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Samningur um trúnað 

Undirritaður nemandi Háskólans á Bifröst og Fróðleikur s.l.f. gera með sér samning um 

meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við vinnslu BS 

ritgerðar, Viðskiptaáætlun Fróðleikur, sem unnið er á haustmisseri 2011: 

  

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að engin 

hætta sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki rétt til þess 

að nota upplýsingarnar á annan hátt en ráð er fyrir gert í samningi þessum.  

2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða ráðstafana 

hann hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga.  

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem afhent voru 

sem trúnaðargögn.  

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að BS verkefni þetta hlíti reglum um trúnaðarverkefni. 

Lokaskýrsla sem afhent er skólanum er geymd í lokaðri skjalageymslu skólans í 2 ár frá 

því að hún er afhent.  Að þeim tíma liðnum verður farið með hana eftir almennum 

reglum um meðferð BS verkefna.  

 

Bifröst, 1. júlí 2011 

 

Sigríður Vilhjálmsdóttir              F.h. Fróðleiks s.l.f. 
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Samantekt 

Skýrslan er viðskiptaáætlun sem ætlað er að svara rannsóknarspurningunni „Er líklegt að 

rekstur Fróðleiks verði hagkvæmur?“ 

 Rannsóknarspurningu skýrslunnar er svarað játandi, góður rekstrargrundvöllur er fyrir 
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 Niðurstöður markaðsrannsóknar gefa til kynna að gott markaðstækifæri sé á 

námsgagnamarkaðnum.  Svöruðu 61,7% skólastjóra og 70,6% kennara að þeir telji ekki 

nægilegt framboð af hjálpargögnum öðrum en kennslubókum í boði fyrir grunnskóla á 

Íslandi. 
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1. Inngangur 

Fróðleikur s.l.f. er rekstur sem nýlega var stofnaður um viðskiptahugmynd þriggja 

grunnskólakennara við Hamraskóla í Grafarvogi.  Hugmyndin felst í sölu áskriftar að vefsíðu 

fyrir grunnskóla landsins þar sem í boði verður kennsluefni sem kenna á með nýrri 

kennsluaðferð sem kennararnir hafa þróað undanfarin ár. 

Þessi viðskiptaáætlun er því unnin fyrir raunverulegt fyrirtæki sem unnið er hörðum höndum 

við að koma á laggirnar á sama tíma og þessi áætlun er unnin. 

Tilgangur þessarar viðskiptaáætlunarinnar er ekki að meta hvort ráðast eigi í stofnun 

rekstursins heldur að leggja mat á hvort hugmyndin sé vænleg til árangurs.   

Það verður gert með því að fara yfir viðskiptahugmyndina, í hverju hún felst og fyrirtækið 

sem stofnað hefur verið í kringum hana.  Viðskiptatækifærið verður skilgreint og 

markaðsrannsókn er lögð fyrir skólastjórnendur og kennara þeirra.  Með rannsókninni er 

leitast við að kanna viðhorf til þess kennsluefnis sem er í boði á Íslandi í dag auk þess hvort 

viðskiptatækifæri leynist á námsgagnamarkaðnum í dag.  Þjónustan sem fyrirtækið ætlar að 

bjóða upp á og markaðurinn eru skilgreind.  Markhópar og samkeppnisaðilar eru greindir auk 

þess sem Svót greining er gerð á innra og ytra umhverfi.  Markaðsstefna er sett með notkun 

söluráðanna fjögurra og framkvæmdaáætlun verksins er lögð fram.  Unnin var áætlanagerð 

fyrir fyrstu þrjú ár rekstursins og söluáætlun, rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og 

sjóðstreymi sett upp og að lokum eru niðurstöður kynntar.  

Skýrslunni er ætlað að svara rannsóknarspurningunni „Er líklegt að rekstur Fróðleiks verði 

hagkvæmur?“ 
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2. Viðskiptahugmyndin og fyrirtækið 

Upphafið að viðskiptahugmyndinni var árið 2009 þegar nokkrir kennarar Hamraskóla í 

Grafarvogi unnu að þróunarverkefninu Vörður og vegvísir.   Það verkefni var unnið í samstarfi 

við Ardleigh Green Junior School, grunnskóla í Bretlandi sem kennararnir heimsóttu og þáðu 

fræðslu um nýja kennsluhætti sem fylgt var eftir í skólanum og höfðu gefist mjög vel.  Vörður 

og vegvísir gengur út á heildstæða íslenskukennslu þar sem áhersla er lögð á samþættingu 

allra þátta íslenskunnar ásamt því að taka upp nýja kennsluaðferð.  

Kennararnir Auður Bára Ólafsdóttir, Kristjana Friðbjörnsdóttir og Þórunn Elídóttir eru þrír af 

þeim sex kennurum sem unnu að þróunarverkefninu Vörður og vegvísir.  Þær kynntust 

þessari nýju kennsluaðferð og hafa í framhaldi af því þróað hana mikið og aðlagað að kennslu 

og kennsluháttum á Íslandi.  Hinir þrír kennararnir sem tóku þátt í verkefninu ákváðu að láta 

staðar numið eftir það og hafa ekki tekið þátt í þeirri áframhaldandi vinnu sem Auður Bára, 

Kristjana og Þórunn hafa unnið.  Segja má að verkefnið hafi orðið sameiginlegt áhugamál 

kennaranna miðað við þá miklu vinnu sem þær hafa lagt í verkefnið í sínum eigin frítíma.   

Á síðastliðnu ári höfðu fjölmargir skólar landsins frétt af verkefninu um Vörð og vegvísir og 

höfðu samband við kennarana og óskuðu eftir upplýsingum og fræðslu um þessa nýju 

kennsluaðferð sem þær höfðu þróað, ásamt námsefni til að nota með henni.  Fyrst um sinn 

gáfu þær góðfúslega það efni sem þær höfðu unnið en það vatt svo upp á sig að þær hófu að 

selja efnið.  Nú er svo komið að bæði anna þær ekki eftirspurn og vilja geta haft efnið til sölu 

á faglegum og aðgengilegu vettvangi fyrir þá sem vilja kaupa það. 

Viðskiptahugmyndin snýst því um að sameina áhugamál Auðar Báru, Kristjönu og Þórunnar 

um að þróa og útbúa nýtt námsefni fyrir nýja kennsluaðferð.  Ásamt því að anna eftirspurn 

skólanna með því að bjóða upp á áskriftarvef þar sem skólar geta keypt áskrift fyrir 

starfsmenn sína og þannig haft aðgang að nýju vönduðu námsefni. 

Þær ætla að stofna fyrirtækið og opna vefsíðuna með lágmarks tilkostnaði.  Ekki á að fá 

fjárfesta til að taka þátt í verkefninu né taka fé að láni.   
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2.1. Kennsluaðferðin og námsefnið. 

Kennsluaðferðin byggir meðal annars á því að 

skýr markmið eru sett í upphafi og eru þau 

ávallt sýnileg nemendum.  Útbúin eru 

svokölluð amboð eða hjálpartæki fyrir 

nemendur þar sem þeir sjá í máli og myndum 

til hvers er ætlast af þeim og hvernig á að 

vinna.   Aðalnámskrá fagsins er sundurgreind 

og þrepamarkmið gerð fyrir hvern árgang þar 

sem skilgreint er hvað hver og einn árgangur á að læra.  Þannig er tryggt að samfella verði 

milli árganga og að ný þekking byggi ofan á þá sem fyrir er komin.  Skólaárinu er einnig skipt í 

lotur og kennsla fer fram í svokölluðum hringekjum 

þar sem nemendum er skipt upp í smærri hópa.   

Námsefnið er nýtt, fjölbreytt og byggir á breyttum 

áherslum í kennslu hvers fags.  Auk þess sem 

kennarar fá aðgang að hjálpargögnum sem einfalda 

skipulag og kennslu.   

Sem dæmi um breytta áherslur má skoða 

íslenskukennsluna. Í flestum grunnskólum landsins 

er höfuðáhersla lögð á málfræði, stafsetningu og 

bókmenntir. Og lögð eru fyrir nemendur sérstæð 

verkefni, innfyllingaræfingar og spurningarverkefni.  

Nýjungin felst í að höfuðáhersla er lögð á læsi, ritun 

og munnlega tjáningu.  En námsþættirnir málfræði, 

stafsetning og bókmenntir eru fléttaðir inn í 

heildstæð verkefni.  Nemendur fá verkefni sem 

þjálfa þá markvisst í lestri og ritun ólíkra stílbraga.  

Áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í 

fjölbreyttara læsi ólíkra miðla í bland við gagnrýna hugsun. Einnig er mikil áhersla lögð á 

Mynd 1. Skipulagsamboð 

Mynd 2.  Framsagnaramboð 
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verkefni í framsögn og munnlegri tjáningu þar sem nemendur fá markvissa þjálfun í að koma 

fram og flytja mál sitt.  Verkefnin byggjast á ólíkum gerðum framsagnar sem felast meðal 

annars í hefðbundnum upplestri, ljóðalestri, viðtölum, rökræðum og rökfærslum.    

2.2. Fyrirtækið 

Stofnað hefur verið félag utan um viðskiptahugmyndina og hefur það hlotið nafnið 

Fróðleikur s.l.f.  Eigendur völdu að stofna samlagsfélag og telja að það félagaform henti þeim 

best meðal annars út af einfaldara regluverki og skattalegu hagræði í samanburði við til 

dæmis einkahlutafélag.   

Tilgangur félagsins er að halda úti áskriftarvefsíðu fyrir grunnskóla ásamt því að semja og 

hanna það efni sem á henni verður.  Markmið félagsins er að auka við framboð vandaðra 

náms- og hjálpargagna til notkunar við kennslu grunnskólabarna.   

Framtíðarsýnin er að vefsíða félagsins verði upphafssíða kennara landsins.  Þangað geti 

kennarar farið og sótt öll þau gögn sem í boði verða, ásamt því að vefurinn leiði þá áfram á 

aðra sambærilega vefi, bæði innlenda og erlenda.  Vefsíðan á að verða sannkölluð „auðlind 

fyrir kennara“ og eru það einkunnarorð félagsins. 

2.2.1. Eigendur 

Stofnendur og jafnframt eigendur Fróðleiks s.l.f. eru: 

 Auður Bára Ólafsdóttir k.t.: 090772-5039 

 Kristjana Friðbjörnsdóttir k.t.: 110176-5039 

 Þórunn Elídóttir k.t.: 010858-6239   

 

Eignarhlutdeild þeirra í Fróðleik s.l.f. er jöfn eða 33,33% hver.  Kristjana er ábyrgðarmaður 

félagsins, Auður Bára og Þórunn eru samlagsmenn. Þær eru allar menntaðir kennarar með 

margra ára reynslu í starfi ásamt því að hafa allar sótt fjölda námskeiða og ráðstefna bæði 

innanlands og utan tengdum kennslu og kennslufræði.  Þær eru einnig samstarfsmenn í 

grunnskólanum Hamraskóla í Grafarvogi.     
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Auður Bára Ólafsdóttir      

Auður er  39 ára og útskrifaðist með B.e.d gráðu frá Kennaraháskóla 

Íslands árið 2000.  Fyrir kennaranám sitt starfaði hún sem starfsmaður á 

bókasafni Barnaskóla Vestmannaeyja.  En á útskriftarári sínu, árið 2000 

hóf hún störf sem grunnskólakennari við Barnaskóla Vestmannaeyja.  Árið 2005 fluttist hún 

til Reykjavíkur og hóf þá störf sem kennari við Hamraskóla.  Í dag er Auður umsjónarkennari í 

3. bekk Hamraskóla.  

Kristjana Friðbjörnsdóttir                    

Kristjana er 35 ára og útskrifaðist með B.e.d gráðu frá Kennaraháskóla 

Íslands árið 1999.  Hún starfaði hjá ÍTR sem frístundaleiðbeinandi barna og 

unglinga á árunum 1996-2000 samhliða námi sínu.  Árið 1999 hóf hún störf 

sem grunnskólakennari í Ártúnsskóla í Árbænum og starfaði hún þar til ársins 2007 þegar 

hún ákvað að hefja störf í Hamraskóla.  Í dag er Kristjana umsjónarkennari í 5. bekk í 

Hamraskóla ásamt því að vera  einnig verðlaunaður barnabókahöfundur  

Þórunn Elídóttir         

Þórunn er 53 ára og útskrifaðist með B.e.d gráðu frá Kennaraháskóla 

Íslands árið 1985.  Ári síðar útskrifaðist hún úr djáknanámi frá Norsk 

Diakonihögskole.   Frá árinu 1986 starfaði hún sem æskulýðsfulltrúi KFUM 

og KFUK til ársins 1991.  Árið 1995 hóf hún störf við Hamraskóla og er í dag umsjónarkennari 

í 1. bekk. 
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2.2.2.  Skipulag 

Um er að ræða lítið fyrirtæki þar sem samvinna verður mikil og allir geta gengið í störf hvers 

annars.  Eigendurnir þrír munu skipa stjórn félagsins og Kristjana sjá um framkvæmdastjórn 

þess og bera ábyrgð á að framfylgja samþykktum stjórnar.   

Til að byrja með verður gert ráð fyrir að þörf sé á 60% starfi við rekstur Fróðleiks.  Því munu 

Auður Bára, Kristjana og Þórunn deila jafnt á milli sín sem aukastarfi með núverandi störfum 

þeirra sem kennarar í Hamraskóla.  Þær vonast til þess að síðar muni reksturinn bera að 

lágmarki þrjú full stöðugildi svo þær geti allar unnið eingöngu við rekstur Fróðleiks. 

Verkaskipting verður þannig að Auður Bára mun sjá um markaðs- og sölumál, Þórunn fjármál 

og bókhald og Kristjana vefumsjón. 

2.2.3. Staðsetning og aðstaða 

Staðsetning Fróðleiks er samkvæmt félagasamningi á heimili Auðar Báru að Dyrhömrum 2, 

112 Reykjavík.  Húsnæði verður ekki tekið á leigu né keypt að minnsta kosti fyrsta árið, 

heldur munu Auður Bára, Kristjana og Þórunn vinna störf sín heiman frá sér og hittast 

reglulega á fundum.  Að ári liðnu mun húsnæðiskostur félagsins verða endurmetinn eftir 

velgengi rekstursins, ef vel hefur gengið og reksturinn getur borið aukin stöðugildi þá verður 

líklega tekið á leigu húsnæði undir starfsemina. 

2.2.4.  Staðan í dag 

Segja má að Fróðleikur sé að verða til á sama tíma og þessi viðskiptaáætlun er rituð.  Búið er 

eins og áður segir að stofna samlagsfélag og verið er að vinna að hönnun 

áskriftarvefsíðunnar.  Lógó Fróðleiks hefur verið hannað eins og má sjá bæði á forsíðu þessa 

verkefnis og í blaðsíðuhaus.  Ákveðið hefur verið að opna vefsíðuna 1. desember 2011 með 

því efni sem nú er þegar tilbúið en svo muni úrvalið aukast smám saman. 
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2.2.5.  Skipurit Fróðleikur s.l.f. 

 

 

Mynd 3.  Skipurit. 
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3.  Viðskiptatækifærið og markaðsrannsókn 

Eins og allir vita, þá bitnar efnahagsástand landsins mikið á skólum þess í formi niðurskurðar 

og hagræðingar.  Nýlega voru til dæmis samþykktar miklar breytingar á skólakerfinu þar sem 

skólastig voru sameinuð milli skóla, frístundaheimilin færð inn í skólana og leikskólar 

sameinaðir við skólana svo eitthvað sé nefnt. 

Þrátt fyrir það, er það staðreynd að flest öll viljum við gera vel í starfi, viljum ná betri árangri, 

verða skilvirkari og afkastameiri.  Þar eru kennarar og skólastjórnendur auðvitað engin 

undantekning.  Auður Bára, Kristjana og Þórunn eru sannfærðar um að með notkun nýju 

kennsluaðferðar þeirra og námsefnis muni kennarar, nemendur og skólastjórnendur 

uppskera betri árangur.   

