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Leiðsögukennari: Ingólfur Ásgeir Jóhannesson



Markmið þessarar rannsóknar er að skoða mismuninn á almennum hluta Aðalnáms-

krár grunnskóla og starfsáætlana Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur áranna 1999 til og 

með 2005. Aðalnámskrá var lesin og áhersluatriði hennar voru dregin út, og því næst 

voru starfsáætlanirnar lesnar. Einnig voru lög um grunnskóla nr. 66/1995 lesin og 

grundvöllur þeirra og aðalnámskrár sem eru ritin Nefnd um mótun menntastefnu, Enn 

betri skóli. Færa má rök fyrir því að það sé að nokkru grundvöll að finna fyrir 

skólastefnu Reykjavíkur í aðalnámskrá. Ljóst má vera, á sama tíma, að Reykja-

víkurborg hefur, að vissu leyti, myndað sér skólastefnu sem gengur lengra í að ramma 

inn starf skóla borgarinnar en ríkið sá ástæðu til og að þetta gerðu borgaryfirvöld án 

stoðar laga eða reglugerða Leitt er rökum að því að hugsanlega hafi fagleg sýn einnar 

manneskju ráðið ferð. 

 



Formáli 

Ég hóf fyrst að vinna að verki þessu veturinn 2005 er ég stundaði nám við 

Kennaraháskóla Íslands. Í mars það ár varð ég fyrir slæmu slysi og brenndi 80% af 

hornhimnu hægra auga. Það tók augað sex vikur að gróa þannig að ég gæti lesið á ný 

og þá tók við að klára hópverkefni sem voru í vinnslu áður en önninni lyki. 

Lokaritgerð varð því að sitja á hakanum. Í kjölfarið greindist ég með vefjagigt og 

rúmu ári seinna fluttist ég af landi brott til Bandaríkja Norður Ameríku. Þrátt fyrir 

tilraunir til þess að halda áfram með verkefnið og klára það, reyndust þessar aðstæður 

mér um megn og allt kom fyrir ekki. Árin liðu, ég lærði að lifa með sjúkdóminum og 

mér jókst styrkur. Loksins kom að því að ég treysti mér til þess að fara að vinna í 

verkefninu á ný og kom tvisvar til Íslands veturinn 2009–2010 til að sinna forms-

atriðum við Menntasvið Háskóla Íslands og koma þessum málum á hreint.  

  

Upphaflega voru þeir Meyvant Þórólfsson og Gunnar E. Finnbogason leið-

sögukennarar mínir en þeir voru hlaðnir verkefnum þegar ég hóf vinnu á ný og gátu 

ekki lengur unnið með mér. Kann ég þeim bestu þakkir fyrir samfylgdina. Móður 

minni, Herborgu Haraldsdóttur þakka ég fyrir aðstoð við sækja og senda mér 

heimildir í pósti yfir hafið. Tengdamóður minni, Mary E. Lang, þakka ég fyrir að 

útvega mér heimildir af bókasafni Southern Connecticut State University þar sem hún 

kennir, þó að þær hafi á endanum ekki verið notaðar. Eins þakka ég henni fyrir að 

nota frídaga sína til að passa litla strákinn minn svo ég fengi vinnufrið. Hann er rétt 

rúmlega eins og hálfs árs gamall. Ég þakka eiginkonu minni, Rebeccu McFarland, 

þolinmæðina en langmestur frítími minn síðastliðið hálft ár hefur farið í þessa vinnu. 

Að lokum vil ég þakka leiðsögukennara mínum, Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni, fyrir 

samvinnuna og góð ráð.  
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1 Inngangur 

Um það leyti sem ég tók þá ákvörðun að hefja nám við Kennaraháskóla Íslands, nú 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, fór ég að heyra að það væru þó nokkrar óánægju-

raddir innan raða kennara í höfuðborg Íslands vegna stefnu Fræðslumiðstöðvar 

Reykjavíkur. Það verður að segjast sem er að ég lét þær sem vind um eyru þjóta og 

afskrifaði sem væl í afturhaldsseggjum.  

 

Nokkru seinna í leit minni af viðfangsefni fyrir lokaverkefnið mitt átti ég samtal við 

Meyvant Þórólfsson og þá kom þetta málefni upp á borðið og vakti þá áhuga minn. Af 

varð að ég ákvað að líta á starfsáætlanir Fræðslumiðstöðvar og Aðalnámskrá 

grunnskóla. Ég tók fljótt þá ákvörðun að fara alla leið og hjá mér vöknuðu spurningar. 

Þessar myndu vera þær helstu.  

 

Hver eru áhersluatriði Starfsáætlunar fræðslumála Reykjavíkurborgar? Hvernig koma 

þau heim og saman við áherslur þær sem settar eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla 

frá árinu 1999 og lögum um grunnskóla nr. 66/1995? Ef áherslur eru ólíkar, hvernig er 

hægt að úskýra það? Gengur Reykjavíkurborg inn á verk- og valdsvið skólanna og 

þeirra kennara sem þar starfa t.d. með innleiðingu miðstýrðra kerfa og stjórntækja 

skólunum til handa? Hvaða lagastoðir eru fyrir sjálfstæðri stefnu sveitarfélaga í 

skólamálum?  

 

Ég ætla að hefja þetta verk á því að skoða Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 og 

draga fram meginatriði úr henni sem lýsa eiga skólum landsins leiðina í starfi sínu og 

setja þeim viðmið. Er því er lokið mun ég draga athygli mína að Starfsáætlun 

fræðslumála Reykjavíkurborgar frá árinu 1999 til og með 2005 er Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur breyttist í Menntasvið Reykjavíkur. Þar ætla ég að skoða atriði sem 

samræmast aðalnámskrá og önnur sem samræmast henni kannski miður vel. Að því 

loknu mun ég gera samanburð og greiningu á námskránni og starfsáætlunum.  
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2 Um Aðalnámskrá og stefnumörkun yfirvalda 

Ein af ástæðunum fyrir nýjum grunnskólalögum, sem tóku gildi 1996, var að 

stjórnvöld höfðu ákveðið að færa rekstur grunnskólans til sveitarfélaga. Hugmyndin 

var sú að auka valddreifingu í skólakerfinu með því að færa ákvarðanatöku nær þeim 

er vinna starfið og þess vegna var ábyrgð sveitarfélaga og grunnskóla aukin (Nefnd 

um mótun menntastefnu, 1994:9).  

 

Nefnd um mótun menntastefnu var gefin út á tíð fyrstu ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar 

sem var mynduð af Sjálfstæðis- og Alþýðuflokki. Ólafur G. Einarsson, úr Sjálf-

stæðisflokki var menntamálaráðherra. Þegar lögin tóku gildi hafði Björn Bjarnason, 

einnig úr Sjálfstæðisflokki, tekið við embætti menntamálaráðherra. Hann gegndi því 

embætti enn er ný aðalnámskrá kom út 1999.  

2.1 Grunnskólalög 

Rekstur grunnskóla landsins var færður frá ríkisvaldinu yfir til sveitarfélaga skólaárið 

1996–1997 samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 66/1995. Þannig var eftirlit með 

starfi skólanna fært heim í hlað ef svo má segja. Eftir sem áður hélst þó yfirstjórn 

málefna grunnskóla hjá menntamálaráðherra og sveitarfélögin þurfa samkvæmt 

lögunum að gera menntamálaráðuneytinu grein fyrir rekstrinum árlega og jafnvel 

oftar ef þess er krafist.  

  

Samkvæmt lögunum eiga sveitarfélögin að kjósa í skólanefndir í upphafi hvers 

kjörtímabils. Þær eiga að sinna eftirlitshlutverkinu. Skólanefndin má svo gefa skóla-

stjórnendum tillögur um það sem má betur fara í starfi skólum þeirra. Hún á eins að 

vinna að samstarfi leik- og grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í Reykjavík 

hefur skólanefnd veitt skólaskrifstofu umboð þ.e. Fræðslumiðstöð Reykjavíkur sem 

seinna varð að Menntasviði Reykjavíkur, til þess að sinna hlutverki sínu.  

  

Ef litið er á 14. gr. laganna þá er skýrt tekið fram að skólastjóri hvers grunnskóla 

stjórnar honum og ber ábyrgð á starfi hans og hann á að veita skólanum faglega 

forystu (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í rannsókn sem Guðmundur Ó Ásmundsson 

gerði í félagi við Börk Hansen og Ólaf H. Jóhannsson (Guðmundur Ó Ásmundsson, 

Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhansson, 2008), skoðar hann hvaða hugmyndir 
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formenn skólanefnda fjögurra sveitarfélaga hafa um völd sín og hver áhrifin eru að 

mati skólastjóra, kemur fram að formenn skólanefnda, þriggja þeirra fjögurra 

sveitarfélaga sem rannsóknin nær til, telja nefndirnar hafa völd til þess að setja 

skólastefnu. Í stærsta sveitarfélaginu, sem er kallað Vatnabyggð (sem ber flest 

einkenni Reykjavíkur) í rannsókninni, telur formaður skólanefndar að það vald nái 

einnig yfir fagleg mál og að skólastjórum beri að fylgja stefnunni eftir, þrátt fyrir 

fyrrnefnda lagagrein, en hafi hins vegar einungis frelsi um útfærslu. Hann bætir við að 

þar sem skólanefnd hafi mikið um fjármagn skólunum til handa að segja, þá geti hún 

þannig haft áhrif á skólastefnu. Eins bætir hann við að skólastjórar eigi að stýra innra 

starfi skólanna og það þurfi að vera hljómgrunnur innan þeirra fyrir breytingum.  

