þess að ræða einslega við 

nemendur um þeirra mál eins og kom vel fram í þeim viðtölum sem ég tók. Vinaleiðin 

virðist ekki vera innrás kirkjunnar í ómótaðar og meðtækilegar sálir. Enginn af þeim sem 

rætt var við í sambandi við þessa ritgerð var hlynntur því að trúboð væri stundað innan 

veggja skólanna. Það gefur ekki ástæðu til þess að efast um heilindi þeirra aðila sem hafa 

unnið við Vinaleiðina hvort sem er inni í skólunum eða sem leiðbeinendur. 

Vinaleiðin er ekki ítroðsla kirkjunnar í skólann. Upphaflega hugmyndin að henni er 

komin frá skólastjóra sem hvorki er djákni né prestur heldur einungis skólastarfsmaður 

sem vildi finna leiðir til að koma nemanda til hjálpar sem átti um sárt að binda. Sem betur 

fer var einn kennarinn í skólanum með sálgæslunám að baki og honum tókst að láta 

nemandanum líða betur. 

Í litlu samfélagi er betra að þeir aðilar sem vinna að því að bæta hag og líðan barna 

standi saman. Með því að bera virðingu fyrir ágæti, menntun og hæfileikum annarra 

starfstétta er líklegra að árangri verði náð. Umræðan um Vinaleiðina hefur ekki verið 

uppbyggjandi og ágæti Vinaleiðarinnar hefur ekki notið sannmælis hjá þeim sem hæst 

hafa haft. Það er vel hægt að finna galla á framkvæmd Vinaleiðarinnar í þeim fjórum 

skólum sem tóku hana upp í Garðabæ en smávægileg byrjunarmistök mega ekki verða til 

þess að börn sem gætu haft gagn af þjónustunni fái hana ekki. 

Eitthvað af þeirri gagnrýni sem fram hefur komið á rétt á sér. Þegar viðkvæm mál 

eins og samskipti kirkju og skóla eru rædd verður að gera það með eins litlum núningi við 

heimilin eins og hægt er. Menn geta haft ýmsar ástæður fyrir því að hafna þjónustu þar 

sem erindreki trúfélags tekur barn á eintal, jafnvel ítrekað. Fólk verður að vera upplýst 

fyrirfram um það sem fram fer og fólk á að hafa kost á því að hafna svona þjónustu án 

þess að þurfa að gefa upp nokkra skýringu á því.  
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Undirbúningur Vinaleiðar í Mosfellsbæ og Garðabæ var gjörólíkur. Í Mosfellsbæ 

kom kirkjan ekki beint að verkefninu heldur var það sjálfsprottið og framkvæmt af 

starfsmönnum skólans, þótt kennarinn hafi sótt sér djáknamenntun. Í Garðabæ var 

verkefnið framkvæmt af kirkjunni í samvinnu við skólastjórnendur og starfsmenn 

Vinaleiðarinnar voru starfsmenn kirkjunnar en ekki skólanna. Þarna er um 

grundvallarmun að ræða. Þegar aðili sem ekki er starfsmaður skólans heldur stofnunar 

sem er ekki öllum að skapi verður að gefa foreldrum kost á því að hafna þjónustunni áður 

en hún fer af stað. Því miður virðist hafa verið misbrestur á því. 

Bæði Sigurður Pálsson og Jóna Hrönn Bolladóttir lögðu áherslu á góða kynningu og 

að foreldrarétturinn væri tryggður. Á þeim stöðum þar sem farið var eftir þessum 

ráðleggingum, eins og í Álftanesskóla, gekk starfið mjög vel. Þar sem samvinna aðila 

stoðþjónustunnar sín á milli var slæm og kynning ófullnægjandi gekk verkefnið verr. 

Velvilji starfsfólks og þá sérstaklega skólastjórnenda virðist einnig skipta töluverðu máli. 

Vinaleiðin er góð viðbót við þá stoðþjónustu sem fyrir er í skólum. Það væri synd ef 

hún yrði lögð af vegna mótmæla örfárra manna. Ef tillit er tekið til sjónarmiða þeirra sem 

eru á móti samstarfi kirkju og skóla og aðilar sem deilt hafa geta og vilja finna lausn er 

líklegt að Vinaleiðin geti fest sig í sessi í öllum skólum landsins. 
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