Færa má rök fyrir að þær hafi nokkuð til síns máls, því nú í september var gefin út skýrsla 

með niðurstöðum lesskimunar barna í öðrum bekk á höfuðborgarsvæðinu.  Með 

rannsókninni, sem lögð var fyrir nemendur í apríl á þessu ári, var verið að kanna hvort 

nemendur geti lesið sér til gagns.  Niðurstöður barna í Hamraskóla voru alveg einstaklega 

góðar, því 100% barna skólans gátu lesið sér til gagns, til samanburðar var hlutfallið 71% 

nemenda að meðaltali í Reykjavík (Ásgeir Björgvinsson, Niðurstöður lesskimunar í 2.bekk í 

Hamraskóla vorið 2011, 2011).  Eins og sjá má í grafinu hér að neðan þá er árangur 

Mynd 4.  Hlutfall nem. í Hamraskóla og Rvk. árin 2007-2011 sem geta lesið sér til gagns. 
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Hamraskóla einstakur bæði miðað við aðra skóla og einnig árangur skólans undanfarin ár.  En 

þeir nemendur sem tóku þátt í könnuninni eru fyrsti árgangur skólans sem hefur lært lestur 

samkvæmt nýju aðferð kennaranna frá upphafi skólagöngu.  Niðurstöður skýrslunnar vöktu 

athygli fjölmiðla og var fjallað um niðurstöðurnar, skólann og kennsluaðferðina í 

kvöldfréttum Sjónvarpsins 29. september.  Auk þess sem viðtal var tekið við 

aðstoðarskólastjóra skólans í morgunútvarpi Rásar 2. 

Af þessum góða árangri má draga má þá ályktun að kennsluaðferðin og efnið sem slíkt sé 

gott og árangursríkt.   

3.1.  Markaðsrannsókn 

Til að ná árangri á samkeppnismarkaði í dag þurfa fyrirtæki að leggja aðaláherslu á 

viðskiptavini sína. Fyrirtæki þarf að skilgreina þarfir og óskir viðskiptavina til þess skilja þær 

og geta komið til móts við þær (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

Skýrsluhöfundur gerði markaðsrannsókn samhliða gerð skýrslunnar með því að leggja fram 

stutta tvíþætta könnun.  Annarsvegar var lögð fram könnun til stjórnenda grunnskólanna og 

hinsvegar til kennara þeirra.  Markmiðið með rannsókninni var að kanna viðhorf þessara 

tveggja hópa til þess kennsluefnis og námsgagna sem í boði er á Íslandi.  Og um leið að kanna 

hvort áhugi, þörf og tækifæri sé fyrir hendi á markaðnum fyrir áskriftarvefsíðu líkt og 

viðskiptahugmyndin gengur út á.  Skýrsluhöfundur hafði að markmiði að hafa báðar kannanir 

einfaldar og stuttar til þess að auka líkur á að svarhlutfallið yrði hærra. 

3.1.1.  Framkvæmd markaðsrannsóknar 

Könnunin fór þannig fram að sent var bréf með tölvupósti til allra skólastjóra landsins 

samkvæmt netfangalista á vef Menntamálaráðuneytisins.  Óheimilt er að senda fjölpóst 

beint á grunnskólakennara og er því í bréfinu óskað eftir því að skólastjórinn samþykki að 

taka þátt í könnuninni með því að svara sínum hluta sjálfur og áframsenda könnun 

kennaranna á þá.  Bréfið var sent til skólastjórnenda að kvöldi þriðjudagsins 13. september 

og í því bréfi var tekið fram að hægt væri að svara könnununum í viku frá dagsetningu 

bréfsins eða til þriðjudagsins 20. september.  Bréfið til skólastjóranna má sjá í viðauka. 
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3.1.2  Skilgreining úrtaks 

Skýrsluhöfundi fannst mikilvægt að reyna að ná til skólastjóra og í framhaldinu kennara sem 

starfa við ólíkar aðstæður til að fá fram fjölbreytt og ólík viðhorf.  Grunnskólar landsins eru 

mjög ólíkir að stærð, staðsetningu og innra skipulagi svo eitthvað sé nefnt, því geta aðstæður 

bæði kennara og skólastjóra verið mjög breytilegar milli skóla.  Því kom aldrei til greina að 

senda könnunina til dæmis bara á skólastjóra höfuðborgarsvæðisins.  Einnig vegna þess að 

skýrsluhöfundi þótti athyglisvert að kanna hvort, og þá hversu, ólík svörin myndu vera milli 

skólastjórnenda og kennara enda tveir aðskildir hópar með mismunandi forsendur í starfi. 

Á vef menntamálaráðuneytisins er skilgreindur netfangalisti stjórnenda grunnskóla landsins.  

Netföngin á þessum lista eru ólík og virðast í flestum tilfellum vera aðalnetfang skólans á 

meðan önnur netföng gáfu upp beina tilvísun í nafn skólastjórans.  Eflaust er mismunandi 

hvort póstur í aðalnetfang skóla berist beint í pósthólf skólastjóra eða hvort einhver annar 

starfsmaður taki á móti honum og sendi áfram á viðeigandi aðila.  Því hugleiddi 

skýrsluhöfundur að velja skóla með slembiúrtaki og finna netfang skólastjóra á heimasíðu 

skólanna til að senda könnunina beint á þá.  Við nánari skoðun kom í ljós að ekki allir skólar 

birta netföng starfsmanna sinna á heimasíðu skólans og er í þessum tilfellum aðeins birt 

aðalnetfang skólans.  Skýrsluhöfundur ákvað því að senda könnunina á allt þýðið og sendi 

tölvupóst á alla skólastjórnendur grunnskóla landsins. 

Öðru máli gilti um könnun til kennara, þar sem ekki er heimilt að senda könnunina beint til 

þeirra án samþykkis skólastjóra.  Allt þýði kennara er líka mjög stórt svo það hefði verið 

óraunhæft.  Hafa þurfti einnig í huga að hafa fyrirhöfn skólastjóra sem minnsta til að auka 

líkurnar á þátttöku þeirra.  Valið stóð því á milli þess að biðja skólastjóra að senda netföng 

kennara til skýrsluhöfundar ef þeir samþykki að taka þátt eða að biðja skólastjórann sjálfan 

að senda könnunina.  Skýrsluhöfundur valdi seinni kostinn því ekki væri öruggt að allir 

skólastjórar væru reiðubúnir að senda út netföng starfsmanna sinna.  Og til þess að vita 

hversu margir kennarar fengju könnunina var sett spurning í viðhorfskönnun skólastjóra þar 

sem spurt var bæði um kennarafjölda skólans og einnig hversu mörgum var send könnunin. 
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3.1.3.  Þátttaka og annmarkar 

Alls tóku 47 skólastjórar þátt í könnuninni af 175, svarhlutfall þeirra var því 26,9%.  En 

svarhlutfall kennara var heldur lægra eða 17,7% en alls tóku 197 kennarar þátt. 

Helstu annmarkar við könnun til skólastjóra felast í því að óljóst er hvort könnunin barst 

beint til þeirra eða til þeirra yfir höfuð.  Skýrsluhöfundur fékk til dæmis tölvupóst frá einum 

skólastjóra daginn sem könnuninni lauk þar sem hann baðst afsökunar en honum hafi bara 

ekki borist pósturinn fyrr en þann dag.   

Varðandi könnun til kennara þá hefði verið betra ef skýrsluhöfundur hefði getað sent könnun 

sjálfur beint til kennara, þar sem engin trygging er fyrir því að það hafi í raun verið gert.  

Einnig hefðu kennarar í skólum þar sem skólastjórinn samþykkti ekki þátttöku mögulega 

viljað taka þátt sjálfir en höfðu þó ekki kost á því.  Að auki gæti einnig haft áhrif að könnun sé 

að koma frá skólastjóra en ekki ótengdum aðila.  

3.1.4.  Markaðskönnun skólastjóra 

Alls voru ellefu spurningar í markaðskönnun skólastjóra, þar af voru tvær þeirra valfrjálsar.  

Fyrstu tvær spurningarnar fólust í að fá uppgefinn fjölda kennara skólans og fjölda kennara 

sem fengu könnun senda frá skólastjórum.  Í ljós kom að skólastjórar sendu 96,1% af 

kennurum sínum könnunina eða til samtals 1.116 kennara. 

Næstu fjórar spurningar voru um kyn, aldur, staðsetningu skóla og starfsaldur.  Í ljós kom að 

konur voru í miklum meirihluta svarenda eða 72,3% .  Aldursskiptingin var nokkuð dreifð þótt 

flestir hafi verið á aldrinum 51-60 ára.  Flestir skólastjórarnir störfuðu í skóla á 

höfuðborgarsvæðinu sem er eðlilegt þar sem flestir skólar eru staðsettir þar.  Hinsvegar voru 

hlutfallslega flestir í starfi á Norðurlandi eystra, svarhlutfall skólastjórnenda þar var 39,3% á 

móti 17,1% á höfuðborgarsvæðinu.  Flestir skólastjórarnir höfðu verið 5 ár eða styttra í starfi 

eða 36,2%. 

Í spurningu sjö voru skólastjórar spurðir hvort þeir telji vera nægilegt úrval af hjálpargögnum 

öðrum en kennslubókum í boði fyrir grunnskóla á Íslandi.  Svaraði töluverður meirihluti 

þessari spurningu neitandi eða 61,7% sem er jákvæð niðurstaða fyrir aðstandendur Fróðleiks 

þar sem niðurstaðan sýnir að skólastjórar telja vera þörf á markaðnum fyrir slíkt efni.   
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Í spurningu átta var spurt hvort skólastjórar telji að það auðveldaði starfsmönnum þeirra 

undirbúning við kennslu ásamt því að bæta kennslu og skipulag ef þeir hefðu aðgang að vef 

með fjölbreyttu námsefni, prófa- og verkefnabanka, heildstæðum verkefnum ásamt 

hjálpargögnum.  Svörun við þessari spurningu voru nokkuð afdráttarlaus, 87,2% sögðu já, 

12,8% kannski og 0% nei.  Það var í sjálfu sér ólíklegt að fáir, ef einhverjir, myndu svara þessu 

neitandi, en niðurstaðan sýnir samt að skólastjórar telja að vefur sem þessi yrði til hagsbóta 

fyrir kennara.  

Í síðustu lokuðu spurningu könnunarinnar, spurningu níu, voru skólastjórar spurðir hvort þeir 

myndu kaupa aðgang að slíkum vef eins og lýst var í spurningu átta.  Ekki var tilgreint verð 

fyrir aðganginn, en tekið fram að verðið yrði sanngjarnt.  Þá var átt við að verðið yrði til 

dæmis sambærilegt við verðið á aðgangi skólans að Skólavefnum sem um 90% 

grunnskólanna eru í dag áskrifendur að. (sjá nánar í kafla 5.4.1. á bls. 26 um Skólavefinn og 

viðauka.  Spurningunni svöruðu 53,2% játandi, 44,7% kannski og einungis 2,1% neituðu.  Þótt 

auðvitað sé matsatriði hvað teljist vera sanngjarnt verð, þá er þessi niðurstaða verulega 

jákvæð fyrir Fróðleik og gefur vísbendingu um að áskriftarvefsíðunni verði vel tekið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.  Spurning 9 í skoðanakönnun skólastjóra 



Viðskiptaáætlun   

13 

Að lokum voru tvær opnar spurningar, önnur bað þá sem svöruðu spurningunni á undan (s.p. 

9) kannski eða neitandi að útskýra af hverju og sú síðari var alveg opin þar sem skólastjórar 

voru spurðir hvort það væri eitthvað annað sem þeir vildu koma á framfæri.  Langflestir 

þeirra sem höfðu svarað kannski eða neitandi töluðu um að fjárhagsaðstæður væru helstu 

ástæður svars þeirra.  Ljóst er að skólum er þröngur stakkur sniðinn og þurfa skólastjórar að 

vanda valið vel þegar kemur að því efni sem þeir ákveða að kaupa.  Einnig hefur orðalag 

spurningarinnar um að verðið yrði sanngjarnt mögulega verið of óljóst fyrir þennan hóp út af 

erfiðri fjárhagsstöðu þeirra.   

En þó var rúmlega helmingur þeirra sem svaraði spurningunni strax reiðubúinn til að segjast 

munu kaupa aðgang að vefnum, svo ef verðið verður í raun eitthvað sem skólarnir telja 

sanngjarnt og þeir hafa efni á, er full ástæða til að ætla að stór hluti þeirra myndi kaupa 

áskrift. 

Seinni opna spurningin var fyrst og fremst hugsuð fyrir stofnendur Fróðleiks, ef að þar 

myndu koma athugasemdir frá væntanlegum viðskiptavinum, mögulega hugmyndir eða 

tillögur sem hægt væri að verða við á áskriftarsíðu Fróðleiks.  En flest svörin miðuðust einnig 

við fjárhagslega stöðu skólanna. 

3.1.5.  Markaðskönnun kennara 

Í könnun kennara voru níu spurningar og þar af voru tvær valfrjálsar opnar spurningar.  Í 

fyrstu spurningu var spurt um kyn kennara og voru konur í miklum meirihluta eða 87,8% á 

móti 12,2% karlar.  Næst var spurt um aldur kennara og var aldursbil þeirra kennara sem 

svöruðu könnuninni nokkuð breytt, fjölmennasti hópurinn var 41-50 ára eða 31,5% og næst 

á eftir komu 31-40 ára með 28,9%. 

Í spurningu þrjú var spurt hvar skólinn er staðsettur sem kennarinn starfar hjá og í spurningu 

fjögur var spurt hversu lengi kennarinn hefur starfað við kennslu grunnskólabarna. Í ljós kom 

að langflestir voru að starfa í skóla á höfuðborgarsvæðinu og meirihlutinn hafði starfað í 6-10 

ár við kennslu grunnskólabarna. 

Augljóst er að kennurum finnst alls ekki nægilegt úrval af öðrum hjálpargögnum við kennslu 

en kennslubókum samkvæmt niðurstöðu úr spurningu fimm.  Þar var spurt hvort viðkomandi 
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þætti úrval hjálpargagna annarra en kennslubóka sem í boði eru fyrir grunnskóla á Íslandi 

vera nægilegt.  Þessu svöruðu rúmlega 70% kennara neitandi.  Þessi niðurstaða er í samræmi 

við niðurstöðu sömu spurningar hjá skólastjórnendum sem rökstyður það enn frekar að mikil 

þörf sé á markaðnum fyrir efni af þessu tagi. 

Spurning sex staðfestir í raun niðurstöðu á spurningu fimm, því þar voru kennarar spurðir um 

hvaðan þeir sæki sér oftast önnur hjálpargögn en kennslubækur.  Í ljós kom að flestir 

kennarar sögðust útbúa slíkt efni sjálfir sem sýnir hversu mikinn tíma væri hægt að spara hjá 

kennurum ef þeir þyrftu þess ekki.  

Spurning sjö var síðasta lokaða spurningin, þar voru kennarar spurðir hvort þeir myndu nýta 

sér nýjan vef með fjölbreyttu námsefni, próf- og verkefnabanka, heildstæðum verkefnum 

ásamt hjálpargögnum, ef hann stæði þeim til boða.  Þessu svöruðu rúm 85% játandi og rúm 

13% kannski sem sýnir enn frekar þörfina á þessum markaði. 

 

 

 

Mynd 6.  Spurning 7 í skoðanakönnun kennara. 
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Að lokum voru einnig tvær opnar spurningar í lok könnunar hjá kennurum.  Í fyrsta lagi voru 

þeir spurðir sem sögðu nei eða kannski við spurningu sjö að útskýra hvers vegna.  Í öðru lagi 

var alveg opin spurning líkt og hjá skólastjórum sem spurði viðkomandi hvort það væri 

eitthvað annað sem hann eða hún vildi koma á framfæri. 

Svörin við þessum spurningum voru mjög ólík svörum skólastjóranna, enda aðstæður 

hópanna ólíkar.  Ýmsir sögðust kenna verklegar greinar og væru því ekki vissir hvort vefurinn 

hentaði þeim, aðrir sögðust helst vilja vinna efnið sitt sjálfir og sumir sögðust vilja sjá efnið 

fyrst og dæma um gæði þess.   

Seinni opna spurningin, var einnig var hugsuð líkt og sama spurning fyrir skólastjórana.  

Vonast var eftir athugasemdum frá væntanlegum notendum varðandi óskir, hugmyndir eða 

tillögur sem mögulega væri hægt að verða við á áskriftarsíðu Fróðleiks.  Og vill 

skýrsluhöfundur meina að það hafi tekist, það bárust fjöldamörg svör með ýmsum 

hugrenningum sem munu margar hverjar koma að góðu gagni. 