  

Í samtölum Guðmundar Ó. Ásmundssonar við tvo skólastjóra úr sama byggðarlagi 

kemur í ljós að þeir telja skólanefnd, í samvinnu við skólaskrifstofu, móta þá stefnu 

sem þeim er ætlað að fylgja en hafa svo frelsi til að útfæra. Annar þeirra var ekki 

sáttur við þá stefnu sem var mörkuð af skólaskrifstofu og ákvað að fara aðra leið sem 

olli óánægju hjá yfirmönnum hans en hann fékk þrátt fyrir það að hafa sitt fram. Eins 

ákvað hann að sinn skóli tæki ekki ákveðna frídaga á sama tíma og aðrir skólar og 

komst einnig upp með það vegna þess að hann hafði til þess stuðning foreldra 

nemenda (Guðmundur Ó. Ásmundsson o.fl., 2008).  

 

Í 13. grein laga um grunnskóla kemur fram að kennarar, skólastjórar og foreldrar eiga 

rétt til þess skipa sína eigin fulltrúa til að sitja fundi skólanefndar sem hafa málfrelsi 

og tillögurétt (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í rannsókn Guðmundar Ó 

Ásmundssonar og félaga kemur fram að skólastjórar Vatnabyggðar hafa engin 

samskipti við skólanefndina sjálfa. Hins vegar sjái skólaskrifstofa til þess að 

ákvarðanir nefndarinnar komist til skólanna (Guðmundur Ó Ásmundsson o.fl., 2008).  

 

Í 15. grein laganna kemur fram að starfsmenn skóla eiga að vinna að því að styrkja 

samstarf milli skóla og heimila með fræðslu um skólamál og veita foreldrum 

upplýsingar um starf skólanna. Í 45. grein segir að kennarar hvers skóla eiga að sjá 

um námsmat og þeir eiga að veita nemendum og forráðamönnum þeirra góðar 

upplýsingar um árangur. (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 
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2.2 Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla er nánari útfærsla á ákvæðum laga og reglugerða sem fjalla 

um grunnskóla landsins. Í henni eru grunnskólunum lagðar línurnar um uppeldis- og 

menntunarhlutverk þeirra. Eins er þar að finna meginstefnu um kennslu og 

kennsluskipan. Menntamálaráðherra setur aðalnámskrá með sams konar 

vinnubrögðum og tíðkast með reglugerðir og telst hún sem slík reglugerðarígildi, hún 

er stjórntæki til að sjá til þess að ákvæðum laga sé fylgt. Tilgangurinn með setningu 

aðalnámskrár er meðal annars að samræma nám og kennslu eins langt og stjórnvöld 

telja að til þurfi (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999: 20). 

 

Í núgildandi námskrá er lögð sterk áhersla á að sem flestum nemendum verði gert 

kleift að ná sem flestum markmiðum hennar. Ljóst þykir að sumir nemendur eiga 

auðvelt með að ná fleiri og flóknari markmiðum meðan aðrir gætu þurft meiri tíma og 

eins gæti þurft að laga námið sérstakalega að þörfum þeirra (Aðalnámskrá, 1999:21). Í 

henni kemur fram sú skoðun að markmiðin þurfa að vera sett skýrt fram svo allir leggi 

í þau sama skilning og þau dugi sem viðmið í skólastarfi. Þetta er leiðarljós markmiða 

aðalnámskrár og í þeim felst samkvæmt henni skólastefna (Aðalnámskrá, 1999:23). 

 

Lög kveða á um að hver skóli skuli á hverju ári gefa út skólanámskrá. Skólastjóri er 

ábyrgur fyrir vinnslu hennar, útgáfu og kynningu. Hún skal vera ítarlegri en 

aðalnámskrá og má laga fyrirmæli aðalnámskrár að sérstöðu þess skóla er um ræðir 

og aðstæðum á hverjum stað (Aðalnámskrá, 1999:25). Samkvæmt aðalnámskrá er það 

mál hvers skóla fyrir sig að vinna úr þeim viðmiðum er hann setur í skólanámskrá 

sinni. Það á að gera með tilliti til nemendahóps og kennsluhátta sem hver skóli hallast 

að. Í skólanámskránni á að koma fram hvernig kennslan er skipulögð og 

kennsluaðferðir skulu nefndar (Aðalnámskrá, 1999:25). Atriði sem þurfa að koma 

fram í skólanámskrá hvers skóla eru m.a. kennslufræðileg stefna, skólareglur um 

umgengni, samskipti, mætingar og meðferð agamála. Þar skal einnig koma fram 

hvernig hver skóli ætlar að standa að forvörnum (Aðalnámskrá, 1999:26). 

 

Samkvæmt aðalnámskrá bera kennarar sjálfir faglega ábyrgð á því að velja 

kennsluaðferðir til að mæta markmiðum hennar og skólanámskrár (Aðalnámskrá, 

1999:31). Hvergi kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla að skólaskrifstofur 
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sveitarfélaganna eigi að taka nokkurn þátt í að móta hvorki stefnu né starf skólanna 

eða koma ákvæðum hennar í framkvæmd. 

2.3 Samantekt 

Það fer ekki á milli mála að ein mikilvæg sýn laganna, aðalnámskrár og svo niður-

stöðum nefndar um mótun menntastefnu, þaðan sem lögin og aðalnámskrá sækja 

grunn sinn, er valddreifing. Skólarnir eiga að móta sér hver sína eigin stefnu undir 

faglegri forystu skólastjóra. Kennurum ber sjálfum að velja kennsluhætti og 

skólanefndir hafa skv. lögunum aðeins eftirlitshlutverki að gæta. Það kemur strax 

fram að sama viðhorf ríkir ekki endilega meðal allra skólanefndamanna og þaðan 

kemur ágreiningurinn. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir hlutverki Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur eins og 

það var útfært af Fræðsluráði Reykjavíkur og stofnuninni sjálfri. Eins mun ég lýsa því 

hvernig ég mun vinna með gögnin. 

 

Áður en lengra er haldið fer vel á að rifja upp rannsóknarspurningarnar. Hver eru 

áhersluatriði Starfsáætlunar fræðslumála Reykjavíkurborgar? Hvernig koma þau 

heim og saman við áherslur þær sem settar eru fram Aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 1999 og lögum um grunnskóla nr. 66/1995? Ef áherslur eru ólíkar, hvernig er 

hægt að úskýra það? Gengur Reykjavíkurborg inn á verk- og valdsvið skólanna og 

þeirra kennara sem þar starfa t.d. með innleiðingu miðstýrðra kerfa og stjórntækja 

skólunum til handa? Hvaða lagastoðir eru fyrir sjálfstæðri stefnu sveitarfélaga í 

skólamálum? 

 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur starfaði á vegum Fræðsluráðs Reykjavíkur sem og í 

umboði þess. Samkvæmt samþykkt Fræðsluráðs í apríl árið 1997 þá eru 

meginhlutverk hennar að hún á að taka að sér faglega forystu skólamála í borginni og 

búa til stefnu sem nær yfir allt skólastarf, gæta þess að lögum og reglugerðum um 

grunnskóla sé fylgt, veita skólum borgarinnar faglega og fjárhagslega þjónustu og 

hafa yfirsýn yfir starf skólanna og þróunarhugmyndir innan þeirra. (Starfsáætlun 

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, 1998:6). Fræðsluráð skerpir á hlutverki 

Fræðslumiðstöðvar með nýrri samþykkt 16. október árið 2000. Þar er bætt við að hún 

eigi að fara með yfirstjórn þeirra mála er varða skóla í borginni og að sjá til þess að 

ákvörðunum borgarinnar um fræðslumál sé fylgt eftir. Eins á Fræðslumiðstöð að veita 

upplýsingar til stofnanna borgarinnar sem og öðrum opinberum aðilum og taka þátt í 

verkefnum um fræðslumál sem borgin stendur fyrir (Starfsáætlun fræðslumála, 

2001:3). 

 

Í starfsáætlun ársins 1999 kemur fram sú túlkun Fræðslumiðstöðvar að lög um 

grunnskóla og aðalnámskrá leggji málin þannig á borðið að skólarnir hafi frjálsar 

hendur um skipulag og framkvæmd skólastarfs. Aftur á móti sér stofnunin hlutverk 

sitt fólgið í því að hafa eftirlit með skólastarfi og hún sinni því með því að meta 
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skólanámskrár og safna tölfræðilegum upplýsingum um starf skólanna. Svo er bætt 

við að fræðsluráð og Fræðslumiðstöð líti svo á að innan þeirra verkahrings teljist að 

hvetja skólana til að bæta stöðugt starf sitt og standa að átaksverkefnum í skólastarfi 

(Starfsáætlun Fræðslumiðstöðvar, 1998:28). Töluverð breyting verður á hvernig 

Fræðslumiðstöð lítur á hlutverk sitt strax ári seinna er segir að „Lög, reglugerðir og 

aðalnámskrá grunnskóla annars vegar og ákvarðanir borgaryfirvalda hins vegar, 

marka ramma utan um starf grunnskóla í Reykjavík“ (Starfsáætlun fræðslumála, 

1999:27). Þarna tekur af öll tvímæli og ljóst er að Fræðslumiðstöð telur sig hafa 

tvímælalaust vald til allra þeirra ákvarðanna sem hún vill taka og varða skólastarf í 

borginni. 

3.1 Lýsing á gögnum 

Eins og áður hefur komið fram þá er hér á ferðinni samanburðarrannsókn á almennum 

hluta Aðalnámskrá grunnskóla  frá árinu 1999 og starfsáætlunum Fræðslumiðstöðvar 

Reykjavíkur frá árunum 1999 til 2005, sjö hefti alls, er stofnunin breyttist í 

Menntasvið Reykjavíkur en með þeirri gjörð voru grunn- og leikskólar Reykja-

víkurborgar færðir undir sama hattinn. Starfsáætlanirnar eru ekki miklar í vöxtum. 

Þær eru í kringum 40 bls hver sem skiptast í fimm til sex kafla. Þeir eru Leiðarljós, 

Tölfræðilegar upplýsingar, Fjármál, Markmið, Mælingar á árangri (eða Mat á árangri) 

og svo stundum Búnaðarmál skóla. Auk þessa fylgdu ýmis fylgiskjöl hverju hefti eins 

og t.d. skilgreiningar á hugtökum og yfirlit um vinnuferli og samráð við gerð 

starfsáætlanna. Starfsáætlanirnar má í raun líta á sem stefnuplögg Fræðslumiðstöðvar 

Reykjavíkur allt þar til árins 2006 en þá fyrst kom út formleg skólastefna nýstofnaðs 

Menntasviðs. 

 

Ég skoða fyrst og fremst markmiðskafla þeirra en þar er helst að finna áherslur sem 

varða faglegt starf grunnskólanna. Til einföldunar tek ég sum árin saman í einum 

kafla, þar sem áherslur þeirra á milli eru keimlíkar, en önnur ár hafa hvert sinn eigin 

kafla. 

 

Ári eftir að síðasta starfsáætlunin sem hér er til umfjöllunar kom út, gaf Menntasvið 

Reykjavíkur út lítinn bækling undir heitinu Stefna Reykjavíkurborgar í menntamálum 

(Menntasvið Reykjavíkur, 2006). Það sem kemur fram í honum um grunnskólana er 

lítið annað en staðfesting á því sem birst hefur í starfsáætlunum fyrri ára. Í honum 
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stendur að nemendur skuli vinna eftir einstaklingsáætlunum gerðum í samvinnu við 

foreldra og kennara. Starfshættir eiga að vera opnir og sveigjanlegir og nemendur eiga 

að sinna starfi sínu einir sem og í samneyti við aðra. Grunnskólarnir eiga hver fyrir sig 

að vera hverfismiðstöð í góðum tengslum við umhverfi sitt og eiga t.d. að færa starf 

sitt út fyrir veggi sína. Þeir teljast vera sjálfstæðar stofnanir sem eru þó bundnar af 

lagabókstafnum, stefnumörkun borgarinnar o.fl (Menntasvið Reykjavíkur, 2006). 

 

Eftir yfirlestur þessarra gagna þykir mér augljóst að upplýsingar um faglega 

stefnumörkun Fræðslumiðstöðvar Reykjvavíkur er helst að finna í markmiðsköflum 

starfsáætlana hennar og þeir kaflar því bestu upplýsingar fáanlegar til þess að leita 

svara við rannsóknarspurningunum. 
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4 Niðurstöður 

Best er að minna á rannsóknarspurningarnar á ný áður en ég hef umfjöllun mína um 

starfsáætlanirnar sjálfar. Ég spurði hver áhersluatriði starfsáætlana Fræðslumiðstöðvar 

Reykjvíkur væru og hvernig þau kæmu heim og saman við þær áherslur sem eru settar 

fram í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999. Eins spurði ég hvort áherslur væru 

ólíkar og ef þær væru það hvernig væri hægt að útskýra þann mismun. Einnig spurði 

ég hvort Reykjavíkurborg gengi inn á verk- og valdsvið skólanna og kennara þeirra 

t.d. með innleiðingu miðstýrðra kerfa og stjórntækja. Síðasta, en ekki lítilvægasta, 

spurningin var hvort væri hægt að finna lagastoðir fyrir sjálfstæðri stefnu sveitarfélaga 

í skólamálum. 

 

Ég ætla að skipa niðurstöðunum í tvo flokka innan hvers kafla. Þeir eru Áhersluatriði 

þar sem ég mun setja atriði sem snerta á kennslu og Innleiðingaraðferðir sem tekur við 

atriðum sem hafa með verk- og valdsvið að gera.  

 

Þá er komið að aðalatriði kaflans að draga fram atriði úr starfsáætlunum Fræðslu-

miðtöðvar Reykjavíkur, sem í júní 2005 varð Menntasvið Reykjavíkurborgar. 

Skoðaðar verða starfsáætlanir frá árinu 1999 til og með 2005.  

4.1 Starfsáætlun fræðslumála 1999 og 2000 

4.1.1 Áhersluatriði 

Sérstök áhersla er lögð á eðlis-, efna- og stærðfræði í hefti ársins 1999 og á að vinna 

átak til að efla kennslu í raungreinunum. Fjórir skólar eiga samkvæmt því að verða 

móðurskólar í greinunum. Eins á að gefa út leiðbeiningarbækling og jafnvel einnig 

setja upp vefsíðu um skipulag náttúrfræðikennslu þar sem á að fjalla um kennsluhætti, 

gögn og kennsluleiðir sem myndu samræmast aðalnámskrá. Hlutverk móðurskólans er 

að gera heildaráætlun um kennslu í greinunum, þ.m.t. kennsluhætti og námsgögn. Í 

þessum skólum eiga að vera einhvers konar kassar með gögnum og kennslu-

leiðbeiningum fyrir kennslu ákveðinna þátta fyrir aðra skóla í hverju hverfi (Starfs-

áætlun Fræðslumiðstöðvar, 1998:40). 
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Í C hluta markmiðakafla ársins 2000 er fjallað um þróun kennsluhátta til að gera 

námið nemendamiðaðra. Aukna áherslu skal leggja á þemanám og samvinnu, sbr. 

aðalnámskrá (Starfsáætlun Fræðslumála, 1999:32). 

 

Einnig kemur fram í hefti fyrir árið 2000 að skólum er gert að starfa í nánum tengslum 

við foreldra og aðra forráðamenn nemenda. Þeir eiga, næstu þrjú árin, að leggja 

áherslu á að koma á þríhliða samningum milli þeirra sjálfra, nemenda og foreldra og 

koma á netsamskiptum við foreldra (Starfsáætlun fræðslumála, 1999:34). Rök eru þau 

að góð samvinna milli heimilis og skóla geti skipt reginmun um hversu vel börnum 

gangi í námi sínu og að mikilvægt sé að foreldrar séu með á nótunum um nám barna 

sinna og netið geti auðveldað slík samskipti. Strax árið 2000 átti að koma í 

framkvæmd að taka upp þríhliða samninga og byrja mátti á einum árgangi eða 

nemendahóp (Starfsáætlun fræðslumála, 1999:3). 

4.1.2 Innleiðingaraðferðir 

Skólastjórar og kennararáð skólanna voru í nokkru samráði við gerð starfsáætlunar 

ársins 1999 í það minnsta voru aðilar upplýstir um hvað var í gangi og drög voru 

kynnt fyrir þeim (Starfsáætlun Fræðslumiðstöðvar, 1998:Fylgiskjal 1a).Árið 2000. 

eru kennararáð grunnskóla borgarinnar ekki lengur höfð með í ráðum þegar það 

kemur að samningu starfsáætlunarinnar (Starfsáætlun fræðslumála, 1999:Fylgiskjal 

1). 

 

Í litlum bæklingi, Hvað má höndin ein og ein? Allir leggi saman! (2000), sem fylgir 

hefti ársins 2000 eru helstu atriði þess lögð fram, kemur fram að hlutverk grunnskóla 

borgarinnar sé að móta sína eigin stefnu í samræmi við lög og annara reglna 

ríkisvaldsins og svo „stefnumörkunar Reykjavíkurborgar hins vegar“ (Hvað má 

höndin ein og ein? Allir leggi saman! 2000).  

 

Þetta árið er kveðið um á í þriggja ára markmiðum að efla eigi skólana til að þeir geti 

tekist á við aukið sjálfstæði. En auk faglegs sjálfstæðis þá eiga þeir líka að fá 

fjárhagslegt sjálfstæði (Starfsáætlun fræðslumála, 1999:31). Það ár átti að halda 

ráðstefnu um sjálfstæði skóla þar sem yrði fjallað um skilgreiningu á því hvað það er 

og þátt yfirvalda í stefnumótun (Starfsáætlun Fræðslumála, 1999:32). 
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Skólarnir eru hvattir til að verja hluta af þeim fjármunum sem þeir fá til stjórnunar til 

að ráða fólk í ákveðið starf; stöðu fagstjóra í tölvunotkun. Það er rökstutt með því að 

það þurfi að vera umsjón með tölvum (Starfsáætlun fræðslumála, 1999:32). Skólar 

borgarinnar eru einnig hvattir til að gera sér áætlun um hvernig taka eigi á einelti 

innan þeirra. Það á að útbúa matstæki fyrir kennara til að finna einelti innan bekkja 

þeirra ef það á sér stað. 

 

Hefja á nýtingu á netinu í samskiptum við foreldra og smíða skólunum heimasíðu 

með helstu upplýsingum um það sem aðilar þurfa að vita eins og viðtalstíma. Allir 

kennarar eiga að hafa aðgang að nettengdri tölvu Skólarnir eiga líka að halda fund 

með foreldrum væntanlegra 8. bekkinga til að fjalla um unglingsárin. Skólunum er 

gert að bjóða foreldrum upp á námskeið í upplýsingatækni svo þeir geti kynnst þeim 

forritum sem börnin þeirra eru að nota (Starfsáætlun fræðslumála, 1999:35). 