3.2.  Viðskiptatækifærið 

Skýrsluhöfundur telur að góður árangur nema í Hamraskóla ásamt niðurstöðum beggja 

skoðanakannana, sýni að áhugavert tækifæri sé til staðar og að áskriftarvefsíða með 

vönduðu námsefni eigi fullt erindi inn á námsgagnamarkaðinn.  

Vefsíða Fróðleiks hefur fulla burði til þess að mæta þeirri þörf sem er á markaðnum fyrir gott 

og vandað námsefni og nýjar lausnir.  Á skoðanakönnun kennara mátti sjá að kennarar eru 

nú þegar að notast við nokkrar vefsíður, hvort sem það er vefur Námsgagnastofnunar, 

Skólavefurinn eða aðrar vefsíður.  En einhverjar ástæður eru fyrir því að þeir eru ekki sáttir 

með þetta úrval, sumir nefndu að efnið þar væri ekki nógu vandað, eða þeir sem semji efnið 

þar séu ekki í tengslum við raunverulegt kennsluumhverfi og því gagnist efnið illa.  En þar 

sem stofnendur Fróðleiks eru sjálfir kennarar þá telja þær sig þekkja nokkuð vel þarfir 

kennara. Því verður lagt upp með að hafa vefsíðuna einfalda, aðgengilega, vandaða og 

faglega.  Á henni verður einnig að finna vefkrækjur inn á aðra vefi bæði innlenda og erlenda 

svo síðan á að geta orðið aðalvefsíða kennara þar sem þeir finna allt sem þá vantar á einum 

stað. 
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Miklir vaxtarmöguleikar eru til staðar bæði á grundvelli frekari þróunar síðunnar og einnig á 

starfsseminni sem slíkri.  Varðandi vefinn sjálfan þá má sem dæmi nefna hugmyndir sem eru 

uppi um að hafa gagnvirkt efni í boði á vefsíðunni fyrir bæði kennara og nemendur, til dæmis 

að nemendur geti unnið heimavinnuna sína og kennarar farið yfir hana í gegnum vefsíðuna.  

Einnig að bjóða upp á efni fyrir foreldra og börn þeirra og yrði þá farið að selja aðgang til 

einstaklinga.  Varðandi þróun á starfseminni, þá eru uppi hugmyndir um námskeiðahald fyrir 

kennara, námsaðstoð fyrir nemendur og útgáfu skólabóka svo fátt eitt sé nefnt. 

4.  Þjónustan og sérstaða hennar 

4.1.  Áskriftarvefsíðan 

Þegar eigendur höfðu skoðað framboð á vöru og þjónustu helstu veflausnafyrirtækja 

landsins var ákveðið að kaupa þjónustu frá Smartmedia.  Gerður var samningur um kaup á 

staðlaðri veflausn ásamt vefverslun sem Fróðleikur getur sérsniðið að eigin þörfum, haldið 

utan um og uppfært án þess að greiða fyrir það sérstaklega. 

4.1.1.  Lén 

Ákveðið var að kaupa tvö lén fyrir rekstur Fróðleiks, annarsvegar lénið www.frodleikur.is og 

hinsvegar www.123skoli.is. Er hugsunin sú að bæði lénin vísi á sömu síðuna, en seinna meir, 

ef Fróðleikur hefur gengið vel og starfssemin er orðin víðtækari að þá myndi 

www.frodleikur.is vera yfirheiti yfir alla starfssemina, en www.123skoli.is verður alltaf notað 

yfir námsgögnin.  

Því miður var lénið www.frodleikur.is upptekið, en endurnýjun er á því þann 8. desember nk.  

Ef lénið verður ekki endurnýjað þá mun rekstur Fróðleiks kaupa það.   

Lénið www.123skoli.is var hinsvegar fáanlegt og er síðan í vinnslu á því léni í dag.  Ýmsar 

ástæður eru fyrir valinu á því, til dæmis vísar lénið til yngri deilda skóla 1,2,3, einnig vísar það 

í stærðfræði eða einhvers sem gerist bara einn, tveir og því o.s.frv.   Auk þess eru 

sambærilegar námsgagnavefsíður bæði í Danmörku og Noregi sem sumir íslenskir kennarar 

kunnu að kannast við, að nota sömu lénin eða www.123skole.dk og www.123skole.no.  

http://www.frodleikur.is/
http://www.123skoli.is/
http://www.frodleikur.is/
http://www.123skoli.is/
http://www.frodleikur.is/
http://www.123skoli.is/
http://www.123skole.dk/
http://www.123skole.no/
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4.1.2.  Efni vefsíðunnar 

Á síðunni er námsefninu skipt í flokka bæði eftir fagi og bekkjum, eftir því hvað hentar 

hverjum og einum.  Leiðbeiningar fylgja þar sem það á við til þess að námsefnið sé notað í 

samræmi við nýju kennsluaðferðina.  

Auk þess eru á síðunni flipar yfir hjálpartæki fyrir kennara óháð hvaða aldri þeir eru að 

kenna.  Þessi hjálpartæki eru kölluð: skipulag, bekkjarstjórnum, vísdómsorð, merkingar og 

námsspil.  Hér á eftir verður lauslega farið yfir hvað felst í hverju hjálpartæki fyrir sig. 

Skipulag:  Ýmis eyðublöð og form sem einfalda kennara undirbúning og skipulag náms og 

kennslu.  Framsetningin á þessu efni er í formi Word skjala þar sem auðvelt er að fylla inn í 

viðeigandi reiti. 

Bekkjarstjórnun:  Margskonar veggspjöld, eyðublöð, umbunar- og hróskerfi sem auðveldar 

kennara að halda vel utan um sinn bekk. 

Vísdómsorð:  Myndskreytt spakmæli, málshættir og orðtök til útprentunar.  Tilgangur þeirra 

er að hjálpa til við að skapa jákvætt andrúmsloft í kennslustofunni ásamt því að henta vel í 

lífsleikni. 

Merkingar: Fjölbreyttir merkimiðar, tilmæli eða ábendingar til útprentunar þar sem 

skilaboðin eru skýr og myndræn jafnt til nemenda og starfsfólks. 

Námsspil:  Einföld, fjölbreytt og skemmtileg spil til útprentunar sem hjálpa til við að lífga 

upp á nám og kennslu og auka færni nemenda í ákveðnum námsþáttum. 

Að lokum eru einnig krækjur á íslenska sem og erlenda vefi með kennsluefni fyrir grunnskóla. 

4.1.3.  Höfundarréttur 

Ekki verður sótt einkaleyfi á efni vefsíðunnar heldur gildir almennur höfundarréttur um efni 

hennar.  Það þarf ekki að sækja um skráningu á höfundarrétti né greiða fyrir hann 

sérstaklega.  Höfundarréttur gildir alla ævi höfundar og í 70 ár eftir lát hans (Alþingi, 1972).  
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4.1.4.  Áskrift og aðgangsupplýsingar 

Vefsíðan er áskriftarsíða, það eina sem er opið án áskriftar er forsíðan, en fyrir þá sem hafa 

keypt áskrift er allt efni síðunnar aðgengilegt.  Hver keypt áskrift gildir í eitt ár sem greidd er 

með mánaðarlegum greiðslum nema óskað sé sérstaklega eftir eingreiðslu.  Kaupa má 

aðgang að síðunni af forsíðunni með því að fylla út þar til gert form en einnig með því að 

senda tölvupóst.  Þegar umsókn hefur verið móttekin verður sendur greiðsluseðill á 

viðkomandi skóla og þegar hann hefur verið greiddur er aðgangsorð sent til þess tengiliðs 

sem pantaði áskriftina.  Tengiliður viðkomandi skóla sér svo um að koma lykilorðinu áleiðis til 

sinna kennara, allir innan sama skóla hafa sama aðgangs- og lykilorð.  Sjá má þjónustuferlið 

frá sjónarhóli viðskiptavinar myndrænt hér að neðan. 

4.2.  Samstarfsaðilar 

Aðstandendur að efninu Vörður og Vegvísir verða samstarfsaðilar Fróðleiks.  En helmingur 

þeirra sem standa að því efni eru eigendur Fróðleiks.  Efnið er í dag til sölu á vef Hamraskóla 

og mun það verða þar áfram.  Samstarfið felst í því að efnið verður einnig selt á vefsíðu 

Fróðleiks.  Fróðleikur mun taka 25% af söluandvirði efnisins í þóknun og eftirstöðvarnar 

munu skiptast jafnt á milli allra sex aðilanna. 

4.2.1.  Félagasamtök 

Auður Bára, Kristjana og Þórunn munu sækja persónulega um að gerast aðilar að Hagþenki, 

félagi höfunda fræðirita og kennslugagna.  Fyrirtæki og félög geta ekki orðið aðilar að 

félaginu.  Munu þær greiða félagsgjöldin sjálfar og verður aðildin ótengd rekstri Fróðleiks þ.e. 

Mynd 7.  Þjónustukort frá sjónarhóli viðskiptavinar. 
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ef þær fá styrki frá félaginu þá greiðast þeir til þeirra persónulega og munu heldur ekki 

tengjast rekstri Fróðleiks. 

4.2.2.  Styrkir 

Félagið hyggst sækja um styrki til þess að létta undir og styrkja fjárhagslegt öryggi Fróðleiks,   

og vegna fyrirfram skilgreindra verkefna sem Fróðleikur ákveður að framkvæma.    

Í september sóttu eigendur Fróðleiks um styrk úr borgarsjóði Reykjavíkurborgar.  

Umsóknarfrestur var til 1. október og úthlutanir verða í ársbyrjun 2012 (Reykjavíkurborg, án 

dags.).  Fjárhæðin sem sótt var um var 350.000. 

Ýmsum úthlutunum er lokið fyrir árið 2011 og verður næst hægt að sækja um árið 2012.  

Fróðleikur stefnir að því að sækja um eftirtalda styrki árið 2012: 

 Atvinnumál kvenna, sækja á um launastyrk.  Fjárhæð styrkjar getur verið frá 300.000 

til 2.000.000.  Hægt verður að sækja um styrk fyrir næstu úthlutun kringum áramótin 

2012 (Atvinnumál kvenna, án dags.). 

 Nýsköpunarstyrkir Landsbankans, hver styrkur að fjárhæð 400.000 eða 1.000.000, 

umsóknarfrestur út september ár hvert (Landsbankinn, án dags.). 
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5.  Markaðsgreining 

5.1.  Markaðurinn og möguleikar 

Undanfarin ár hefur víða orðið mikil þróun í námsefni og kennsluháttum.  Með öllum þeim 

tækninýjungum sem orðið hafa á undanförnum árum skapast nýjar leiðir til að ná til 

nemenda og bjóða upp á fjölbreyttara, skemmtilegra og í framhaldinu árangursríkara nám.  

Svo er það bæði matsatriði og mismunandi milli skóla hversu vel grunnskólum á Íslandi hefur 

tekist að halda í við alla þessa þróun sem hefur gjörbreytt kennsluumhverfi grunnskóla víða 

erlendis.  Líklega yrðu þó flestir starfsmenn í grunnskólum sammála um að hægt væri að gera 

betur og að skortur á fjármagni hafi mikið um þetta að segja.   

Til þess að skoða, meta og greina markaðinn var byrjað á að skoða hversu margir grunnskólar 

landsins eru og hvernig fjármögnun þeirra er háttað til að gera sér grein fyrir þeim 

fjármunum sem þeir hafa til námsgagnakaupa.  Og að lokum hvernig ákvarðanir fara fram hjá 

skólunum um það námsefni sem kennt er. 

5.1.1.  Fjöldi grunnskóla. 

Alls sækja 43.511 grunnskólabörn þá 175 grunnskóla sem eru á Íslandi samkvæmt vef 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis.  Þar af eru 76 grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu og 

99 víðsvegar um landið  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, án dags.).  

5.1.2.  Fjármögnun grunnskóla 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91 frá 2008 er fjárhagslegur rekstur grunnskólanna á 

ábyrgð og kostnað sveitarfélaganna (Alþingi, 2011).  Um helmingur útgjalda sveitarfélaganna 

fer í rekstur skólamála og eru þau einn þýðingarmesti málaflokkur sem sveitarfélögin annast 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, án dags.).   Sveitarfélögin standa hinsvegar ekki straum af 

kostnaði vegna námsgagnagerðar né námsgagnakaupa grunnskólanna (Valgerður Freyja 

Ágústsdóttir tölvupóstur, 19. september 2011). 

Í samræmi við lög sem tóku gildi árið 2007 ber ríkið ábyrgð á þróun, gerð og útgáfu 

námsgagna fyrir leik-, framhalds og grunnskóla.  Því er framfylgt með eftirfarandi hætti:  

(Alþingi, 2007): 
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 að kosta rekstur Námsgagnastofnunar sem leggur grunnskólum til námsgögn.  

Stofnunin ber ábyrgð á útgáfu, framleiðslu, gerð og dreifingu námsgagna sem 

samræmast meginmarkmiðum aðalnámskrár. 

 að leggja fram fjármuni til Námsgagnasjóðs.  Hlutverk sjóðsins er að leggja 

grunnskólum til viðbótarfé til námsgagnakaupa með það að markmiði að tryggja val 

þeirra um námsgögn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, án dags.). 

 að leggja fram fjármuni til Þróunarsjóðs námsgagna.  Hlutverk sjóðsins er að úthluta 

fé úr þróunarsjóði með það að markmiði að tryggja framboð og fjölbreytileika 

námsgagna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, án dags.). 

5.1.3.  Námsefni grunnskóla 

Menntamálaráðherra setur grunnskólum aðalnámsskrá þar sem kveðið er á um 

meginmarkmið náms og kennslu.  Tilgreindar eru skyldunámsgreinar, hlutfallsleg skipting 

námstíma milli námsgreina og námssviða.  Skólastjóri hvers grunnskóla er svo ábyrgur fyrir 

gerð skólanámsskrár sem er nánari útfærsla aðalnámsskrár hvers skóla og gefa skal út árlega  

(Alþingi, 2011). 

Grunnskólum er úthlutaður ákveðinn kvóti eða inneign hjá Námsgagnastofnun sem þeir hafa 

til ráðstöfunar til kaupa á námsefni hjá þeim.  Á þessu ári var kvótinn til skólanna um 290 

milljónir alls sem skipt var niður milli grunnskólanna (Námsgagnastofnun, 2011). 

Með tilkomu Námsgagnasjóðs hafa skólastjórnendur aukið svigrúm til kaupa á námsefni frá 

öðrum aðilum en Námsgagnastofnun.  Skilyrði sjóðsins eru að námsgögnin séu keypt af 

lögaðilum, að þau samræmist markmiðum aðalnámsskrár og að skólarnir sendi skilagrein um 

ráðstöfun sína eigi síðar en 30. apríl ár hvert.  Skólarnir fá úthlutað fjármunum í samræmi við 

nemendafjölda skólans síðastliðið skólaár.  Framlag ríkisins til Námsgagnasjóðs er 

endurskoðað í fjárlögum hvers árs, eru því fjárhæðirnar breytilegar milli ára (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, án dags.).  Til að teljast sem lögaðili í reglum Námsgagnasjóðs 

þarf viðkomandi aðili/aðilar að hafa stofnað kennitölu um rekstur sinn (Erla Ósk 

Guðjónsdóttir munnleg heimild, 8.nóvember 2011). 
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5.2.  Heildarmarkaðsstærð 

Námsgagnamarkaður á Íslandi er ekki alveg nýr á nálinni, en markaðurinn er þó ungur og 

segja má að hann hafi orðið til árið 2007 þegar Námsgagnasjóður var stofnaður.  Því með 

tilkomu sjóðsins hafa skólar í fyrsta skipti fengið val um kaup á námsefni frá öðrum aðilum en 

Námsgagnastofnun.  

Stærð námsgagnamarkaðarins felst í fjölda grunnskóla landsins og því fjármagni sem þeir fá 

úthlutað frá Námsgagnasjóði.  Framlag ríkisins til Námsgagnasjóðs er ákveðið í fjárlögum ár 

hvert.  Vegna niðurskurðar í ríkisútgjöldum hafa framlög til sjóðsins verið skert frá árinu 2009 

til 2011.   