4.2 Starfsáætlun fræðslumála 2001 

4.2.1 Áhersluatriði 

Í markmiðum til þriggja ára kemur fram að þróa skuli kennsluhætti í þá átt að námið 

verði einstaklingsmiðað. Til að ná þessu markmiði á að gera námsáætlanir fyrir 

einstaklinga og skapa gott aðgengi að tölvum. Sett er það markmið að árið 2004 sé ein 

tölva á hverja fimm nemendur og haustið 2003 hafi hver kennari sína eigin tölvu til 

afnota og allar skólastofur verði nettengdar. Rök fyrir þessu er að í skólum eins og 

annars staðar þá hafi tölvutæknin mikil áhrif. Þannig geri hún það mun auðveldara að 

miða námið við stöðu hvers og eins nemanda. Strax á að leita leiða til að gera það 

auðveldara fyrir skólana að tileinka sér kennsluhætti í átt að einstaklingsmiðuðu námi 

og er gerð tillaga um að losa um hið hefðbundna bekkjarkerfi. Þróa á tæki til að meta 

kennsluhætti sem lið í innra mati skóla og þróun kennsluhátta (Starfsáætlun 

fræðslumála, 2001:27). 

 

Kennurum er gert að gera sérstaka einstaklingsáætlun til að tryggja að sem flestir 

nemendur séu læsir sér til gagns við lok annars bekkjar. Áætlunina á að byggja á 

niðurstöðum úr lesskimunarprófi. 

 

Í þriggja ára markmiðum um sérúræði og sérkennslu segir að málefni nemenda sem 

eiga við fötlun, námslegan eða hegðunarlegan vanda að stríða eigi að leysa innan 
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almennra skóla eins og hægt er. Það á að setja viðmið um hvaða nemendur verður að 

ræða. Það á að stofna stuðningsteymi innan skólana vegna þessara nemenda og stofna 

stöður fyrir stjórnendur í sérkennslu til að aðstoða kennara við skipulag. Rök fyrir 

þessu eru niðurstöður rannsóknar sem var framkvæmd í grunnskólum Reykjvíkur 

bentu til þess að lítill munur væri gerður á nemendum sem áttu við námslegan vanda 

að etja og þeirra sem áttu við félags- og hegðunarlegan vanda að etja. Skólarnir eru 

hvattir til þess að gera greinarmun á nemendum sem þyggja þjónustu vegna námslegs 

vanda og og þeirra sem þyggja hana vegna félags- og hegðunarlegs vanda. Það á 

einnig að greina á milli ráðgjafar vegna hópanna tveggja (Starfsáætlun fræðslumála, 

2001:29). 

 

4.2.2 Innleiðingaraðferðir 

Skólar eru hvattir til að nýta Skólarýni (Starfsáætlun fræðslumála, 2001:27), sem er 

sjálfsmatstæki, eftir Benedikt Sigurðsson gert í samvinnu við Háskólann á Akureyri, 

til að meta skólastarf. Tölvuforritið er þeim kostum gætt að hægt er að aðlaga það að 

sérkennum skóla og það sér sjálft um úrvinnslu gagna (Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). 

 

Mynda á teymi starfsmanna í sumum skólum borgarinnar sem á að móta stefnu hvers 

skóla fyrir sig um þjónustu við nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku 

(Starfsáætlun fræðslumála, 2001:28). 

 

Það á að aðstoða skólana við að koma sér upp stuðningskerfum fyrir nemendur sem 

þurfa á sérúræðum að halda. Veitt aðstoð er t.a.m. stuðningsteymi fyrir kennara, 

stjórnandi sérkennslu á að veita kennurum ráðgjöf, skrá á ferla um aðgerðir vegna 

þeirra nemenda sem eiga við vanda að stríða, setja á leiðbeinandi viðmið um hvaða 

nemendur muni hljóta almenna sérkennslu og hvatt er til að gerðar séu 

einstaklingsnámskrár í sérkennslu (Starfsáætlun fræðslumála, 2001:29). 
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4.3 Starfsáætlun fræðslumála 2002 

4.3.1 Áhersluatriði 

Við markmiða kafla starfsáætlana bætist nýr hluti kallaður Sýn til næstu 10 ára. Í 

þeirri fyrir kennsluhætti segir að skólar eigi að hafa opna og sveigjanlega kennslu-

hættti og eigi þar að styðjast við upplýsinga- og samskiptatækni. Lögð verði áhersla á 

einstaklingsmiðað nám með fjölþrepa námskipan og þemabundnum verkefnum, taka á 

mið af fjölgreind og fjölmenningarlegu samfélagi. Nemendur eiga að starfa eftir 

einstaklingsáætlunum sem eiga að vera unnar í samráði við nemendur og foreldra, 

markmið á að setja til einnar annar. Mikla áherslu á að leggja á samvinnu og blöndun 

ólíkra nemenda. Nemendur eiga að læra að velja og hafna efni sem þeir finna á 

vefnum og geta metið og nýtt sér það. Það á að leggja áherslu á eflingu 

siðgæðisvitundar. 

 

Í markmiðum til þriggja ára kemur fram að skólar eigi að auka samvinnu kennara um 

nokkra bekki. Samstarf umsjónar- og sérgreinakennara og námsáætlanir fyrir 

einstaklinga eru taldar lykillinn að því að ná markmiðinu. Símenntun kennara á að 

vera miðuð við þetta á fylgjandi árum (Starfsáætlun fræðslumála, 2002:25). Kennarar 

í rannsókn Barkar Hansens og félaga eru ekki á eitt sáttir um stöðu símenntunnar og 

segja hana hafa versnað og vera miðstýrða. Þeir eiga að hljóta símenntun sína frá 

ákveðnum aðilum og um ákveðin mál. Allt er fast ákveðið og ekki tekið neitt mið af 

óskum kennara (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lársudóttir, 

2004). 

 

Rök fyrir þessu eru að þar sem markmið skóla sé að vinna að þroska og menntun allra 

nemenda og allir nemendur séu ólíkir þurfi að fara ýmsar leiðir til að mæta þörfum 

þeirra. Besta leiðin til þess er að kennarar vinni saman og sameini þannig reynslu sína 

og þekkingu (Starfsáætlun fræðslumála, 2002:25). Vinna á út frá því að námið ætti að 

verða árangursríkara með því að miða það við stöðu hvers og eins. 

 

Skrefin sem stigin ættu að vera þetta árið eru að skólum verði veittur stuðningur til að 

þróa kennsluhætti í átt að einstaklingsmiðaðra námi en þegar er til staðar og auka 

fjölbreytni í kennsluháttum. Símenntunaráætlanir skólanna eiga að vera í samræmi við 

þessar áherslur. Skólarnir eiga að nýta sér nýgerða kjarasamninga við kennara til þess 
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að „losa um hefðbundið skólastarf“. Hvatning er gerð til skóla að hafa námsmat 

fjölbreytt og það taki tillit til einstaklingsáætlanna (Starfsáætlun fræðslumála, 

2002:26). 

 

Í sérkennslu er bætt við þriggja ára markmið að leggja eigi aukna áherslu á að 

sérkennsla fari fram inni í bekkjum með stuðningi við nemendur eða tveggja kennara 

kerfi sem er þegar tveir kennarar bera sameiginlega ábyrgð á hópi nemenda 

(Starfsáætlun fræðslumála, 2002:28). Skólarnir eru hvattir til þess að hrinda þessu 

þegar í framkvæmd (Starfsáætlun fræðslumála, 2002:29). 

 

Skólastarf á að færa nokkuð út fyrir skólann sjálfan. Nemendur eiga að heimsækja 

fyrirtæki og stofnanir til að kynna sér þau, starfa þar og vinna verkefni sem eru hluti 

af náminu. Skólar eiga að gera samninga við fyrirtæki, stofnanir og félög um alls 

konar verkefni (Starfsáætlun fræðslumála, 2002:32). 

4.3.2 Innleiðingaraðferðir 

Í tíu ára sýn um sjálfstæða skóla segir eftirfarandi „Skólar starfi sem sjálfstæðar 

stofnanir innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár, stefnumörkun borgarinnar og 

kjarasamninga.“ (Starfsáætlun fræðslumála, 2002:30). Þeir eiga að búa sér sérstöðu, 

hafa framtíðarsýn og tengjast umhverfinu. Eftirlit með skólunum á hafa á sér margar 

myndir eins og t.d. skóladagatöl og skólanámskrár (Starfsáætlun fræðslumála, 

2002:30). 

 

Skólar eiga að hefja að gera símenntunaráætlanir hvert ár sem ná til allra starfs-

mannahópa innan hvers skóla. Þeim ber að skila til Fræðslumiðstöðvar innan skóla-

námskrár. Það á að aðstoða skólana við að þróa áætlun um móttöku nýrra starfsmanna 

og hún á að vera þáttur í starfsmannastefnu skólans (Starfsáætlun fræðslumála, 

2002:31). 

 

Í markmiðum til þriggja ára er ítrekað að skólar eigi að starfa í nánum tengslum við 

foreldra og forráðamenn nemenda um námið. Það á að gera áætlanir um 

foreldraviðtöl, foreldraheimsóknir, þátttöku þeirra í skólastarfinu og jafnvel 

heimsóknir kennara á heimili nemenda ef á þarf að halda. 
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Skólarnir eiga að skipuleggja gagnvirk tengsl við hverfin sín með verkefnum sem 

fyrirtæki, menningarstofnanir og félög eru hinn aðilinn að og taka þátt í að efla starf 

skólanna. Eins eiga þeir að setja sér stefnu um hvernig hver þeirra verði 

menningarmiðstöð, hver í sínu hverfi (Starfsáætlun fræðslumála, 2002:32). 

 

Á árinu eiga allir skólar að hafa komið sér upp virkri heimasíðu og gefa út tvö til þrjú 

fréttabréf á ári. Það á að koma fram í skólanámskrá fyrir 2002–2003 með hvaða hætti 

skólarnir haga samstarfi við foreldra. Skólar eru hvattir til að hefja gerð samstarfs-

samninga við aðila utan þeirra eins og t.d. íþróttafélög og kirkjur (Starfsáætlun 

fræðslumála, 2002:33). 

4.4 Starfsáætlun fræðslumála 2003 

4.4.1 Áhersluatriði 

Bætt er inn á Sýn til 10 ára að leggja eigi áherslu á að efla félagsþroska eins og 

lýðræðisleg vinnubrögð og samskiptahæfni. Í markmiðum til þriggja ára bætist við að 

fylgja á eftir stefnu í málefnum nemenda í grunnskólum Reykjavíkur hverra íslenska 

er annað tungumál (Starfsáætlun fræðslumála, 2003:26). 

 

Það á að þróa fjarnám, aðallega í ensku og dönsku fyrir unglinga sem eru á undan í 

tungumálunum tveimur. Nemendur geta tekið stöðumat í ensku við upphaf enskunáms 

í 5. bekk. Það á að gera einstaklingsáætlun fyrir þá nemendur sem eru lengra komnir 

og þeir geta þannig bætt við þekkingu sína á formlegan hátt. 

 

Skref stigin á árinu er m.a. að ítrekað er að skólar skulu halda áfram að þróa 

fjölbreytta, einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Fræðslumiðstöð leggur sérstaka áherslu 

á þetta atriði þetta árið og bíður upp á að skólar geti leitað aðstoðar kennsluráðgjafa 

hjá stofnuninni. Upplýsingakerfi skóla á að styðja við markmið um einstaklingsmiðað 

nám (Starfsáætlun fræðslumála, 2003:27). 

4.4.2 Innleiðingaraðferðir 

Skólar eiga að gera áætlun um viðbrögð við niðurstöðum úr lesskimunum og sam-

ræmdum prófum í íslensku fyrir 4. og 7. bekk. Það á að leggja fyrir skimunarpróf í 

stærðfræði í lok 2. bekkjar og skipuleggja einstaklingsmiðaðar áherslur út frá 

niðurstöðunum. Skimunarpróf á að leggja fyrir alla nemendur um leið og nám hefst í 
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1. bekk og það á að gefa niðurstöðurnar út eins og hreyfiþroskapróf og kannanir á 

hugtakaskilningi og félagsfærni. Skólar eiga að gera áætlanir fyrir þá sem ekki ná 

viðmiðum á prófunum (Starfsáætlun fræðslumála, 2003:27). 

 

Nýjung er í skipulagi starfsáætlunar þetta árið þar sem bætt er við hluta þar sem 

skólarnir í hverjum borgarhluta stíga ákveðin skref á árinu. Þessi nýi hluti er unninn af 

skólastjórum. Í borgarhluta 1 eiga skólarnir að samræma kennsluhætti í aðskólum og 

safnskóla. Kennarar hverrar greinar fyrir sig eiga að vinna saman milli skóla. Í 

borgahluta 2 á að halda kennaraþing til að efla faglegt samstarf kennara bæði innan og 

milli skóla, samvinnu um símenntun og samvinnu fagteyma o.fl. Haustið 2003 verði 

haldinn sameiginlegur starfsdagur skóla hverfisins. 

 

Í borgarhluta 3 eiga skólar að vinna saman með valgreinar þar sem það hentar. Þeir 

eiga að efla náttúru- og útikennslu með þróun kennsluleiðbeininga og nýta þannig 

reynslu móðurskólanna. Þeir eiga einnig að skipuleggja samvinnu kennara milli 

skólanna helst eftir aldri nemenda og námsgreinum. Þeir eiga að halda sameiginlega 

námsdaga. Í borgarhluta 4 á einnig að auka samstarf kennara með sameiginlegum 

starfsdögum, auknu upplýsingaflæði milli þeirra o.fl. Það á að efla upplýsingatækni 

með notkun hennar í almennri kennslu. Það á gera með því að auka aðgengi kennara 

og nemenda að tölvum (Starfsáætlun fræðslumála, 2003:28). 

 

Í kaflanum um skóla án aðgreiningar kemur fram í skrefum fyrir 2003 að um 14 

skólar muni taka þátt í 18 mánaða átaki gegn einelti. Einnig að einn ákveðinn aðili 

eigi að bera ábyrgð á vímuvörnum innan hvers skóla.  

 

Í borgarhluta 1 verður komið upp sérkennsluverum í hverjum skóla sem verður 

miðstöð sérskennslu í þeim skóla. Hver þeirra mun hafa sinn yfirmann sérkennslu og 

er hvatt til þess að þeir vinni saman innan hverfis. Allir skólar borgarhlutans munu 

stofna ráðgjafateymi fyrir nemendur með náms- og hegðunarvanda. Einn eða tveir 

kennarar úr hverjum skóla eiga að fara í atferlisþjálfun þannig að nemendur sem þjást 

af atferlisvanda geti fengið atferlisþjálfun. 

 

Í borgarhluta 2 verður einnig komið upp sérkennsluverum og þeim ráðinn yfirmaður. 

Einn til þrír kennarar úr hverjum skóla verða sendir á námskeið fyrir atferisþjálfun. 
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Samvinnu verður komið af stað milli sérdeilda í borgarhlutanum. Skólar í 

borgarhlutanum eiga í sameiningu að endurskipuleggja kennsluhætti í sérkennslu með 

samráði skólastjóra og ráðgjöf frá Fræðslumiðstöð. Sérkennarar eiga að sækja 

sameiginlega fagfundi og símenntun í gerð einstaklingsnámskráa. Í borgarhluta 4 á að 

halda áfram þróun gerðar einstaklingsáætlana, tveggja kennara kerfi o.fl. (Starfs-

áætlun fræðslumála, 2003:30). 

 

Í kaflanum Náin tengsl skóla og grenndarsamfélags er ítrekað að allir skólar eigi að 

hafa sína eigin virku heimasíðu í lok ársins og eigi að gefa út fréttabréf. Í borgarhluta 

1 á að leggja áherslu á samvinnu yngra stigs grunnskóla við leikskólana í 

borgarhlutanum. Það á að hefja samvinnu við framhaldsskóla um að nemendur í 

Hagaskóla geti tekið framhaldsskólaáfanga sem valfag. Kennarar eiga að fara í 

gagnkvæmar heimsóknir í skóla hvers annars. 

 

Í borgarhluta 2 eiga skólarnir að eiga með sér samvinnu um nýtingu útivistasvæða 

borgarhlutans. Vissir árgangar eiga markvisst að sækja vettvangsferðir í Laugardal, 

Elliðaárdal og Öskjuhlíð og vinna að verkefnum í náttúru- og umhverfisfræði. Þar á 

einnig að hefja samstarf við leikskóla um kynningar og heimsóknir og jafnvel 

einhverskonar vinnu grunnskólanemenda í leikskóla. Í borgarhluta 3 eiga skólarnir að 

tengjast félagasamtökum og atvinnulífinu. 

 

Í borgarhluta 4 á að styrkja foreldrasamstarf, þekking á miðlast frá Engjaskóla. Nýta á 

náttúruna í ríkari mæli við kennslu. Efla á samvinnu á milli skólastiga, þ.e. leikskóla 

og grunnskóla annars vegar og grunnskóla og framhaldsskóla hins vegar (Starfsáætlun 

fræðslumála, 2003:32). 

 

Í kaflanum Sjálfstæðir skólar – styrk stjórnun skóla – eftirlit er bætt inn á Sýn til 10 

ára að starfsáætlun skóla eða skólahandbók skuli dreift til allra foreldra. Í skref fyrir 

árið segir að skólastjórar innan borgarhlutana eigi að auka samvinnu sín á milli um 

suma þætti eins og sameiginleg markmið borgarhluta. Skólar eiga að halda áfram að 

vinna að sjálfsmatsáætlunum og gera sjálfsmatsskýrslur á tveggja til þriggja ára fresti 

(Starfsáætlun fræðslumála, 2003:34). 
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4.5 Starfsáætlun fræðslumála 2004 og 2005 

Ég ákvað að taka árin 2004 og 2005 saman vegna þess að áherslur á milli þeirra eru 

keimlíkar og litlu er bætt við árið 2005. 

4.5.1 Áhersluatriði 

Í markmiðum til þriggja ára kemur fram að á komandi árum eigi að vinna að þróun 

kennsluhátta og skipulag námsins verði einstaklingsmiðaðra „og aukin áhersla lögð á 

fjölbreytta kennsluhætti, s.s. með auknu vali, samkennslu árganga, aukinni hóp- og 

þemavinnu og nýtingu netsins og tölvutækninnar, sbr. aðalnámskrá grunnskóla 

(almennur hluti, bls. 14–19 og 31–32).“ (Starfsáætlun fræðslumála, 2004:14). Þegar 

litið er á þær blaðsíður Aðalnámskrár sem starfsáætlun vísar til kemur eftirfarandi í 

ljós (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999) á bls. 15 er minnst á fjölbreytta kennsluhætti og 

svo aftur á bls. 31. Einu sinni er minnst á nýtingu netsins og tölvutækninnar og það er 

á bls. 18. Ekki er minnst einu orði um annað sem kemur fram í þessu markmiði 

Fræðslumiðstöðvar og eignað er almennum hluta aðalnámskrár. 

 

Skólar eiga að sjá til þess að kennarar vinni meira saman með nemendahópa, bæði 

heila árganga og jafnvel fleiri. Það á einnig við um umsjónar- og sérgreinakennara. 