Hér að neðan má sjá töflu yfir framlag ríkisins til Námsgagnasjóðs frá stofnun hans árið 2007 

til 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Ár Framlag í millj. kr. 

2007 100 

2008 100 

2009 50 

2010 60 

2011 40 

     Tafla 1.  Framlag ríkis til Námsgagnasjóðs 2007-2011. 

Eins og sjá má hefur niðurskurðurinn verið gríðarlega mikill.  En tekið er fram í ársskýrslu 

Námsgagnasjóðs að stjórn sjóðsins vænti þess að framlög ríkisins til sjóðsins muni hækka 

strax á næsta ári.  Því miður er þó ekki hægt að segja til um hversu mikið fyrr en við fjárlög 

næsta árs. 

5.3.  Viðskiptavinir/markhópar 

Skipta má markhópum Fróðleiks niður í tvo hópa.  Annarsvegar eru það skólastjórar 

grunnskólanna eða staðgenglar þeirra sem taka ákvörðun um hvort keyptur er aðgangur að 

vefsíðu Fróðleiks.  Hinsvegar eru það kennararnir sem eru notendur vefsíðunnar þegar 

aðgangur hefur verið keyptur. 

5.3.1.  Skólastjórar 

Í þessum markhópi teljast þeir einstaklingar sem hafa vald til að taka fjárhagslegar 

ákvarðanir fyrir hönd grunnskóla.  Hvort sem það er skólastjóri eða staðgengill hans þá er 
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fjöldinn í þessum hópi alltaf sá sami og fjöldi grunnskóla landsins, því áskrift af vefsíðu 

Fróðleiks verður seld á hvern skóla en ekki einstaklinga innan hans.  Í dag eru grunnskólar 

landsins 175 talsins eins og áður segir, og eru allir þessir grunnskólar markhópur Fróðleiks.  

Verð áskriftarsíðunnar mun hafa mikil áhrif á þennan markhóp og einnig viðhorf kennara 

þeirra gagnvart síðunni. 

5.3.2.  Kennarar 

Kennarar eru notendur vefsíðu Fróðleiks, þeirra viðhorf og síðar reynsla gagnvart vefsíðunni 

mun skipta sköpum um hvort skólastjórar kaupa og endurnýja aðgang að síðunni.  Fjöldinn í 

þessum hóp veltur á því hversu margir skólar/skólastjórar hafa keypt aðgang að síðunni.  En 

starfsfólk starfandi við kennslu, bæði með og án kennsluréttinda árið 2010 voru samtals 

4.886 manns samkvæmt vef Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2011).  Svo það er fjöldinn í 

þessum markhópi ef allir grunnskólar landsins myndu kaupa áskrift af vefsíðu Fróðleiks.  

Gæði, úrval og góð framsetning efnis er meðal þess sem mun hafa mikil áhrif á þennan 

markhóp, verð vegur líklega ekki þungt.  
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5.4.  Samkeppnisgreining 

Fjármagn grunnskólanna til kaupa á námsefni er af skornum skammti, því eru aðrir aðilar 

sem selja námsefni til grunnskólanna samkeppnisaðilar Fróðleiks. Þar sem skólarnir geta ekki 

keypt námsefni nema með fjármagni frá Námsgagnasjóði má sjá hverjir eru helstu 

samkeppnisaðilar Fróðleiks með því að skoða ársskýrslu sjóðsins yfir síðastliðið ár (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Söluaðilar         Upphæð             %      Fjöldi færslna 

Skólavefurinn ehf.          22.282.031      35,1 449 

A4 Skólavörubúðin          10.803.602      17 386 
Forlagið-JPV útgáfa            9.375.828      14,8 185 
Aðrir seljendur            9.162.222      14,4   
Penninn            3.129.699      4,9 159 

Jón Norland            1.345.913      2,1 20 
Iðnú-bókaútgáfa            1.288.176      2 44 
Eymundsson            1.106.628      1,7 85 
Barnasmiðjan ehf.                864.526      1,4 20 
Stoðkennarinn                793.043      1,2 32 
Rasmus ehf.                586.814      0,9 17 
Bókaútgáfan Hólar ehf.                571.391      0,9 15 
Félag íslenskra bókaútgefenda                470.942      0,7 14 

Þorgerður Hlöðversdóttir                376.000      0,6 2 
Krass                367.105      0,6 24 
Góður, betri, bestur                360.090      0,6 13 
Námsgagnastofnun                331.207      0,5 31 
Barnabókaútgáfan                267.541      0,4 12 

Samtals    63.482.758      99,8   

Tafla 2.  Skipting fjármagns námsgagnasjóðs eftir söluaðilum 2010.  Heimild: Mennta- og menningar-málaráðuneytið, 
2011. 

Skólavefurinn er langsamlega stærsti aðilinn á þessum markaði eins og sjá má.  Hann er líka 

sá rekstur sem er hvað sambærilegastur við rekstur Fróðleiks því í báðum tilfellum er um að 

ræða áskriftarvefsíðu þar sem grunnskólum er seldur aðgangur og fá í staðinn ótakmarkaðan 

aðgang að efni síðunnar.  Starfssemi Skólavefsins er þó víðtækari þar sem þeir eru einnig að 

selja bundnar skólabækur.   

Það námsefni sem skólarnir eru að kaupa af ofangreindum aðilum getur verið mjög 

mismunandi og er því um bæði beina og óbeina samkeppni að ræða.  Námsefnið sem keypt 

er af þessum aðilum er flokkað í ársskýrslu Námsgagnasjóðs eftir því hvort um vefsíðu, 
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kennslubók, forrit, sérkennslugögn, handbók, landakort eða annað er að ræða.  Starfssemi 

Fróðleiks myndi flokkast undir vefsíðu og eru því beinir samkeppnisaðilar Fróðleiks aðrir 

aðilar í þeim flokki.  Þessir aðilar eru:  

 Skólavefurinn  

 Hlusta.is  

 Námsgagnavefurinn Katla  

 Snara-orðabók  

 Tónmenntavefurinn 

Enginn þessara aðila nema Skólavefurinn er nógu stór til að vera tilgreindir í töflunni sem 

sýndi helstu aðila sem skólarnir voru að kaupa af.  Gera má því ráð fyrir að þeir flokkist sem 

aðrir seljendur og séu mjög smáir og séu ekki með sölu til grunnskólanna sem sé hærri en 

sala Barnabókaútgáfunnar upp á rúmlega 267 þúsund.   

Einn samkeppnisaðili er ekki tilgreindur á sama hátt og aðrir á þessum lista en er að bjóða 

upp á sambærilega þjónustu á vefsíðu sinni, það er Námsgagnastofnun.  Stofnunin er 

tilgreind í listanum vegna sölu á sértæku efni, en að öðru leyti er aðgangur að síðu þeirra 

ókeypis þar sem fyrirtækið er ríkisrekið.  Helstu samkeppnisaðilar Fróðleiks sem bjóða upp á 

sambærilega þjónustu eru því Skólavefurinn og Námsgagnastofnun.  En hafa ber í huga að 

auðveld innganga er fyrir nýja aðila á þennan markað og því getur samkeppnisumhverfi 

Fróðleiks breyst á nokkurs fyrirvara. 

5.4.1.  Skólavefurinn 

Styrkleikar: Eru með markaðsráðandi stöðu með um 90% grunnskóla landsins í áskrift af vef 

sínum. Starfssemi þeirra er fjölbreytt, eru til að mynda með bóksölu og síður fyrir fleiri 

aldurshópa s.s. leikskóla og framhaldsskóla.  Auk þess eru þeir einnig með sölu á áskrift til 

einstaklinga af vefnum og eru í dag um 2000 heimili áskrifendur og fer þeim fjölgandi (Páll 

Guðbrandsson munnleg heimild, 26. ágúst 2011).   

Veikleikar:  Vefurinn virðist vera of troðinn eða mjög illa skipulagður.  Það eru krækjur á efni 

út um allt sem virðast ekki vera flokkað niður.  Efni á vefnum er unnið af starfsmönnum 

vefsins sem ekki starfa við kennslu og mögulega hefur því efnið ekki verið prófað á 

nemendum áður en það er sett í sölu, eins gæti það einnig verið úr takti við þarfir nemenda 

vegna þessa.   
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5.4.2.  Námsgagnastofnun 

Styrkleikar:  Reksturinn er ríkisrekinn og því alfarið kostaður af ríkinu sem einfaldar rekstur 

þar sem tekjuþáttur er ekki óvissuþáttur.  Einnig þýðir það að allir skólar hafa ókeypis aðgang 

að vefsíðu þeirra sem veitir töluvert samkeppnisforskot vegna fjárskorts skólanna. Vefsíðan 

er ágætlega uppsett þar sem efni er flokkað niður.   

Veikleikar:  Það sama gildir um þessa vefsíðu að efni vefsins er unnið af starfsmönnum sem 

ekki starfa við kennslu, því getur efnið verið úr takti við þarfir nemenda.  Mögulega vegna 

fjárskorts stofnunarinnar hefur verið mikið um endurútgáfur af gömlu efni.  Efni sem 

matsatriði er um hvort hafi staðist tímans tönn og þykir ekki spennandi valkostur hjá ungum 

krökkum í dag. 

5.4.3.  Viðbrögð samkeppnisaðila 

Viðbrögð samkeppnisaðilanna gætu orðið mjög lík, jafnvel þótt um bæði einkarekið og 

ríkisrekið fyrirtæki sé að ræða.  Líklegt verður að teljast að bæði fyrirtækin muni líkja eftir 

bæði efni og uppsetningu vefsíðu Fróðleiks ef vel gengur.  Skólavefurinn er nánast einvaldur 

á markaðnum og vill að öllum líkindum halda fast í þá stöðu sína og verja hana með öllum 

tiltækum ráðum.  Aðrir hvatar en peningar eru að verki hjá Námsgagnastofnun þar sem 

metnaðurinn liggur í gæðum námsefnisins.  Svo ef nýja námsefni Fróðleiks og nýja 

kennsluaðferðin nær vinsældum þá vill Námsgagnastofnun mjög líklega bjóða upp á það 

sama eða mjög sambærilegt.  Viðbrögð þeirra  gætu þá bæði falist í að líkja eftir efni 

Fróðleiks, eða bjóða þeim samstarf, enda kaupir Námsgagnastofnun efni af utanaðkomandi 

aðilum í einhverjum tilfellum. 

5.4.4.  Verðlagning samkeppnisaðila 

Aðgangur að vef Námsgagnastofnunar er eins og áður segir gjaldfrjáls fyrir grunnskólana.  En 

gjaldskrá Skólavefsins felst í að skólarnir greiða annarsvegar grunngjald sem er þrískipt eftir 

stærð skóla og hinsvegar nemendagjald sem er gjald á hvern nemanda skólans.  Skólarnir 

gera árssamning um aðgang að vefsíðunni en greiða bæði grunngjaldið og nemendagjaldið 

með mánaðarlegum greiðslum allt árið um kring.  Nánari upplýsingar um verðlagninguna má 

sjá í tölvupósti frá markaðs- og sölustjóra Skólavefsins. 
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5.4.5.  Sérstaða og samkeppnisforskot Fróðleiks 

Segja má að grunnur að vefsíðu Fróðleiks sé á margan hátt sambærilegur við vefsíður 

samkeppnisaðilanna.  Í öllum tilfellum eru aðilar að bjóða upp á námsefni fyrir grunnskóla 

eftir fremsta megni.  Samkeppnisforskot Fróðleiks felst í að vera nýr spennandi valkostur á 

þessum markaði með nýtt og ferskt efni með annarri nálgun en verið hefur í boði á 

markaðnum.  Efni sem einnig hefur hlotið staðfestingu á gæðum með frábærum árangri 

nemenda sem kom fram í könnun Reykjavíkurborgar á læsi nemenda í lok annars bekkjar. 

Vefsíðan verður einföld og skipulega uppsett eftir þörfum kennara þar sem hver og einn 

finnur á auðveldan og aðgengilegan hátt það sem leitað er eftir.  Síðan á einnig að vera 

miðstöð upplýsinga þar sem vefslóðir verða á alla helstu innlenda og erlenda vefi sem komið 

geta kennurum að góðu gagni að hafa á einum stað. 

Starfsfólk Fróðleiks eru allir kennarar með margra ára reynslu í starfi og eru enn starfandi 

sem slíkir, sem tryggir góða tengingu við markaðinn og þarfir hans. 

Samkeppnisforskot Fróðleiks felst einnig í einfaldleika rekstursins og lítilli yfirbyggingu.  

Þannig getur verðlagning verið mun sveigjanlegri eftir þörfum markaðarins heldur en hjá til 

dæmis Skólavefnum. 
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5.5.  Svót greining  

Með Svót greiningu voru skilgreindir helstu styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri í innra 

og ytra umhverfi Fróðleiks.  Niðurstöðum greiningar er stillt upp í töflu hér að neðan og í 

framhaldi er farið nánar út í hvern lið fyrir sig. 

 Styrkleikar Veikleikar 

Innra 

umhverfi 

 

 

 Góð þekking og reynsla af vörunni. 
 Miklir vaxtarmöguleikar. 
 Möguleg stækkun á markhóp. 
 Lítill stofnkostnaður. 
 Lítill launakostnaður og engin 

yfirbygging. 
 Góð þekking á markhópi. 
 Góð þekking á þörfum markaðarins. 
 

 Engin þjónusta á skrifstofutíma 
a.m.k. fyrsta árið. 

 Mögulegur tímaskortur starfsmanna. 
 Auðvelt að stela hugmynd. 
 Ekki fyrst á markað. 
 Kaupendur aðrir en notendur 

vörunnar. 
 Óvissa með fjölda viðskiptavina. 
 Lítið fjármagn við stofnun. 

 
 Ógnanir Tækifæri 

Ytra 

umhverfi 

 

 

 Lágur inngönguþröskuldur. 
 Sterkir samkeppnisaðilar. 
 Frekari niðurskurðir í skólakerfinu. 
 Versnandi efnahagsástand. 
 Breyting í reglu, skatta og 

lagaumhverfi. 
 

 Tækninýjungar 
 Aukning fjármuna til skólakerfisins. 
 Batnandi efnahagsástand. 
 Möguleiki á samstarfi við 

samkeppnisaðila. 
 

Tafla 3.  Svót greining á innra og ytra umhverfi Fróðleiks. 

 

5.5.1.  Styrkleikar 

Þar sem kennsluaðferðin og námsefnið hefur verið í þróun og vinnslu um nokkurn tíma þá 

hafa Auður Bára, Kristjana og Þórunn öðlast góða þekkingu bæði í notkun þeirra og í að búa 

til nýtt efni.  Einnig hefur efnið og aðferðin hlotið gott orðspor í skólasamfélaginu.  Þessir 

þættir ættu að koma sér vel við markaðssetningu og kynningu nýju vefsíðunnar. 

Vefsíðan verður til að byrja með mjög einföld í sniðum en miklir möguleikar eru á vexti 

hennar.  Til að mynda með því að selja efni og aðgang til einstaklinga og þá jafnvel í 

framhaldinu með sölu auglýsinga á vefinn.  Þannig getur einnig markhópurinn stækkað með 

tímanum ef boðið verður upp á fjölbreyttara efni á síðunni. 
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Stofnkostnaður Fróðleiks felst í kostnaði við stofnun samlagsfélags og kostnaði vegna 

vefsíðunnar.  Ekki er þörf á miklum fjárfestingum og yfirbygging er engin. Enda snýst 

reksturinn um rekstur vefsíðu þar sem varan er afhent í gegnum internetið og starfsmenn 

geta unnið heima hjá sér þegar þeim hentar.  Áhættan af rekstrinum fyrir eigendur er því 

mjög lítil. 

Þar sem eigendur og jafnframt starfsmenn Fróðleiks eru allir kennarar með margra ára 

reynslu í starfi, þá hafa þær góða þekkingu og skilning á þörfum kennara í starfi.  Þær hafa 

þannig einnig góða þekkingu á þörfum markaðarins.  Þær þekkja það sem í boði er á 

markaðnum fyrir kennara til afnota við kennslu og hafa einnig þekkingu á því hvað gæti 

komið sér vel fyrir kennara í starfi.  