Einnig er lögð áhersla á að áfram verði unnið að þróun kennsluhátta og að gera námið 

einstaklingsmiðaðra. Kennsluhættir eiga að vera fjölbreyttir, auka á val, koma á 

samkennslu árganga og meiri hóp- og þemavinnu (Starfsáætlun fræðslumála, 

2004:14). 

 

Í markmiðum til þriggja ára, árið 2005, bætist við að skólar eigi að hefjast handa og 

gera tilraunir á að nemendur starfi eftir einstaklingsnámsáætlunum í ákveðnum 

árgöngum eða námsgreinum fyrst til að byrja með. 

 

Skólarnir eiga að vinna að því að verða betur í stakk búnir til að takast á við málefni 

fatlaðra nemenda sem og þeirra sem eiga við önnur vandamál að etja. Þetta á að gerast 

með því móti að þeir sem þurfa á séraðstoð að halda fái hana í sem bestum tengslum 

við daglegt skólastarf. Það eiga að vera til ferilslýsingar innan hvers skóla um hvernig 

á að taka á málefnum nemenda sem eiga við vandamál að stríða. Greina á milli 
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nemenda með náms- og hegðunarvanda sem og þeirrar þjónustu sem þeir njóta 

(Starfsáætlun fræðslumála, 2005:14). 

 

Fræðslumiðstöð ætlar að vinna að áframhaldandi þróun tölvuforritsins Stundvísi, í 

samvinnu við Mentor ehf, sem er tæki til að auðvelda það að taka upp nýja 

kennsluhætti (Starfsáætlun fræðslumála, 2004:16). Stundvísi er sem fyrr segir 

tölvuforrit unnið af fyrirtækinu Mentor ehf sem auðveldar flæði upplýsinga innan 

skóla, heimila og opinberra aðila. Foritið er hægt að nota til að halda, m.a., utan um 

hvers konar upplýsingar um hvern nemenda. Eins og forföll, einkunnir og heimavinnu 

(Notendahandbók Stundvísi, ekkert ártal:2). Hægt er að senda allar upplýsingar sem 

skólinn vill koma áleiðis til foreldra í tölvupósti í gegnum forritið sjálft (Notenda-

handbók Stundvísi, ekkert ártal:3). 

 

4.5.2 Innleiðingaraðferðir 

Skólar skulu móta sér forvarnaráætlanir sem eiga m.a. að innihalda viðbrögð við 

einelti og allir grunnskólar Reykjavíkur eiga að taka þátt í Olweusaráætluninni, sem er 

aðgerðaáætlun gegn einelti, innan þriggja ára.(Starfsáætlun fræðslumála, 2004:14). 

 

Árið 2004 fellur út þátturinn um skref sem allir skólar eiga að taka yfir árið og í þess í 

stað er kominn kafli um hvaða skref Fræðslumiðstöð Reykjavíkur muni taka það árið 

til að aðstoða skólana að ná settum markmiðum. Í kaflanum Einstaklingsmiðað nám 

og samvinna nemenda kemur fram að Fræðslumiðstöð ætlar að halda ráðstefnur og 

koma að námskeiðahaldi skólanna um einstaklingsmiðað nám. Hún ætlar að beita sér 

fyrir því að á heimasíðum þeirra verði að finna efni sem segir frá reynslu kennara um 

einstaklingsmiðað nám. Stofnunin ætlar að aðstoða skólana með ráðgjöf um hvernig á 

að fara að því að skipta um vinnubrögð og „styrkja sameiginlegan skilning“ á því 

hvað hugtakið einstaklingsmiðað nám þýðir (Starfsáætlun fræðslumála, 2004:16). 

Skref sem fræðsluráð ætlar að taka árið 2005 eru að halda ráðstefnu fyrir kennara og 

skólastjóra um einstaklingsmiðað nám og svo annað námskeið fyrir skólastjóra um 

handleiðslu um einstaklingsmiðað nám. Halda á áfram að styrkja sameiginlegan 

skilning á hugtakinu einstaklingsmiðað nám og þróa áframhaldandi skref í átt að því 

að nám verði einstaklingsmiðað. Það á að halda fundi og jafnvel námskeið til að 

kynna möguleika hópvinnukerfa (Starfsáætlun fræðslumála, 2005:16). Skólar eiga að 
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þremur árum liðnum að hafa gert samnning um þátttökunám. Þetta á sérstaklega við 

nemendur á unglingastigi þar sem aðilar í umhverfinu eins og atvinnulífið, 

menningarstofnanir og félagasamtök myndu þá taka þátt í menntun þeirra og styrkja 

þannig þroska þeirra (Starfsáætlun fræðslumála, 2005:15). 

 

Sú breyting verður árið 2005 að borgarhlutarnir eru ekki lengur auðkenndir með 

númerum heldur eftir þeim hverfum sem í þeim eru. Þannig er borgahluti 1 nú 

Vesturbær, Miðborg og Hlíðar o.s.frv. Það er hins vegar engin breyting á því hvaða 

skólar eru innan hvers borgarhluta og því mun ég halda áfram að nota eldri auðkenni 

þeirra til að forðast mögulegan rugling og miskilning í þessarri umfjöllun. 

 

Í borgarhluta 1 eiga aðskólar og safnskóli að þróa og samræma kennsluhætti eftir því 

sem einstaklingsmiðuðu námi fleygir fram. Það á að halda fund um stöðuna eins og 

hún er og hvernig á að móta framtíðina. Það á að halda áfram að þróa ráðgjafateymi 

fyrir nemendur sem eiga við náms- og hegðunarvanda að stríða í öllum skólunum. Það 

á að framkvæma átak í gerð einstaklingsnámskráa fyrir nemendur í sérkennslu undir 

leiðsögn Vesturbæjarskóla. Halda á áfram við þróun námsvers í borgarhlutanum. 

Skólar sem þegar hafa innleitt Olweusaráætlunina eiga að kynna hana fyrir hinum 

skólunum sem enn eiga eftir að taka hana upp. Endurmenntunaráætlunanir munu taka 

tillit til þess á skólaárinu 2004–2005. Leggja á áherslu á samstarf grunnskóla með 

yngra stig við leikskólana. Halda á upplýsingafund fyrir þá skóla sem eiga erfitt með 

framkvæmd markmiðsins (Starfsáætlun fræðslumála, 2004:19). Í borgarhluta 1 árið 

2005 á að halda áfram að þróa og samræma kennsluhætti samtímis því er þróun 

einstaklingsmiðaðs náms stígur fram. Það á að gera átak í gerð einstaklingsnámskráa 

fyrir þá nemendur sem eru í sérkennslu (Starfsáætlun fræðslumála, 2005:18). 

 

Í borgarhluta 2 á að halda sameiginlegan starfsdag allra starfsmanna í skólum þess 

hluta. Tilgangurinn er að efla bæði fag- og félagslegt samstarf. Bjóða á upp á 

fræðsluerindi og kynningar á þróunarverkefnum, um einstaklingsmiðað nám og 

samvinnu nemenda, sem hafa verið unnin innan svæðisins. Það á að halda 

símenntunarnámskeið og öðrum skólum verður boðin þátttaka. Það á að efla samstarf 

skólana um sérkennsluver og ráðgjafateymi með jafningjafræðslu milli skóla. Miðla á 

þekkingu og reynslu um málefnið. Það á að efla samstarf við leikskólana í hverfinu og 

skólarnir í borgarhlutanum eiga að nýta sér reynslu annarra skóla af slíku samstarfi. 
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Halda á sameiginlegan upplýsingafund með skólastjórnendum um málefnið 

(Starfsáætlun fræðslumála, 2004:20). Árið 2005 á að halda námskeið í framhaldi af 

því sem var haldið árið áður. Símenntunarnámskeið hverfisins verða auglýst í öllum 

skólum þess. Halda á málþing þar sem safna á hugmyndum um námsmat í 

einstaklingsmiðuðu námi. Stjórnendur skólanna funda svo síðar til að fjalla um 

niðurstöður málþings (Starfsáætlun fræðslumála, 2005:19). 

 

Í borgarhluta 3 eiga skólarnir að halda áfram að þróa einstaklingsmiðað nám innan 

skólanna og fara í þeim efnum eftir skólanámskrá hvers þeirra. Skólarnir eiga að bæta 

upplýsingaflæði sín á milli og til þess að það náist eiga skólastjórar hverfisins að 

funda með reglulegu millibili og halda málþing um einstaklingsmiðað nám. Það á að 

skipuleggja samvinnu kennara milli skóla, helst eftir aldri nemenda og námsgreinum. 

Halda á sameiginlegan starfsdag. Skólarnir eiga að efla sveigjanlega kennsluhætti enn 

frekar með námskeiðahaldi fyrir kennara o.fl. Það á að halda sameiginlegan fund á 

milli skólastjórnenda og fagfólks í málefnum fatlaðra nemenda til að finna út hvaða 

leiðir er hægt að fara til að mæta þörfum þeirra á sem bestan hátt. Tveir skólar, 

Seljaskóli og Ölduselsskóli hafa þegar hafið þátttöku í Olweusar áætluninni og 

Selásskóli mun bætast við (Starfsáætlun fræðslumála, 2004:21). Árið 2005 ætla 

skólarnir að halda áfram að þróa einstaklingsmiðað nám með markvissum skrefum 

hver í samhengi við sína skólanámskrá og skólarnir ætla að styðja hvern annann við 

það starf. Skólastjórar munu styrkja upplýsingaflæði á milli skóla með fundum og 

málþingi. Einnig ætla skólarnir að koma á sameiginlegu vefsvæði til að auka flæði 

upplýsinga sín á milli (Starfsáætlun fræðslumála, 2005:20). 

 

Í borgarhluta 4 á að vinna að því að þróa fjölbreytta kennsluhætti og koma til móts við 

kröfur um einstaklingsmiðað nám. Það á að gerast með þeim hætti að skólarnir bjóða 

kennurum í hverfinu á kynningar á þeim verkefnum sem eru í gangi á hverjum stað. 

Það á að efla upplýsingatækni í almennri kennslu með sameiginlegum námskeiðum 

fyrir kennara. Koma á föstu samstarfi á milli fagstjóra í í faginu til að hafa gott flæði 

upplýsinga á milli skóla og samvinnu við uppbyggingu greinarinnar. Vinna á að 

áframhaldandi gerð einstaklingsnámskráa, námsvers og tveggja kennara kerfis í 

borgarhlutanum. Það á að kanna stöðuna í hverjum skóla fyrir sig og skólarnir miðla 

reynslu og hugmyndum. Tveir skólar eru þegar þáttakendur í Olweusaráætluninni og 

fimm aðrir hafa hug á að bætast í þann hóp þetta árið (Starfsáætlun fræðslumála, 



Ingimar Bjarnason  Stoðir fyrir menntastefnu 

 

 22 

 

2004:22). Árið 2005 skal haldið áfram að þróa fjölbreytta kennsluhætti til að mæta 

kröfum um einstaklingsmiðað nám. Halda á sameiginleg námskeið og kynningar á 

starfi skólanna. Það á að efla upplýsingatækni í almennri kennslu með sameiginlegum 

fræðslufundum fyrir kennara. Koma á föstu samstarfi milli deildar- og fagstjóra upp-

lýsingatækni til að upplýsingaflæði milli skóla sé gott (Starfsáætlun fræðslumála, 

2005:21). 

4.6 Samantekt 

Það ætti að vera lýðum ljóst eftir þessa lýsingu að Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 

gengur nokkuð lengra en að sinna eftirlitshlutverki ef eitthvað er að marka það sem í 

starfsáætlunum stendur. Það ætti aftur á móti sér ekkert að koma á óvart þar sem það 

var yfirlýst stefna Fræðsluráðs Reykjavíkur og Fræðslumiðstöðvar sjálfrar að móta 

skólastefnu fyrir borgina.  

 

Fræðslumiðstöð setur af stað átök í einstökum námsgreinum og skipar móðurskóla 

sem eiga svo að leiða starf annarra skóla í þeim greinum. Skólar eiga að stuðla að 

auknu foreldrastarfi m.a. til að auka námsárangur nemenda. Mikil áhersla er lögð á 

einstaklingsmiðað nám og hvernig því skal komið á laggirnar. Þannig er litið á 

upplýsingatæknina sem lykilatriði til þess að auðvelda starfið. Losa á um hið 

hefðbundna bekkjarkerfi með t.d. samkennslu árganga og bættum kennsluháttum. 

Símenntun kennara er komin í fastan farveg til að styðja við umræddar breytingar á 

skólastarfinu og kvarta þeir nokkuð undan því að hafa lítið um hana að segja.  

 

Algengt er Fræðslumiðstöð segi skólastjórum og kennurum til verka og hvernig þeir 

eiga að haga framkvæmd ýmissa mála. Algengt er að tilmæli hennar séu sett fram sem 

hvatningar af ýmsu tagi. Ýmis tæki og tól í formi matstækja, áætlanna og tölvuforrita 

eru kynnt til sögunnar sem eiga að auðvelda skólunum leiðina. Kennararáð borg-

arinnar hætta einhverra hluta vegna að taka þátt í gerð starfsáætlana eftir þá sem var 

sett saman fyrir árið 1999. Fræðslumiðstöð ætlar að aðstoða skóla við koma upp 

stuðningskerfum fyrir nemendur sem þurfa á slíku að halda. Mikil áhersla er lögð á 

bætt tengsl við foreldra. 



Ingimar Bjarnason  Stoðir fyrir menntastefnu 

 

 23 

 

5 Umræður 

Nú er komið að því að bera saman og rýna í þær upplýsingar sem komið hafa fram í 

fyrri köflum. Ég skipti umræðunni í fjóra kafla, Áherslur, Að útskýra ólíkar áherslur, 

Verk- og valdsvið og svo síðast koma Lagastoðir. Hver kafli hefst á því að 

rannsóknarspurning er endurtekin svo ekki fari milli mála hverja þeirra er verið að 

skoða. 

5.1 Áherslur 

Ég tel að það fari best að svara fyrstu tveimur spurningunum saman þar sem þær eru 

náskyldar. Eins og fyrr segir eru þær: Hver eru áhersluatriði Starfsáætlunar 

fræðslumála Reykjavíkurborgar? Hvernig koma þau heim og saman við áherslur þær 

sem settar eru fram Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 og lögum um grunnskóla 

nr. 66/1995? 

 

Eitt helsta markmiðið sem er gegnumgangandi í starfsáætlunum er einstaklingsmiðað 

nám. Það á sér stoð í aðalnámskrá þar sem segir að sem flestum nemendum eigi að 

vera gert kleift að ná sem flestum markmiðum hennar hver á sínum hraða. En 

leiðirnar sem Fræðslumiðstöð vill fara ganga kannski lítið eitt lengra í að ramma 

skólastarf inn en ríkisvaldið sá ástæðu til í námskrá og gengur þannig á frelsi og 

faglega ábyrgð kennara til að velja sjálfir kennsluaðferðir og skólastjóra til að stýra 

faglegu starfi innan skólanna. Þó að í grundvallarriti námskrár, Enn betri skóla, sé rætt 

mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða og auknar ábendingar í aðalnámskrá um þær 

(Enn betri skóli, 1998:9) þá er það eftir sem áður kennara sjálfra að velja og hafna 

samkvæmt aðalnámskrá. 

 

Í hefti Fræðslumiðstöðvar frá 2004 er rangt farið með hvað stendur í almennum hluta 

aðalnámskrár til að styðja við markmiðið. Líklegast er að þar sé einungis um 

ónákvæmni að ræða því að hverju einasta atriði sem talið er upp þar er hægt, með 

einhverjum hætti að finna stoð í aðalnámskrá sé hún vel skoðuð. Jafnvel markmiði 

Fræðslumiðstöðvar um samkennslu árganga er hægt að finna stoð þar sem 

þrepamarkmið aðalnámskrár má raða með öðrum hætti en gert er í aðalnámskrá 

(Aðalnámskrá, 1999:24). Eftir stendur þó spurningin um hvort það er Fræðslu-

miðstöðvar að leggja línunar eða skólanna sjálfra. 
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Nú virðist mér sem ekki hafi gengið eins vel hjá Fræðslumiðstöð og hún æskti að ná 

markmiðinu um einstaklingsmiðað nám framgangi innan skólanna. Tvær vísbendingar 

eru til marks um það. Fyrst er það að texti markmiða áranna 2004 og 2005 er nokkuð 

líkur og talsvert um að sömu markmiðin séu endurtekin. seinni vísbendingin er að 

kennarar sem var rætt við í rannsókn Barkar Hansens og félaga (Börkur Hansen, 

Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004) halda því fram að þangað 

til leyst hafi verið almennilega úr málum nemenda með sérþarfir hafi þeir ekki tíma til 

að vinna það starf sem á þarf að halda til að þróa nýja og fjölbreytilegri kennsluhætti. 

Það skýtur skökku við þar sem mikil áhersla er lögð á það í starfsáætlunum að bæta 

aðstæður umræddra nemenda og ein ástæða þess að auka fjölbreytni í kennsluháttum 

er einmitt til þess að koma til móts við þarfir þeirra. 

5.2 Að útskýra ólíkar áherslur 

Þá er komið að næstu spurningu en hún var ef áherslur eru ólíkar, hvernig er hægt að 

úskýra það? Fyrst ætla ég að líta til rits sem var tekið saman í tíð Svavars Gestssonar, 

Alþýðubandalaginu, sem var menntamálaráðherra í stjórn Steingríms Hermannssonar. 

Sú ríkisstjórn var undir lokin samsteypustjórn fjögurra flokka, Framsóknarflokks, 

Alþýðuflokks, Alþýðubandalagsins og Borgaraflokks. Ritið heitir Til nýrrar aldar. 

Framkvæmdaáætlun menntamálaráðuneytisins til ársins 2000.  

 

Í riti þessu, hvers skólastefna komst aldrei í framkvæmd af ríkisins hálfu, kemur sú 

afstaða fram að eigi skólinn að mæta þörfum ólíkra nemenda þurfi skólar talsvert 

frelsi um starfshætti sína og áherslur. En á sama tíma að aukið frelsi krefjist um leið 

meiri leiðsagnar og eftirlits (Til nýrrar aldar, 1991:16). Hér má finna vísi að ein-

staklingsmiðuðu námi þar sem er talað um að vinna einstaklingsnámskrár fyrir 

nemendur sem hallar á í skólaumhverfinu (Til nýrrar aldar, 1991:78) Vinnunni að 

baki þessu verki stýrði Gerður G. Óskarsdóttir, eins skrifaði hún texta þess. Hún var 

einmitt í forstöðu fyrir Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 

 

Það er nokkuð ljóst að meginmunurinn sem kemur í ljós í þessari umfjöllun á 

valdboði ríkisins annars vegar og valdboði borgaryfirvalda hins vegar er valddreifing 

og miðstýring. Svavar Gestsson hafði sem menntamálaráðherra í vinstri stjórn hafið 

endurskoðun á menntastefnu og hluti útkomunnar var að veita þyrfti skólunum meira 
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frelsi en slíkt kallaði á sterkari leiðsögn og meira eftirliti af hálfu skólayfirvalda sem 

þá var aðeins ríkið. Inn kemur hægri stjórn með Ólaf G. Einarsson, sjálfstæðismann, í 

sæti menntamálaráðherra og hann leggur Til nýrrar aldar til hliðar og skipar nýja 

nefnd til að endurskoða menntastefnu. Ein niðurstaðna hennar var að færa skólana til 

sveitarfélaganna og gera þá sjálfstæða. Freistandi er að líta svo á að það sé vegna 

mismunar á stefnu ólíkra stjórnmálaflokka að einn líti til valddreifingar meðan annar 

hafi tilhneigingu til miðstýringar.  