5.5.2.  Veikleikar 

Engin þjónusta mun verða í boði fyrir viðskiptamenn Fróðleiks á skrifstofutíma að minnsta 

kosti fyrsta árið.  Það gæti valdið óþægindum því einhverjir viðskiptamenn gætu viljað eiga 

samskipti fyrir starfsmann Fróðleiks annaðhvort í síma eða með því að koma á staðinn og 

ræða málin í persónu.  Því er mikilvægt að starfsmenn séu mjög vakandi fyrir netfangi 

Fróðleiks og svari þeim fyrirspurnum sem berast í tölvupósti fljótt og vel.  Einnig gæti verið 

gott að bjóða viðskiptavinum upp á að senda nafn og símanúmer í tölvupósti ef óskað er eftir 

samtali ef starfsmenn eiga þess kost að bjóða upp á slíkt meðfylgjandi starfi sínu sem 

kennarar. 

Þótt að um vefsíðu sé að ræða, þar sem viðskiptavinir nálgast sjálfir þá vöru sem þeir óska 

eftir hverju sinni, þá gæti tímaskortur starfsmanna gæti orðið vandamál ef reksturinn  gengur 

vel og umfang hans vex.  Mjög mikilvægt er því að vefsíða Fróðleiks verði skýr og aðgengileg 

fyrir bæði mögulega viðskiptavini og notendur hennar sem hafa þegar keypt aðgang.  Allir 

starfsmenn þurfa að vera skipulagðir og iðnir í störfum sínum og tryggja viðskiptavinum eins 

góða þjónustu og kostur er.  Einnig þurfa eigendur Fróðleiks og jafnframt stofnendur að 

bregðast fljótt við, annaðhvort með því að ráða starfsmann eða að auka starfshlutfall sitt hjá 

Fróðleik ef tímaskortur bitnar á rekstrinum. 

Mjög auðvelt er fyrir samkeppnisaðila eða einhverja aðra að stela hugmyndinni og nota hana 

sjálfir.  Því verður vefur Fróðleiks að skapa sér sérstöðu hjá notendum svo þeir sjái ekki 
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ástæðu til að leita annað eftir vörunni. Vefurinn þarf að vera þægilegur í notkun og vera 

uppfærður reglulega með nýju efni.  Þetta er einnig sérstaklega mikilvægt þar sem vefur 

Fróðleiks er nýr á markaði sem til er fyrir.  Þótt vefur Fróðleiks bjóði vissulega upp á nýtt efni 

þá eru sterkir samkeppnisaðilar á markaðnum með sína notendahópa sem eru vanir þeirra 

vefsíðum. 

Sú staðreynd að kaupendur vörunnar eru aðrir en notendur hennar gerir markaðssetningu 

aðeins flóknari.  Því þarf í raun að tvíselja vöruna til þessara tveggja hópa og mikilvægt er að 

vanda vel til verka frá upphafi.  Byrja þarf á því að ná til skólastjórnenda til þess að fá þá til að 

kaupa aðgang fyrir kennara sína.  Síðan þarf að ná til kennara og fá þá til að nota síðuna og 

efnið á henni.  Ef kennurum líkar vel við og eru ánægðir þá ætti áframhaldandi áskrift að vera 

auðsóttari gagnvart skólastjórnendum.  En þessi staða gerir það að verkum að erfiðara getur 

verið að gera sér grein fyrir væntanlegum fjölda viðskiptamanna.  Áhugi gæti verið mikill hjá 

kennurum en það gagnast ekki ef stjórnendur kaupa ekki aðgang. 

Lítið fjármagn við stofnun Fróðleiks hefur þau áhrif að öllum kostnaði þarf að halda í 

lágmarki.  Það hefur áhrif á alla þætti starfseminnar hvort sem það er grafísk vinna vegna 

vefsíðunnar, tími starfsmanna til að semja nýtt efni eða húsnæðiskosts.  En það kemur líka í 

veg fyrir mögulega óþarfa fjárfestingu sem myndi jafnvel ekki skila sér í auknum gróða við 

reksturinn.  Þannig er áhættunni við fjárfestinguna einnig haldið í lágmarki. 

5.5.3.  Ógnanir 

Lágur inngönguþröskuldur er inn á þennan markað, stofnkostnaði má halda í lágmarki og 

yfirbyggingu einnig. Því gætu nýir samkeppnisaðilar auðveldlega komið inn á markaðinn og 

samkeppnisumhverfið breyst. Skiptir því miklu máli að Fróðleikur skapi sér sérstöðu í huga 

viðskiptavina.  Starfssemin bjóði upp á góðar og vandaðar vörur og fyrirmyndar þjónustu og 

þannig byggja upp traust samband við viðskiptavini svo þeir haldi tryggð við fyrirtækið. 

Sterkir samkeppnisaðilar eru á markaðnum og óvíst er hvernig þeir munu bregðast við 

aukinni samkeppni.  Einnig er óvissa um hversu tryggir viðskiptavinir þeirra eru og tilbúnir til 

að nota staðkvæmdarvöru frá samkeppnisaðila, sérstaklega þar sem kaupendur eru aðrir en 

notendur.   Gera má ráð fyrir að samkeppnisaðilar muni bregðast við aukinni samkeppni af 

hörku til að verja sinn viðskiptamannahóp. 
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Ef efnahagsástand landsins versnar þá má gera ráð fyrir að það hafi töluverð áhrif á rekstur 

Fróðleiks.  Til að mynda gætu þá orðið frekari niðurskurðir í skólakerfinu sem gæti valdið því 

að viðskiptavinum myndi fækka vegna fjárhagsskorts.  Einnig myndi versnandi 

efnahagsástand í flestum tilfellum minnka ráðstöfunartekjur heimilanna sem gæti haft áhrif 

á rekstur Fróðleiks síðar meir ef farið verður út í að selja aðgang til einstaklinga. 

Breytingar í reglu, skatta og lagaumhverfi gætu haft margvísleg áhrif á rekstur Fróðleiks.  

Sem dæmi má nefna, ef skólar hefðu ekki lengur vald til að ákveða hvaðan þeir kaupa 

námsefni sitt heldur væri bundið í lög og/eða reglur að kaupa eingöngu námsefni frá 

viðurkenndum námsgagnaframleiðenda líkt og Námsgagnastofnun.  Einnig myndu breytingar 

á skattaumhverfi Fróðleiks hafa áhrif á afkomu og rekstur. 

5.5.4.  Tækifæri 

Tækninýjungar gætu haft í för með sér fjölmörg tækifæri við rekstur Fróðleiks.  

Kennsluaðferðir geta breyst og þróast samfara nýrri tækni sem gæti til dæmis aukið 

vöruúrval.  Einnig gætu tækninýjungar haft mikil áhrif á útlit og þá þjónustu sem vefsíða 

Fróðleiks býður upp á svo eitthvað sé nefnt. 

Ef skólarnir öðlast aukið fjárhagslegt svigrún með aukningu fjármagns frá ríki og 

sveitarfélögum þá má gera ráð fyrir að þeir væru tilbúnir til að auka útgjöld sín vegna 

námsgagnakaupa.  Líklegast er þó að þetta gerist ekki nema ef efnahagsástand landsins hefur 

farið batnandi um einhvern tíma.  En ef svo fer, þá má einnig gera ráð fyrir að fjárhagsstaða 

einstaklinga hafi farið batnandi sem myndi auka tækifæri við markaðssetningu Fróðleiks til 

einstaklinga. 

Að semja við andstæðinginn, ef svo má að orði komast, getur falið í sér ýmis tækifæri.  

Þannig mætti öðlast aukið fjármagn og reynslu til verkefnisins með því að semja við stóran 

aðila sem fyrir er á markaðnum. 



Viðskiptaáætlun   

32 

6.  Markaðsstefna 

6.1.  Söluráðar 

6.1.1.   Vara 

Skapa á þá ímynd fyrir vöruna að hún sé auðlind fyrir kennara, eins og segir í einkunnaorðum 

fyrirtækisins.  Varan á að birtast viðskiptavininum sem fagmannleg, vönduð, einföld, 

smekkleg og aðgengileg vefsíða þar sem þeir eiga að finna allar þær upplýsingar sem þá 

vantar.  Annaðhvort með því að notast við efni síðunnar eða með því að fara með 

vefkrækjum síðunnar yfir á aðrar síður.  

Í dag er einn samkeppnisaðili að bjóða upp á sambærilega vöru og selja hana til 

grunnskólanna.  Segja má að hann sé með um 90% markaðshlutdeild þar sem 90% skóla eru 

að kaupa aðgang að vefsíðu hans.  Gerð var skoðanakönnun þar sem skólastjórar voru meðal 

annars spurðir hvort þeir myndu kaupa aðgang að vefsíðu líkt og þeirri sem Fróðleikur ætlar 

að stofna.  Það var gert til að hjálpa til við að ákvarða hversu mikið hlutfall skóla myndi kaupa 

aðgang að vefsíðunni.  Spurningunni svöruðu eins og áður segir 53,2% játandi og 44,7% 

sögðu kannski.  Skólastjórar sögðu einnig í könnuninni að þeim þætti alls ekki nóg framboð af 

námsefni á Íslandi og því gæti vefsíða Fróðleiks mögulega orðið hrein viðbót við markaðinn 

án þess að taka sölu af Skólavefnum.   

Ef eitthvað er að marka niðurstöður könnunarinnar er því óhætt að segja að gera má ráð fyrir 

góðum viðbrögðum frá grunnskólunum þegar opnað verður fyrir sölu áskriftar á síðuna. En 

vegna ýmissa óvissuþátta, s.s. fjárhagsstöðu skólanna vegna þess að óstaðfest er að ríkið 

muni auka fjárframlög til námsgagnasjóðs, þá verða markmið Fróðleiks aðeins hóflegri en 

skoðanakönnunin gaf til kynna.  Áætlað verður að 25% grunnskólanna muni kaupa áskrift 

fyrsta árið og fjölgi svo um 10% af heildarfjölda grunnskóla á ári næstu tvö árin á eftir en svo 

hægi á fjölguninni. 

6.1.2.  Verð  

Fróðleikur mun bjóða upp á samkennishæf áskriftarverð að síðunni.  Verðið verður ódýrara 

en áskrift hjá samkeppnisaðilanum, sem auðveldar inngöngu inn á markaðinn.  Það 

samræmist einnig því að minna efni verður á síðu Fróðleiks til að byrja með en er í dag á síðu 
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samkeppnisaðilans.  Verðlagning verður þó með svipuðu sniði þar sem um árgjald er að ræða 

sem greitt er með mánaðarlegum greiðslum og grunngjald er á skólana eftir stærð þeirra. 

Stærðarflokkar skólanna eru þó ekki eins né verðin.   Skólarnir eru vanir því fyrirkomulagi að 

kaupa ársáskrift þar sem flestir þeirra eru í áskrift hjá Skólavefnum.  Það er einungis einn 

mánuður ársins (júlí) þar sem engin vinna fer fram í skólunum og verðskrá tekur mið af því 

þótt einnig sé mánaðargjald greitt þá. 

Hér að neðan má sjá verðskrá Fróðleiks í upphafi rekstrar, fyrir fyrsta árið.  Áætlað er að 

verðskráin muni hækka samhliða neysluverðsvísitölu. 

Verðskrá Fróðleikur 
    

    á mán./án vsk. á mán. m.vsk. 

Grunngjald 1-50 nemendur               2.500 kr.             3.113 kr.  

Grunngjald 50-100 nemendur               5.500 kr.             6.848 kr.  

Grunngjald 100+ nemendur               7.200 kr.             8.964 kr.  

Nemendagjald Á hvern nemanda                     18 kr.                   22 kr.  

   Tafla 4.  Verðskrá. 

6.1.3.  Vettvangur  

Í rekstri líkt og þessum skiptir eiginleg staðsetning rekstursins ekki miklu máli þar sem 

viðskiptavinir heimsækja ekki fyrirtækið öðruvísi en í netheiminum.  Vettvangur fyrirtækisins 

er á internetinu og þarf því að huga að útliti, aðgengi og staðsetningu hans þar.  

Mikil áhersla verður lögð á að forsíða vefsíðu Fróðleiks sé aðlaðandi fyrir augað, snyrtileg og 

fagmannlega uppsett til þess að laða að viðskiptavini og vekja með þeim áhuga á síðunni.  

Það kom líka í ljós í athugasemdum skoðanakönnunarinnar að kennarar vilja að vefsíður sem 

þessar séu einfaldar, skýrar og að efnið á þeim sé vandað.  Og þessar áherslur verða hafðar 

að leiðarljósi við hönnun síðunnar. 

6.1.4.  Vegsauki 

Ekki verður miklum fjármunum varið í kynningu á vefsíðu Fróðleiks bæði vegna eðli 

rekstrarins og einnig þröngum fjárhag hans.  Því verður aðallega lagt upp úr persónulegri 

sölumennsku, tölvupóstum, bæklingum og netinu. 
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Eftirtalið verður gert stuttu fyrir opnun vefsíðu Fróðleiks: 

 Stofnuð Facebook síða í nafni Fróðleiks þar sem reynt verður að ná til sem flestra 

kennara.  Eigendur Fróðleiks munu virkja sitt persónulega tengslanet til þess að afla 

vina á síðuna. 

 Tölvupóstur verður sendur á alla skólastjóra grunnskólanna þar sem vefurinn og 

innihald hans verður kynnt ítarlega.   

 Kynningarbæklingur verður sendur í alla grunnskólana, gert er ráð fyrir þremur 

bæklingum á skóla.  Þeim er ætlað að fara á kennarastofur skólanna. 

 Bóka á kynningu á fundi Skólastjórafélagi Íslands, en þar funda skólastjórar á 

mánaðarfresti. 

Í framhaldi af þessum aðgerðum munu eigendur meta árangur og ákveða framhald.  Líklegt 

er að einhverjir skólastjórar óski eftir frekari kynningu í sínum skóla með kennurum eftir 

kynninguna hjá skólastjórafélaginu eða tölvupóstinn sem sendur verður til þeirra, og verður 

mikil áhersla lögð á að sinna því vel.  Búið verður að undirbúa kynningarefni fyrir slíkar 

kynningar fyrir opnun vefsíðunnar. 
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7.  Framkvæmdaáætlun 

Undirbúningur fyrir stofnun Fróðleiks hefur staðið síðan í mars á þessu ári og stefnt er að 

opnun áskriftarvefsíðunnar 1. desember næstkomandi.  Að mörgu þarf að huga og hefur 

verið sett upp framkvæmdaáætlun sem nær frá mars á þessu ári til febrúarloka 2012 þar sem 

verkliðir eru tímasettir.  Að vísu eru sumir þessir þættir nú þegar frágengnir.  En þar sem 

lokaskil þessarar skýrslu verða á svipuðum tíma og framkvæmdaáætlun er nánast lokið,  þá 

ákvað skýrsluhöfundur að setja upp alla verkliði í áætlunina til að tryggja heildaryfirsýn yfir 

helstu verkefni og áfanga. 

  2011 2012 
  mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des jan Feb 

Stofnun                         

Undirbún.vinna v/ stofnunar                         

Val á endurskoðanda                         

Stofnun samlagsfélags                         

Stofngerð & stofnsamn.                         

Tilkynning til firmaskrár                         

Stjórn skipuð                         

Fjármál                         

Stofnun bankareiknings                         

Greiðsla eigenda á stofnfé                         

Sækja um styrki                         

Áskriftarsíðan                         

Leit að vefhýsingaraðila                         

Kaup á lénum                         

Uppsetning heimasíðu                         

Skráningar á póstlista vefsíðu                         

Opnun vefsíðu                          

Námsefni                         

Hönnun og yfirferð námsefnis                         

Markaðs- og kynningarmál                         

Stofna facebook síðu                         

Hanna/gera kynningarbækl.                         