 

En er það svo einfalt? Er ekki allt eins líklegt að ástæðan sé einfaldlega sterk fagleg 

sýn einnar manneskju, Gerðar G. Óskardóttur, sem fær nýtt tækifæri til að 

framkvæma skólastefnu sem hún var aðalhöfundur af en fékk það hlutskipti að vera 

skipt út fyrir aðra? Í rannsókn Guðmundar Ó. Ásmundssonar og félaga (2008) kemur 

það sjónarmið fram hjá öðrum skólastjóranum frá Vatnabyggð (sem eins og áður 

kemur fram ber flest einkenni Reykjavíkur) að yfirmaður skólaskrifstofunnar hafi 

sterk áhrif á skólastefnu sveitarfélagsins. Hinn skólastjórinn hundsaði stefnuna og 

komst upp með það. Hver veit, kannski er ástæðan beggja blands og bæði faglegar 

ástæður Gerðar sem og ólík pólitísk hugmyndafræði liggi að baki. 

5.3 Verk- og valdsvið 

Gengur Reykjavíkurborg inn á verk- og valdsvið skólanna og þeirra kennara sem þar 

starfa t.d. með innleiðingu miðstýrðra kerfa og stjórntækja skólunum til handa? 

Ítrekað kemur fram, svart á hvítu, í starfsáætlununum að Fræðsluráð og 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur hafi bætt við áherslum sem ganga aðeins lengra í að 

ramma inn starf skólanna en ríkið sá ástæðu til. Það ætti í sjálfu sér að vera allt í lagi 

svo lengi sem ekki er gengið á faglegt frelsi og ábyrgð skólastjóra og kennara  

 

Mikið er um að skólar séu hvattir til að gera hitt og gera þetta í starfsáætlununum. 

Hvatningu frá yfirboðara eða yfirvaldi má í raun líta á sem óbein fyrirmæli þar sem að 

sá sem hvatninguna hlýtur, mun að öllum líkindum óttast afleiðingar þess að hundsa 

hana til lengdar. Ekki síst vegna ummæla skólanefndarmanns úr rannsókn Guðmunds 

Ó Ásmundssonar og félaga (Guðmundur Ó Ásmundsson, Börkur Hansen og Ólafur H. 

Jóhannsson, 2008) um að fjárveitingarhlutverkið veiti skólanefnd mikið vald er full á-

stæða til að trúa því að skólar í Reykjavík hafi tekið þessar hvatningar alvarlega ein-

mitt í ljósi þess valds. 
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Athyglisvert er að þrátt fyrir ákvæði laga um seturétt skólastjóra og kennara á fundum 

skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt að svo virðist sem þeir hafi ekki nýtt sér 

þennan rétt (Guðmundur Ó Ásmundsson o.fl., 2008). Kannski hafði það ekkert upp á 

sig þar sem völd nefndarinnar höfðu að mestu verið framseld til fræðslumiðstöðvar. 

Skólastjórar og kennararáð sátu fundi með fræðslumiðstöð um gerð starfsáætlunar 

fyrir árið 1999 en frá og með árinu 2000 voru kennarar ekki með í þeirri vinnu. Hvers 

vegna? 

 

Bæði aðalnámskrá og starfsáætlunarirnar leggja áherslu á upplýsingatækni á öllum 

stigum skólastarfsins. En Fræðslumiðstöð gengur lengra og birtir tilmæli um fram-

kvæmdir eins og að skólum beri að hefja netsamskipti við foreldra, halda uppi virkri 

heimasíðu og hvað eigi að vera á henni. Atriði sem eru svo sannarlega góðra gjalda 

verð en spurning hvort, undir ríkjandi laga- og regluumhverfi, frumkvæðið hefði ekki 

átt að koma frá skólunum sjálfum. 

 

Nokkuð var um það að borgin veitti skólunum tæki og tól sem áttu að auðvelda skóla-

starfið. Þannig áttu allir skólarnir að nýta sér Olweusaráætlunina til að vinna á einelti, 

Skólarýni til að meta starf sitt og Stundvísi til að auðvelda einstaklingsmiðað nám og 

miðað við lýsingu á forritinu virðist það ágætis agastjórnunartæki. Eflaust eru tækin 

öll góð til síns brúks og ég býst við að það sé hagkvæmara að allir skólarnir noti sömu 

aðferðir og tækni. En er ekki hætt við að ef allir leita í sama brunninn að skólastarf 

geti átt í hættu að verða nokkuð einsleitt? 

5.4 Lagastoðir 

Hvaða lagastoðir eru fyrir sjálfstæðri stefnu sveitarfélaga í skólamálum? Í stuttu máli 

sagt þá hafði Fræðsluráð og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur enga heimild til valdboða af 

neinu tagi út frá lagabókstafnum, aðeins eftirlitshlutverk og mátti setja fram tillögur. 

Það lítur út fyrir að Fræðsluráð og Fræðslumiðstöð hafi, væntanlega í krafti 

fjárveitingarvalds síns, tekið stefnumarkandi afstöðu til faglegrar stjórnunnar 

grunnskóla borgarinnar sem ætlast var til að skólastjórar kæmu til framkvæmdar, hver 

innan síns skóla. Í nýjum lögum um grunnskóla frá 2008 er unnið aðeins úr þessum 

átakapunkti og áhrif skólanefndar staðfest ef svo má til orða taka. Að sama skapi er 

dregið úr valdi skólastjóra (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Mér virðist sem svo að 
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með nýjum lögum hafi verið reynt að koma því þannig fyrir að hvorugur aðili gæti 

tekið ákvarðanir án hins. Hver sem raunin kann svo að verða þar sem borgaryfirvöld 

munu alltaf hafa yfir fjárveitingarvaldinu að ráða og þar með yfirhöndina í slíkum 

samskiptum. 



Ingimar Bjarnason  Stoðir fyrir menntastefnu 

 

 28 

 

7 Lokaorð 

Árið 2008 voru sett ný grunnskólalög sem báru með sér nokkrar breytingar frá fyrri 

lögum. Í fimmtu grein laganna kemur fram að sveitarfélög beri ábyrgð á samstarfi 

skóla við aðila utan hans sem myndu þá væntanlega vera aðilar atvinnulífsins, 

menningastofnanna og félagasamtaka. 

 

Í sjöttu grein um skólanefndir kemur fram í lið b. að skólanefnd eigi að staðfesta 

starfsáætlun skóla og skólanámskrá hvers skóla fyrir sig. Í lið c. segir að þær eigi að 

fylgjast með hvernig nám og kennsla fer fram og gerð skólanámskráa. Einnig segir að 

þær eigi að gera tillögur um umbætur í skólastarfi. 

 

Skólastjórar, grunnskólakennarar og foreldrar eiga að kjósa hver sinn aðal- og 

varamann til að sitja skólanefndarfundi. Þeir hafa málfrelsi og tillögurétt. 

 

Sjöunda grein segir eftir sem áður að skólastjórar skuli veita grunnskólum faglega 

forystu, en sú breyting er gerð að nú bera þeir ábyrgð á starfi skólanna gagnvart 

sveitarstjórn. Eins eiga skólastjórar að stuðla að samstarfi allra þeirra sem að starfi 

skólanna koma. Í 28. grein segir að skólastjóri eigi að hafa samráð við skólaráð og fá 

staðfestingu skólanefndar á skiptingu kennsludaga og annarra skóladaga (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

 

Eins og sjá má þá eru formleg áhrif sveitarfélaga aukin nokkuð og um leið dregið 

lítillega úr valdi skólastjóra. Ný aðalnámskrá er væntanleg á næsta ári, 2011, og 

fróðlegt að sjá hvernig hún skýrir lögin. 

 

Í sjálfu sér þykir mér ekkert óeðlilegt að Reykjvíkurborg, frekar en nokkur annar 

rekstraraðili, vilji hafa eitthvað um það að segja hvernig rekstur sá sem hann ber 

ábyrgð á fari fram. Ekki bara sitja hjá og fylgjast með. Að vissu leyti mætti jafnvel 

segja að Reykjavíkurborg hafi unnið brautryðjandastarf með því að taka þessa afstöðu 

og myndað sér stefnu. Það hafi svo að lokum ýtt á ríkisvaldið að staðfesta það að 

sveitarfélög hefðu rétt á því að mynda sér skólastefnu. 
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Það þýðir ekki þó endilega að öll ágreiningsmál hafi verið leyst og enn heyrast 

óánægjuraddir úr röðum kennara og skólastjórnenda vegna miðstýringaráráttu 

borgaryfirvalda. Svo er það spurningin um það hvernig einstaklingsmiðuðu námi 

miðar fram í skólum borgarinnar en ég hef heyrt að erfiðlega geti gengið að fá 

einstaklingsnámskrá gerða fyrir nemendur sem þurfa á slíkum að halda. Það er 

sjálfsagt efni í nýja rannsókn. 
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