Kynningarpóstur á skólastjóra                         

Kynningarbækling í skóla                         

Kynning hjá Skólastj.félaginu                         

Póstlistasendingar vefsíðu                         

Tafla 5.  Framkvæmdaáætlun. 
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8.  Söluáætlun 

Við gerð söluáætlunar var notast við tölulegar upplýsingar af vef Hagstofunnar í stað vefs 

Menntamálaráðuneytisins því ítarlegri upplýsingar eru á vef Hagstofunnar.  Það þýðir, að 

notast er við tölur frá árinu 2010 en ekki 2011 sem gerir söluáætlun í raun aðeins varfærnari 

þar sem bæði nemendur og grunnskólar eru fleiri árið 2011 þótt munurinn sé ekki mikill.1  

Síðastliðin fimm ár hefur grunnskólum landsins fjölgað og fækkað á víxl, en að meðaltali hafa 

þeir verið 174 talsins (Hagstofa Íslands, 2011).  Einnig hefur fjöldi grunnskólabarna eðlilega 

breyst milli ára, meðalfjöldi barna í grunnskólum s.l. fimm ár hefur verið 43.339 börn.  Þar 

sem þessar tölur breytast á milli ára í hvora áttina sem er og tölur Hagstofunnar fyrir árið 

2010 eru ekki langt frá meðaltalinu, þá verða fjöldatölur ársins 2010 notaðar fyrir öll þrjú árin 

þ.e. 172 skólar og 42.539 börn. 

Eins og kom fram í kafla 6.1.2. um verð þá er gert ráð fyrir að verðskrá Fróðleiks muni hækka 

í samræmi við hækkun neysluverðsvísitölu.  Síðastliðið ár hækkaði vísitalan um 5,4% 

(Hagstofa Íslands, 2011). Og verður gert ráð fyrir þeirri hækkun á verðskrá milli ára í 

söluáætluninni. 

Ekki er þörf á því að gera ráð fyrir árstíðarsveiflum í söluáætlun þar sem um er að ræða 

árssamninga (12 mánaða) sem skólarnir gera við Fróðleik.  Verða því engar ársíðarbundnar 

sveiflur í sölutekjum rekstursins.  Gert er ráð fyrir að vefsíðan muni opna eins og áður segir 

þann 1. desember nk., gjaldtaka fyrir aðgang að síðunni hefst í janúar.  Þannig að þeir sem 

kaupa áskrift að síðunni munu greiða fyrir tímabilið janúar 2012 til desember 2012 en 

desember mánuður 2011 verður frír.   

Þegar grunnskólar landsins hafa verið flokkaðir eftir nemendafjölda í samræmi við verðskrá 

Fróðleiks, þá verða forsendur útreiknings söluáætlunar eftirfarandi eins og sjá má í töflu hér 

á eftir: 

 

                                                      
1
Grunnskólar landsins eru samkvæmt vef Hagstofu 172 talsins árið 2010 en 175 samkvæmt vef 

Menntamálaráðuneytisins árið 2011.  Nemendum skólanna hefur einnig fjölgað um 972 milli áranna. 
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Forsendur   
Skólar í flokki 1-50 38 
Skólar í flokki 50-100 21 
Skólar í flokki 100+ 113 

Skólar samtals 172 
Heildar nemendafjöldi 42.539 
Hækkun vísitölu 5,40% 

  Tafla 6.  Forsendur útreiknings söluáætlunar 2012-2014. 

Í söluáætlun er gert ráð fyrir að á fyrsta ári munu 43 skólar eða 25% af heildarfjölda skóla 

kaupa áskrift af vefsíðu Fróðleiks.  Skýrsluhöfundur telur að það sé raunhæft mat ef litið er til 

bæði svara í skoðanakönnun skólastjóra og þeirrar jákvæðu umfjöllunar og kynningar sem 

námsaðferðin hefur hlotið undanfarið. 

Söluáætlun 2012 
Á mán. án 

vsk. 
25% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.500 kr.  10          23.750 kr.              285.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    5.500 kr.  5          28.875 kr.              346.500 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur    7.200 kr.  28        203.400 kr.           2.440.800 kr.  
Nemendagjald          18 kr.  10635        191.426 kr.           2.297.106 kr.  

Samtals            447.451 kr.           5.369.406 kr.  
Tafla 7.  Söluáætlun Fróðleiks árið 2012. 

Á starfsári tvö og þrjú er gert ráð fyrir aukningu um 10% á ári eða 35% af skólum árið 2013 og 

45% árið 2014.  

Söluáætlun 2013 
Á mán. án 

vsk. 
35% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.635 kr.  13          35.046 kr.              420.546 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    5.797 kr.  7          42.608 kr.              511.295 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur    7.589 kr.  40        300.137 kr.           3.601.644 kr.  
Nemendagjald          19 kr.  14889        282.467 kr.           3.389.610 kr.  

Samtals            660.258 kr.           7.923.095 kr.  
Tafla 8.  Söluáætlun Fróðleiks árið 2013. 

Söluáætlun 2014 
Á mán. án 

vsk. 
45% 

skóla/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.777 kr.  17          47.492 kr.              569.900 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    6.110 kr.  9          57.740 kr.              692.878 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur    7.999 kr.  51        406.729 kr.           4.880.743 kr.  
Nemendagjald          20 kr.  19143        382.784 kr.           4.593.405 kr.  

Samtals            894.744 kr.        10.736.926 kr.  
Tafla 9.  Söluáætlun Fróðleiks árið 2014.  
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9.  Fjárhagsáætlanir 

Leitast var við að skapa ramma utan um rekstur Fróðleiks í fjárhagsáætlunargerð sem var svo 

sett upp samkvæmt viðskiptaáætlun.  Töluverð vinna og rannsóknir hafa verið gerðar til þess 

að áætla mögulegar tekjur félagsins með hliðsjón af rekstarkostnaði. Hér á eftir verður farið 

yfir meginforsendur áætlana, rökstuðning fyrir þeim og helstu niðurstöður, en 

heildarfjárhagsáætlun er að finna í viðauka. 

9.1.  Sölutekjur 

Eftir vinnu við greiningu á markaðnum, s.s á stærð hans og samkeppninni á honum, var sett 

saman söluáætlun eins og kom fram í kafla 8.  Söluáætlunin er grunnstoð tekjuáætlunar í 

rekstraráætlun Fróðleiks.  Tekjur Fróðleiks felast í sölu áskriftar að vefsíðunni sem reksturinn 

gengur út á að halda úti.  Til að byrja með verður eingöngu um sölu á áskrift til 

grunnskólanna að ræða en eftir þrjú ár í rekstri verða skoðaðir möguleikar á sölu áskriftar til 

einstaklinga. 

Áætlaðar sölutekjur eru sem hér segir, en gert er ráð fyrir umtalsverðri aukningu milli ára. 

Sölutekjur 2012 2013 2014 

Samtals       5.369.406 kr.       7.923.095 kr.     10.736.926 kr.  
             Tafla 10.  Áætlaðar sölutekjur 2012-2014. 

Eins og kom fram í kafla 4.2. þá verður efnið Vörður og vegvísir í umboðssölu á vefsíðu 

Fróðleiks.  Þar sem aðgengi að sölutölum þessa efnis liggur ekki fyrir og ekki eru forsendur til 

að meta hversu mikil sala verður áfram á því efni eða hversu stórt hlutfall verði keypt á 

vefsíðu Fróðleiks, þá er ekki gert ráð fyrir neinum tekjum af umboðssölunni. 

9.2.  Rekstrarkostnaður 

Í gjaldahlið rekstrarreiknings hefur verið sett fram áætlun um rekstrarkostnað félagsins.  Gert 

er ráð fyrir að rekstrarkostnaður hækki um 3% á ári. 

Í áætlunum er gert ráð fyrir að rekstrarkostnaður félagsins felist allur í föstum kostnaði sem 

þýðir að framleiðslukostnaður á selda einingu mun ekki aukast við aukna sölu.  
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Launakostnaður er stærsti hluti fasta kostnaðar Fróðleiks.  Fyrstu þrjú árin er gert ráð fyrir að 

eigendurnir þrír séu hver um sig í 20% starfi enda verða þeir allir í 100% störfum 

annarsstaðar á þessu tímabili.  Laun þeirra verða 450.000 á mánuði fyrir fullt starf með 

launatengdum gjöldum og kostnaði.  Að þremur árum liðnum verða starfshlutföll eigenda 

endurskoðuð.  Eigendur vonast allir til þess að síðar geti þeir unnið í fullu starfi við rekstur 

Fróðleiks. 

Annar kostnaður er óverulegur enda er honum meðvitað haldið niðri með því að starfsmenn 

vinni heiman frá sér.  Með því sparast til dæmis kostnaður vegna húsnæðis og tækjabúnaðar.  

Þetta verður einnig endurskoðað að þremur árum liðnum.  Þegar rekstur Fróðleiks er orðinn 

umsvifameiri og farinn að bera aukin stöðugildi eigenda verður húsnæðiskostur einnig 

endurskoðaður. 

Kostnaður 2012 2013 2014 
Launakostnaður   3.240.000 kr.    3.337.200 kr.    3.437.316 kr.  

Fastur kostnaður      684.000 kr.       704.520 kr.       725.656 kr.  

Samtals   3.924.000 kr.    4.041.720 kr.    4.162.972 kr.  
              Tafla 11.  Áætlaður rekstrarkostnaður 2012-2014. 

 

Í töflu hér að neðan má sjá helstu tölur rekstraráætlunar yfir árin 2012-2014.   Ekki er um 

neinar afskriftir né fjármagnskostnað að ræða, er því brúttó hagnaður og hagnaður fyrir 

skatta sama fjárhæðin og EBITDA sem kemur fram í töflunni. Rekstraráætlunina í heild sinni 

má sjá í viðauka.  

  2012 2013 2014 

Sala 5.369.412 7.923.096 10.736.928 

Launakostnaður 3.240.000 3.337.200 3.437.316 

Fastur kostnaður 684.000 704.520 725.656 

EBITDA 1.445.412 3.881.376 6.573.956 

Skattar s.l.f. 520.348  1.397.295  2.366.624  

Hagnaður e.skatta 925.064  2.484.081  4.207.332  
                                                  Tafla 12.  Lykiltölur rekstraráætlunar 2012-2014. 
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9.3.  Stofnkostnaður 

Stofnkostnaður er áætlaður verða um 264.000, hann verður fjármagnaður með greiddu 

stofnfé eigenda.  Lagt var upp með að öllum kostnaði við stofnun Fróðleiks sé haldið í 

lágmarki án þess þó að það komi niður á gæðum að neinu leyti.  Óskað var eftir verðtilboðum 

frá völdum aðilum í alla kostnaðarþætti til að tryggja hagkvæm verð.  Gert er ráð fyrir 

ákveðnum öryggismörkum við kostnaðarútreikning með því að leggja við 10% ófyrirséðan 

kostnaðarauka í áætlun um stofnkostnað.   

Stofnkostnaður Samtals 

Sýslumaður -  stofnun félags            94.020 kr.  

Ríkisskattstjóri -  vörslufé samlagsfélaga              5.000 kr.  

Sérfræðiþjónusta endurskoðandi             45.000 kr.  

Lén              7.900 kr.  

Stofnkostnaður vefsíðu            44.082 kr.  

Prentun kynningarbæklings            43.925 kr.  

           239.927 kr.  

Annar ófyrirséður kostnaður 10%            23.993 kr.  

 
         263.920 kr.  

                      Tafla 13.  Áætlaður stofnkostnaður. 

9.4.  Fjármögnun 
Fjármögnun Fróðleiks fer eingöngu fram með útlögðu stofnfé eigenda að fjárhæð 167.000 kr. 

á mann eða samtals 501.000 kr.  Auk þess verður einnig sótt um ýmsa styrki á árinu 2012, en 

ekki eru forsendur til að gera ráð fyrir þeim í útreikningum. 

9.5.  Efnahagur 
Miðað við áætlaða niðurstöðu rekstraráætlana ásamt sjóðstreymisáætlana Fróðleiks telur 

skýrsluhöfundur að niðurstöður sýni að ekki sé ástæða til annars en að áætla að efnahagur 

félagsins muni þróast á jákvæðan hátt.  Lykiltölur efnahags má sjá í töflu hér á eftir. 

  2012 2013 2014 
Handbært fé 1.682.492  5.043.520  10.220.181  

Eignir samtals 1.682.492  5.043.520  10.220.181  
  

  
  

Stofnfé 237.080  237.080  237.080  

Óráðstafað eigið fé 925.064  3.409.144  7.616.476  
Skattar ársins 520.348  1.397.295  2.366.624  

Eigið fé og skuldir samtals 1.682.492  5.043.520  10.220.181  
      Tafla 14.  Áætlaður efnahagur árin 2012-2014. 
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9.6.  Sjóðstreymi 

Sjóðstreymisáætlanir sýna að gert er ráð fyrir jákvæðu sjóðstreymi frá því að formleg 

starfssemi rekstrar hefst.  Fjármögnun félagsins með stofnfé dugar vel fyrir stofnkostnaði og 

áætlaðar tekjur eru hærri en áætluð gjöld frá fyrsta starfsári. 

Handbært fé   2012 2013 2014 
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)   1.445.412 kr.    3.361.028 kr.      5.176.661 kr.  
Fjárfestingahreyfingar -    263.920 kr.  

  Fjármögnun      501.000 kr.  
  Handbært fé frá fyrra ári                  - kr.    1.682.492 kr.      5.043.520 kr.  

Handbært fé í árslok  1.682.492 kr.   5.043.520 kr.   10.220.181 kr.  
       Tafla 15.  Áætlað handbært fé 2012-2014. 

Eins og sjá má felast fjárfestingahreyfingar eingöngu í stofnkostnaði en ekki er áætlað að fara 

út í frekari fjárfestingar á fyrstu árunum.  Einnig er ekki greiddur út arður og er ekki áætlað 

að það verði gert á komandi árum. 

9.7.  Áætlun um sölu áskriftar. 

Til þess að gera sér betur grein fyrir hvaða áhrif það myndi hafa á reksturinn ef áætlun um 

sölutekjur gengur ekki eftir þá hefur skýrsluhöfundur stillt upp bjartsýnis og svartsýnisspá.  Í 

söluáætlun er gert ráð fyrir að 25% af heildarfjölda skóla muni kaupa áskrift.  Í bjartsýnisspá 

verður gert ráð fyrir aukningu um 15% eða að 40% skóla gerist áskrifendur og í svartsýnisspá 

lækkun um 15% eða 10% af heildarfjölda skóla.  Hér á eftir má sjá svartsýnis- og bjartsýnis 

áætlanir fyrir árið 2012, sambærilegar áætlanir fyrir árin 2013 og 2014 má sjá í viðauka. 

9.7.1.  Svartsýnisáætlun 

Svartsýnisáætlun Á mán. án vsk. 
10% 

skólar/nem. Tekjur á mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur               2.500 kr.  4               9.500 kr.         114.000 kr.  

Grunngjald 50-100 nemendur               5.500 kr.  2             11.550 kr.         138.600 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur               7.200 kr.  11             81.360 kr.         976.320 kr.  
Nemendagjald                     18 kr.  4254             76.570 kr.         918.842 kr.  

Samtals              178.980 kr.     2.147.762 kr.  
Tafla 16.  Svartsýnisáætlun yfir sölu áskriftar árið 2012. 
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9.7.2.  Bjartsýnisáætlun 

Bjartsýnisáætlun Á mán. án vsk. 
40% 

skólar/nem. Tekjur á mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur               2.500 kr.  15             38.000 kr.         456.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur               5.500 kr.  11             57.750 kr.         693.000 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur               7.200 kr.  45          325.440 kr.     3.905.280 kr.  
Nemendagjald                     18 kr.  17016          306.281 kr.     3.675.370 kr.  

Samtals              727.471 kr.     8.729.650 kr.  
Tafla 17.  Bjartsýnisáætlun yfir sölu áskriftar árið 2012. 

9.7.3.  Samanburður áætlana 

Eins og sjá má er töluverður munur á söluteknum Fróðleiks eftir því hvaða áætlun er skoðuð. 

Taka skal fram að allar breytur eru óbreyttar fyrir utan fjölda skóla. 

Sölutekjur Svartsýnisáætlun Bjartsýnisáætlun Raunáætlun 

2012            2.147.762 kr.             8.729.650 kr.             5.369.406 kr.  
2013            4.295.525 kr.          10.738.812 kr.             7.923.095 kr.  
2014            6.443.287 kr.          12.886.574 kr.          10.736.926 kr.  

Samtals          12.886.574 kr.          32.355.036 kr.          24.029.428 kr.  
         Tafla 18.  Samanburður sölutekna miðað við svartsýnis- bjartsýnis og raunáætlanir árin 2012-2014. 

Í töflunni hér að neðan má sjá samanburð á áætluðum hagnaði/tapi eftir skatta miðað raun-, 

svartsýnis- og bjartsýnisáætlanir.  Ef svartsýnisspáin yrði næst veruleikanum yrði hagnaður 

rúm 713 þúsund en rúmar 13 milljónir miðað við bjartsýnisáætlun. Ekki er tekið með í 

útreikninga kostnað sem hlytist af mögulegum taprekstri árið 2012 samkvæmt 

svartsýnisáætlun. 

Hagnaður / tap e. skatta 2012 2013 2014 Samtals 

Raunáætlun  925.064  2.484.081  4.207.332  7.616.476  

Svartsýnisáætlun -1.136.794  237.773  1.612.347  713.326  

Bjartsýnisáætlun 3.075.617  4.361.480  5.736.046  13.173.143  
     Tafla 19.  Hagnaður/tap e. skatta miðað við svartsýnis-, bjartsýnis-, og raunáætlun árin 2012-2014. 

9.8.  Megin niðurstöður áætlana 

Niðurstöður áætlana sýna, að miðað við gefnar forsendur sé um að ræða rekstur sem á að 

verða arðbær og góður.  Gert er ráð fyrir hraðri tekjuaukningu en kostnaður breytist lítið þar 

sem hann fastur og því hefur söluaukning ekki áhrif á hann.  Í grafinu hér á eftir má sjá 

áætlaða þróun sölutekna og heildarkostnaðar.  Árið 2012 leggst stofnkostnaður við annan 
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árlegan kostnað og lækkar kostnaðurinn því töluvert árið 2013 þrátt fyrir áætlaða 3% 

hækkun kostnaðar.  Hækkunin frá árinu 2013 til ársins 2014 felst eingöngu í áætlaðri 3% 

hækkun. 

 

     Mynd 8.  Þróun sölutekna og heildarkostnaðar 2012-2014. 

9.9.  Kennitölur 

Í áætlunum voru einnig reiknaðar út helstu kennitölur yfir reksturinn. Til glöggvunar verður 

tilgangur þeirra nánar útskýrður hér í nokkrum orðum ásamt töflu með niðurstöðu hverrar 

kennitölu fyrir starfssemi Fróðleiks. 

9.9.1.  Veltufjárhlutfall 

Veltufjárhlutfall er hlutfallið milli veltufjármuna og skammtímaskulda.  Kennitalan nýtist vel 

við mat á greiðsluhæfi fyrirtækis.  Veltufjármunir endurspegla eignir sem hægt er að 

umbreyta í handbært fé með skömmum fyrirvara en skammtímaskuldir þær skuldbindingar 

sem greiða þarf í náinni framtíð.  Því hærra sem hlutfallið er, þeim mun meiri er styrkur 

fyrirtækis til að standa við skuldbindingar sínar.  En oft er sagt að það þurfi að lágmarki að 

vera hærra en einn til að teljast vera traust (Ágúst Einarsson, 1999).   

Veltufjárhlutfall 2012 2013 2014 
Samtals 3,23 3,61 4,32 

              Tafla 20.  Áætlað veltufjárhlutfall 2012-2014. 
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9.9.2.  Lausafjárhlutfall 

Við mat á greiðsluhæfi fyrirtækja er einkum notast við veltufjárhlutfall, sem farið var yfir hér 

á undan, sem og lausafjárhlutfall.  Lausafjárhlutfall er hlutfallið milli kvikra veltufjármuna og 

skammtímaskulda.  Kvikir veltufjármunir eru þeir veltufjármunir sem auðveldast er að breyta 

í handbært fé.  Mikilvægasti liðurinn sem er undanskilinn eru birgðir þar sem langan tíma 

getur tekið að selja þær.  Lausafjárhlutfall skal einnig vera hærra en einn til að fyrirtækið 

teljist vera traust (Íslandsbanki, án dags.). 

Lausafjárhlutfall Fróðleiks er jafnt veltufjárhlutfallinu þar sem fyrirtækið hefur engar birgðir.  

Hlutfallið er því einnig hærra en einn og telst því fyrirtækið vera vel í stakk búið að standa við 

skuldbindingar sínar. 

9.9.3.  Eiginfjárhlutfall 

Eiginfjárhlutfall sýnir hlutfall eigin fjár af heildarfjármagni fyrirtækis.  Þessi kennitala er oft 

notuð í samanburði fyrirtækja.  Fjárhagslegur styrkur fyrirtækja er talinn vera betri því hærra 

sem hlutfallið er (Íslandsbanki, án dags.). 

Eiginfjárhlutfall 2012 2013 2014 
Samtals 69% 72% 77% 

                 Tafla 21.  Áætlað eiginfjárhlutfall 2012-2014. 

9.9.4.  EBITDA 

EBITDA er mælikvarði á heildarverðmæti og arðsemi fyrirtækis.  Kennitalan sýnir hagnað 

fyrirtækis fyrir vaxtagreiðslur, vaxtatekjur, afskriftir og greiðslu skatta.  Tilgangur EBITDA er 

að sýna getu fyrirtækis til að greiða út arð, skatta og afborganir af lánum (Gylfi Magnússon, 

2007). 

EBITDA 2012 2013 2014 
Samtals    1.445.412         3.881.376         6.573.956      

Sem hlutfall af tekjum 27% 49% 61% 
                Tafla 22.  Áætluð EBITDA 2012-2014. 
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9.10.  Útgönguáætlun 

Ekki er stefnt að því að selja hlut af fyrirtækinu á komandi árum.  En að sjálfsögðu verða öll 

tilboð íhuguð ef svo ber undir.  Eigendur stefna að því að reka Fróðleik í sameiningu um 

ókomna tíð og hafa bæði atvinnu og síðar arð af því.  Hinsvegar hafa eigendur gert með sér 

samkomulag um hvernig skuli farið að skiptum ef einn aðili ákveður að draga sig úr 

rekstrinum og vill selja sinn hlut.  Þá hafa þeir eigendur sem eftir sitja forkaupsrétt á 

hlutdeild þess sem vill selja og munu kaupa hans hluta.  Varðandi það framlag af efni sem 

viðkomandi hefur unnið fyrir Fróðleik, þá hefur eigendum orðið að samkomulagi að það efni 

sem fer inn á vef Fróðleiks verði eign fyrirtækisins og fari ekki þaðan út aftur. 
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10.  Niðurstöður 

Öll viljum við að börnin okkar fái bestu mögulegu kennslu og menntun í grunnskóla.  

Grunnskólinn er staðurinn þar sem börn hefja skólagöngu og þar er lagður grunnurinn að allri 

þeirra skólagöngu.  Foreldrar átta sig í flestum tilfellum ekki á því hversu ólíkar 

kennsluaðferðir skólanna eru né hvort gæði skólabókanna teljist vera góð eður ei.  Kennarar 

og skólastjórnendur gera einfaldlega eins vel og þeir geta úr því efni og fjármunum sem í 

boði eru og á þann hátt sem þeir telja best. 

Ljóst er, að einokunarstaða var á námsgagnamarkaðnum allt til ársins 2007 þegar 

Námsgagnasjóður var stofnaður.  Þá fyrst, opnaðist viðskiptatækifæri fyrir aðra aðila til að 

koma inn á námsgagnamarkaðinn.  Grunnskólunum voru úthlutaðar 100 milljónir sem þeir 

gátu notað til kaupa á aðkeyptu námsefni, en því miður stóð sú fjárúthlutun einungis í tvö ár 

vegna efnahagshrunsins og fjárhæðin var lækkuð um helming. 

Staðan á markaðnum, fjárhagsskortur skólanna, hefur auðvitað mikið að segja um hversu 

eftirsóknarverður markaðurinn þykir fyrir fyrirtæki með hagnað að leiðarljósi.  Það mögulega 

skýrir hversu fáir samkeppnisaðilar eru á markaðnum. 

Niðurstöður markaðskönnunar skýrsluhöfundar voru mjög skýrar, bæði skólastjórum og 

kennurum þótti úrvalið af hjálpargögnum öðrum en kennslubókum ekki nægjanlegt.  

Kennarar ítrekuðu þetta mikið í athugasemdum sínum í seinni opnu spurningunni í þeirra 

könnun.  Og samtals 25 skólastjórar, eða 53,2%,  sögðu afdráttarlaust já við spurningunni 

hvort þeir myndu kaupa aðgang að vef með fjölbreyttu námsefni, prófa- og verkefnabanka, 

heildstæðum verkefnum og hjálpargögnum ef hann stæði þeim til boða á sanngjörnu verði.  

Þessi niðurstaða sýnir að þrátt fyrir að skólarnir búi við mikinn fjárskort þá hafa þeir samt 

eitthvað svigrúm og eru viljugir til að kaupa þjónustu sem þeir telja sig sárlega vanta. 

Markaðsgreining leiddi því í ljós að nýr aðili ætti fullt erindi á markaðinn, að því gefnu að 

hann geti boðið upp á efni sem skólunum þyki eftirsóknarvert og á því verði sem þeir eru 

tilbúnir til að greiða. 
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Vara Fróðleiks hefur nú verið í þróun og vinnslu í nokkur ár og hefur gefist vel hjá kennurum 

Hamraskóla sem hana hafa notað.  Auk þess sem nú í september fékkst formleg viðurkenning 

og staðfesting á því að um sé að ræða efni og aðferðafræði sem virkar og sé sniðug. 

Þetta er auðvitað mjög heppileg tímasetning fyrir aðstandendur Fróðleiks svona stuttu áður 

en formleg starfssemi rekstrarins hefst.  Því gera má ráð fyrir að þessi umfjöllun og 

viðurkenning auki líkur á því að efni fyrirtækisins verði eftirsóknarvert af grunnskólunum. 

Í ljósi þessa þótti skýrsluhöfundi vandasamt verk að áætla sölu Fróðleiks fyrstu þrjú árin.  

Taka þarf að taka tillit til fjárskorts skólanna, mikillar þarfar á markaðnum fyrir vöru líkt og 

Fróðleikur ætlar að bjóða upp á auk þessarar góðu kynningar sem efnið og aðferðin hafa 

nýlega hlotið. 

Skýrsluhöfundur telur að með því að áætla að 25% skólanna muni kaupa áskrift fyrsta árið, sé 

tekið mið af öllum þessum forsendum og fjöldinn sé eins raunhæft áætlaður og unnt er. 

Ef söluáætlun gengur eftir er ljóst að reksturinn skapar tekjur, en þó ekki það miklar að hann 

þoli mikinn kostnað.  Eigendur Fróðleiks virðast því hafa lesið markað sinn nokkuð vel þar 

sem þeirra stefna hefur verið frá upphafi að koma starfssemi Fróðleiks í gang með lágmarks 

tilkostnaði.  Rekstur Fróðleiks þolir því auðveldlega við ef áskriftarsalan fer hægar í gang en 

áætlað er.   

Allar fjárhagsáætlanir fyrir reksturinn komu vel út fyrir Fróðleik.  Rannsóknarspurning 

verkefnisins var: „Er líklegt að rekstur Fróðleiks verði hagkvæmur?“  Miðað við gefnar 

forsendur útreikninga má auðveldlega svara rannsóknarspurningu verkefnisins játandi.  Mjög 

líklegt er að rekstur Fróðleiks verði hagkvæmur og einnig arðbær. 

Helstu áhættuþættir felast, að mati skýrsluhöfundar, í viðbrögðum samkeppnisaðila og því 

hvort rekstur Fróðleiks muni í raun þarfnast meiri tíma og vinnu frá starfsmönnum/eigendum 

en þeir gera ráð fyrir. 

Vanda þarf kynningarferli Fróðleiks í upphafi þar sem varan er kynnt og samskiptum er 

komið á við væntanlega viðskiptavini.  Mikilvægt er að viðskiptavinir fái á tilfinninguna að 

þessa vöru sé hvergi hægt að fá annarsstaðar og tryggja að vitneskjan um góða árangur 
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vörunnar komist til skila.  Þá er líklega að fleiri fáist til að kaupa áskrift og prófa vöruna.  Þá 

skiptir öllu máli að viðskiptavinir verði ánægðir með vöruna og vefinn.  Til að tryggja það 

þurfa stjórnendur Fróðleiks að vera í góðum tengslum við viðskiptavini sína.  Til dæmis með 

því að hafa kannanir á vefsíðunni þar sem viðskiptavinur er spurður hvort hann hafi fundið 

það sem hann leiti að.  Eða með því að gera ítarlegri könnun meðal viðskiptavinanna með 

ákveðnu millibili.  

Ef markaðsátak í upphafi starfseminnar tekst vel til og eigendur eru reiðubúnir að auka 

vinnuframlag sitt ef þess þarf þá telur skýrsluhöfundur að starfsemi Fróðleiks eigi góðan 

möguleika á að vera farsæll. 
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Markaðskönnun 

Bréf til skólastjóra vegna markaðskönnunar 

Ágæti skólastjóri/forsvarsmaður, 

tölvupóstur þessi er sendur á grunnskóla landsins í þeim tilgangi að óska eftir þátttöku þeirra 
í markaðskönnun, sem unnin er vegna B.Sc. verkefnis í viðskiptafræði frá Háskólanum á 
Bifröst.  

Markmiðið er að kanna viðhorf kennara og stjórnenda grunnskóla varðandi framboð á 
kennsluefni og námsgögnum fyrir grunnskóla á Íslandi.  

Könnunin er nafnlaus og er send á stjórnendur allra grunnskóla landsins skv. netfangalista 
sem uppgefinn er á vef Menntamálaráðuneytisins. 

Könnunin er tvíþætt, annarsvegar könnun fyrir stjórnanda/forsvarsmann skóla og hinsvegar 
kennaraskólans. 

Vonast er til þess að þú, skólastjóri góður, samþykkir f.h. skólans að taka þátt í þessari 
könnun með því að svara henni, 
og einnig með því að áframsenda þennan tölvupóst á kennara skólans, svo þeir geti einnig 
tekið þátt. 

Það skal tekið fram að könnunin er mjög stutt og fljótlegt á að vera að svara henni. 
Vinsamlegast svarið henni eigi síðar en þriðjudaginn 20.september. 

Slóð á könnun fyrir skólastjóra/forsvarsmenn: 
http://www.eSurveysPro.com/Survey.aspx?id=97f6f68e-6bd9-497d-ade9-e75e4ba1aeaf 

Slóð á könnun fyrir kennara: http://www.eSurveysPro.com/Survey.aspx?id=7a81ff81-db6d-
4be1-97e0-0c5cdc8d9870 

Með fyrirfram þökk, 

Sigríður Vilhjálmsdóttir 

  

http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=97f6f68e-6bd9-497d-ade9-e75e4ba1aeaf
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=7a81ff81-db6d-4be1-97e0-0c5cdc8d9870
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=7a81ff81-db6d-4be1-97e0-0c5cdc8d9870
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Könnun skólastjórar 

Spurning 1 

Hversu margir kennarar starfa við skólann þinn? (Notaðu eingöngu tölustafi) 

   Svar nr.      Fjöldi  Svar nr.      Fjöldi 

1. 8 
2. 5 
3. 13 
4. 33 
5. 55 

6. 8 
7. 5 
8. 41 
9. 10 

10. 10 
11. 2 
12. 8 
13. 35 
14. 43 
15. 16 
16. 41 
17. 23 

18. 10 
19. 21 
20. 21 
21. 6 
22. 45 
23. 42 
24. 11 

 

25. 18 
26. 19 
27. 60 
28. 33 
29. 24 

30. 26 
31. 6 
32. 30 
33. 30 
34. 45 
35. 35 
36. 65 
37. 27 
38. 36 
39. 20 
40. 24 
41. 16 

42. 24 
43. 8 
44. 7 
45. 18 
46. 18 
47. 60 

 

Samtals 1161 kennarar 
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Spurning 2 

Hversu mörgum kennurum áframsendir þú tölvupóstinn með 

markaðskönnuninni? (Notaðu eingöngu tölustafi) 

 

   Svar nr.      Fjöldi  Svar nr.      Fjöldi 

1. 8 
2. 5 
3. 13 
4. 33 
5. 55 

6. 8 
7. 5 
8. 41 
9. 10 

10. 10 
11. 1 
12. 7 
13. 35 
14. 43 
15. 16 
16. 41 
17. 20 

18. 10 
19. 21 
20. 21 
21. 6 
22. 45 
23. 42 
24. 11 

 

25. 18 
26. 19 
27. 60 
28. 33 
29. 24 

30. 26 
31. 6 
32. 30 
33. 30 

34. 45 
35. 0 
36. 63 
37. 27 
38. 36 
39. 20 
40. 24 
41. 16 

42. 24 
43. 8 
44. 4 
45. 18 
46. 18 
47. 60 

 

Samtals 1116 kennarar 
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Spurning 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurning 4 
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Spurning 5 

 

Spurning 6 
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Spurning 7 

 

Spurning 8 
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Spurning 9 

 

Spurning 10 

Ef þú svaraðir nei eða kannski í spurningu 9 þá vinsamlega útskýrðu hvers vegna? 

1 Ef yrði á viðráðanlegu verði 

2 Það fer að sjálfsögðu eftir gæðum nýja vefsins. 

3 Það fer eftir fjárhagsstöðu- framlag í Námsgagnasjóð skerðist á hverju ári og því þarf að 

forgangsraða verulega. 

4 Vantar fjármagn, annars væri það ekki spurning. 

5 Vegna þess að nú þegar er nokkuð gott úrval á vef og því myndi ég vega og meta hvort skólinn 

ætti að greiða fyrir viðbótarefni.  Efnið sem slíkt tryggir ekki eitt og sér að fólk noti það eða bæti 

hjá sér kennsluhætti heldur eru það starfshættir kennarans sem ákvarða það. 

6 Þetta veltur allt á þeim fjármunum sem skólinn hefur til umráða.  Einnig hversu aðgengilegt efni 

væri um að ræða.  Þá skiptir miklu máli að efni á slíkum vef sé uppfært reglulega – að hann 

staðni ekki og úreldist þar með. 

7 Kennarar hafa aðgang að fjölbreyttu efni á vefnum og ég þyrfti að vita kostnaðinn. 

8 Á vefnum www.nams.is er verið að setja upp álíka banka sem lofar mjög góðu. Sá er frír. 

9 Það er afstætt hvað er sanngjarnt verð, ég er ekki tilbúin að kosta miklu til. 

10 Ég yrði að fá að skoða efnið ásamt kennurum og meta hvort það standist gæðakröfur okkar áður 

http://www.nams.is/
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en ákvörðun væri tekin um hvort áskrift yrði keypt. 

11 Það veltur á því hver kostnaðurinn er. 

12 Það fer algjörlega eftir því hvernig vefur þetta væri, hvað væri í boði o.s.frv. 

13 Það er mikilvægt að vita hvernig efnið er, er það til í svipuðu formi á öðrum vefum sem þegar 

eru til.  Ekki er hægt að kaupa aðgang að öllum vefum þar sem fjárhagur leyfir e.t.v. ekki slíkt.  

Kennarar segja til um hvað efni nýtist þeim.  

14 Á tímum niðurskurðar er skólunum þröngur stakkur sniðinn í námsefniskaupum.  Allt veltur því á 

því að efnið sé ódýrt og skólarnir geti ráðstafað því fé sem þeim er úthlutað að eigin geðþótta.  

Eins og er, er því ekki þannig varið.  Efni sem er ofviða fjárhag skólanna verður ekki keypt. 

15 Mikið hefur verið gefið út af efni sl. ár.  Námsgagnasjóður hjálpar líka til. 

16 Þetta snýst um fjármagn. 

17 Fer eftir kostnaði.  Eins og er kemur ekki til greina að kaupa afnot af mörgum vefjum, þetta þarf 

að vera einn vefur og helst skólum að kostnaðarlausu. 

18 Þetta er spurning um kostnað auk þess sem forsvarsmenn skólans og kennarar þyrftu að fá að 

kanna vefinn áður en til þess kæmi að taka ákvörðun. 

19 Finnst vanta hugmyndir að heildstæðum verkefnum fyrir allan aldur nemenda sem ekki eru 

bundin tilteknum námsbókum, sbr. Söguaðferðina og Byrjendalæsi.  Verkefni sem reyna á 

margvíslegar greindir. 

20 Eins og víða í okkar kerfum finnst mér vanta skipulag og utanumhald utan um það sem þegar er 

til.  Þú getur eytt mörgum klst. bara í að leita. 

21 Við höfum nú þegar aðgang að Skólavefnum.  Notkun kennara er mjög misjöfn á honum.  Þetta 

eru einkum kennarar í stærðfræði og sérkennslu sem nýta sér hann. 

22 Þetta er líka spurning um peninga.  Þar sem það eru peningar af skornum skammti þá er ekki til 

nóg af tölvum fyrir nemendur í skólanum til að þeir geti nýtt sér kennsluforrit eins mikið og þau 

gætu eða vildu. 
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Spurning 11 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

1 Nei. 

2 Hefði gjarnan viljað sjá meiri metnað í námsgögnum fyrir enskukennslu sem virðist afar bágborið 

og lítil fjölbreytni. 

3 Mjög jákvæð þróun hefur verið í gerð kennslugagna. Það sem má bæta er að þeir sem vinna 

kennslugögn séu meðvitaðir um þá þróun sem á sér stað í skólunum sjálfum sem eru með 

fjölbreytt þróunarverkefni. Einnig að það sé markvissari kynning á námsefni þar sem ein kynning 

á undirbúningsdögum er ekki nóg til að fá kennara til að nota nýtt námsefni. ´Slíkt þarf meiri 

innrætingu. 

4 Samband íslenskra sveitarfélaga ætti að standa betur við bak skólanna í landinu og stuðla að 

sterkara baklandi til að efla faglegt starf þeirra, m.a. með álíka gagnabanka og hér er spurt um. 

5 Nei. 

6 Nei. 

7 Það vantar einnig tilfinnanlega námsefni sem er ekki einskorðað við Námsgagnastofnun. Bæði 

hefur fjármagn minnkað til kaupa á efni af hálfu ríkisins og því eiga einkaaðilar erfitt um vik að 

komast inná þennan markað. Tryggja þarf jafnrétti og sanngirni á þessu sviði. 

8 Í dag snýst þetta um kostnað og þess vegna skiptir öllu máli hvaða verðmiði er á þjónustunni.  

Það fylgir ekki sögunni hér og er galli að mínu áliti og gerir mönnum erfiðara að taka afstöðu. 

9 Finnst samt mikilvægt að sá verkefnabandi sem til verður, tengist www.nams.is,  skólavefnum, 

www.mentor.is, eða öðrum þeim verkfærum sem eru í daglegri notkun í skólunum. 

10 Úthlutun frá ríki þarf að vera mikið meiri fyrir efni sem er utan Námsgagnastofnunar. 

11 Okkur vantar sárlega fjármuni til að greiða fyrir aðgang að námsvefjum og kennarar gætu verið 

mun duglegri við að nýta sér það sem þó er til. 

 

http://www.nams.is/
http://www.mentor.is/
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Könnun kennarar 

Spurning 1 

 

Spurning 2 
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Spurning 3 

 

Spurning 4 
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Spurning 5 
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Spurning 6 
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Spurning 7 

 

Spurning 8 

Ef þú svaraðir nei eða kannski í spurningu 7 þá vinsamlega útskýrðu hvers vegna? 

1 Er ekki að kenna bóklegar greinar og því ólíklegt að vefurinn gagnaðist mér. 

2 Ég hef ekki góða reynslu af verkefnum eða prófum sem aðrir búa til.  Finnst þetta flest of 

einsleitt.  Sum verkefnin alveg út í hött að mínu mati, prófin oftast bara beinar spurningar.  Það 

vantar meiri breidd og fjölbreytni. 

3 Það færi eftir því hvernig efni er í boði og hvort það hæfði minni kennslu. 

4 Það fer eftir kostnaði og gagnsemi vefsins. 

5 Fer eftir því hvort að efni og uppsetning henti mínum kennsluháttum. 

6 Það fer eftir gæðum efnisins og hversu vel það tengist því sem ég er að kenna. 

7 Mögulegur kostnaður.  Takmörkun efnis í gagnabanka, t.d. varðandi nýjar bækur. 

8 Það færi eftir því hvað væri í boði. 

9 Það er nóg til, og maður kemst aldrei í að skoða allt og getur því ekki metið hvað er best því 

finnst mér að það ætti frekar að auðvelda það sem er til nú þegar. 

10 Starfa við sérkennslu og hef nokkuð góðan aðgang að matsgögnum. 

11 Fer eftir því hvernig vefurinn væri. 

12 Myndi kynna mér og nota ef skólinn minn borgaði aðgang, annars líklega ekki. 
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13 Ef hann er þægilegur í notkun og einfaldur og skýr.. fljótlegt að finna það sem maður leitar að.  

Og ef efnið er fjölbreytt og snýr að minni kennslu að þá myndi ég skoða það já. 

14 Efni í list- og verkgreinum er ekki mjög tiltækt á skólavefnum eða hjá Námsgagnastofnun.  Ég 

kenni í þeim geira.  Mig faggreinafélag heldur úti síðu sem ég nota mjög mikið. 

15 Það færi eftir því hvernig námsefnið væri og hvort námsefnið tengdist verkgreinakennslu, t.d. 

myndmennt, heimilisfræði. 

16 Það fer eftir því hversu vel verkefnin falla að þeirri kennslu sem ég er að kenna. 

17 Ég kenni listir og leiklist og er ekki viss um að slíkur vefur myndi gagnast mér. 

18 Það fer eftir því hvort efni vefsins hentaði mér og minni kennslu.  Eins hvort efnið höfðaði til 

mín. 

19 Það fer algerlega eftir því hvort verkefnin væru vel unnin og skynsamleg. Of mikið er til af 

ónothæfum verkefnum, á Skólavefnum t.d., og of mikið af illa unnum kennslubókum sem koma 

frá Námsgagnastofnun. 

20 Ég hef nóg efni og myndi skoða gæði slíkra verkefna vel. 

21 Það fer eftir innihaldi og uppsetningu og hvort það væri efni sem er í mínu kennslufagi. 

22 Vantar meira af sérkennsluefni í sérgreinum á unglingastigi. 

23 Ég tel að til að próf og verkefni hæfi þeim nemendum sem ég vinn með þurfi þau að spegla þær 

áherslur sem ég legg í kennslu minni. Séu notuð fyrirfram samin próf / verkefni er hætt við að 

þau fari að stýra kennslunni of mikið. Þetta er eitt af því sem samræmdum prófum er og var talið 

til lasts. 

24 Það færi eftir gæðum og hversu vel hann myndi passa því sem ég kenni. 

 

Spurning 9 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

1 Þetta er eflaust mjög misjafnt á milli faga, t.d. eru skapandi- og verkgreinar þau fög sem eru með 

mjög lítið af námsefni og því er mikið undir kennaranum sjálfum komið. 

2 Stefnuleysi hér á landi í menntamálum. Við erum enn með veiðimanna heila og eigum erfitt að 

skipuleggja fram í tímann. 

3 Mikið er til af góðu efni, helst finnst mér vanta gagnavef varðandi námsmat, próf og þess háttar 

sem maður getur miðað við og aðlagað að sinni kennslu. Íslenskar bækur eru margar hverjar 

mjög flottar og góðar en mér finnst aðallega skorta tíma til að kynna sér allt það efni sem til er 
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og fjármagn fyrir önnur gögn en kennslubækur. Þá finnst mér kynning námsgagna að vori mjög 

gagnleg og skemmtileg, kemst yfirleitt ekki yfir allt það sem mig langar til að kynna mér. 

4 Ég sakna ,,gömlu" námsgagnanna sem voru til v. sérkennslu - . Þar sem hlutir voru handfjatlaðir - 

ég held að það skipti miklu máli. Í mínum skóla er til svolítið af þessum gögnum - LDA - og þau 

þjálfa allt mögulegt. Mér sýnist þau merkt err - box 172 - 270 Varmá - s: 50342 eða 66763. Hér 

eru líka til bingó o.fl. sem fylgdi This Way bókunum og ég nota þau í íslensku - til að auka 

orðaforða o.fl. Mér finnst skipta máli að það sé ekki einungis unnið með blað og blýant. Takk. 

5 Það sem mér finnst helst vanta eru stöðluð próf í stærðfræði sem hægt væri að fá aðganga að. 

6 Netið er framtíðin og sérstaklega gagnvirkir vefir. Takk. 

7 Finnst vanta sárlega léttlestrarbækur fyrir krakka sem eru iðnir við að lesa en gengur hægt. 

Bækurnar sem til eru þyngjast of hratt fyrir þá. 

8 Það eru til margir vefir á landinu sem eiga að vera fullir af efni en oft er það illa uppfært og lítið. 

Sjálfur er ég samfélagsfræðikennari á unglingadeildarstigi, nýr og er að lenda í veseni með 

fræðslumyndbönd og fleira til að gera kennsluna fjölbreytta. Vantar betra kennsluefni fyrir þetta 

að mínu mati. 

9 Slíkur vefur sem könnunin lítur að er flott hugmynd sem þarf að forvinna gríðarlega vel áður en 

settur er í loftið. Einnig þarf að forvinna allar nýjar bækur af kostgæfni, geta verið tilbúinn með 

ýmislegt tengt bók/námsefni áður en það í raun er gefið út fyrir almennan kennara. 

10 Námsefnisgerð á Íslandi er á villigötum. Við eigum að þýða miklu meira og þá helst frá 

Norðurlöndum, og þar eru Svíar og Finnar fremst í flokki, og með námsefninu á að fylgja 

hnitmiðaðar og reyndar kennsluleiðbeiningar, kannanir, stöðumat, lausnir og próf, allt í einum 

pakka. Hverjum og einum kennara er síðan frjálst að fara eftir þessu að breyta til. Til dæmis hef 

ég heyrt af finnskum stærðfræðibókum á unglingastigi þar sem hver opna í bókinni er ein 

kennslustund, hver nemandi kemst ef til vill misdjúpt í efnið en allir fara í gegnum sama 

efnisþátt. Fyrir þá sem eru lengra komnir, eru fljótari, er efni fyrir þá til að dýpka þekkingu sína í 

efnisþættinum, hann æðir ekki á undan. Íslenska efnið í því sama er allt of laust í reipunum, ekki 

nógu hnitmiðað eða úthugsað, fer út um víðan völl. Eins er íslenskan hjá Námsgagnastofnun 

íslensku fyrir elstu nemendur grunnskóla. Það er allt of mikið um það að efni er gefið út þar á bæ 

sem reynist svo ómögulegt. Hvað eru til dæmis búið að gefa út margar bækur í ensku síðustu ár? 

Þetta tel ég vera hlutverk Námsgagnastofnunar en ekki einhverra einkafyrirtækja úti í bæ þar 

sem hagnaðarsjónarmiðið er alltaf það sem ræður. Og þetta er stórt mál, það er námsefnisgerð 

og útgáfa. 

11 Nei takk :-) 



Viðskiptaáætlun   

70 

12 Undanfarið hafa komið ný gögn sem nýtast sérkennurum vel, bæði við kennslu og námsmat. 

13 Það yrði frábært ef slíkur vefur væri settur upp og þá tekið tillit til allra getustiga. Oft vantar efni 

fyrir slökustu og bestu nemendurna. Einnig væri frábært að fá efni sem gengur út frá 

fjölbreyttum kennsluháttum. 

14 Skólabókarsafnið geymir ýmis hjálpargöng og nýti ég mér það töluvert. Mér finnst þægilegra að 

hafa kennsluleiðbeiningar í bókum en á útprentuðum blöðum og þær kennsluleiðbeiningar sæki 

ég á skólasafnið. 

15 Vantar stuttmyndir til að nota í tungumálakennslu 

16 Mikilvægt er að kynna efni vel og líka að miða innihald þess við markmið aðalnámskrár. 

Kennarar eru alltaf að leita að einhverju sem auðveldar þeim lífið... 

 

17 Kannski að koma því að það væri ágætt að fá verkefni eða hugmyndir að verkefnum sem eru 

útfærð með margskonar kennsluaðferðum. Mér finnst t.d. Skólavefurinn mjög einhæfur og er 

ekki hlynnt kennslu sem er að mestu leyti verið að fylla út eitthvað á einhverju blaði. Sköpun í 

skólastarfi þarf að vera meiri og gott væri að fá efni til að efla nemendur í að skapa sín verkefni 

sjálfir. 

18 Leggja áherslu á námsmat fremur en próf 

19 Það bráðvantar að vera með hraðvirkari tölvur í kennslu og skjávarpa 

20 Er íþróttakennari og þar vantar tilfinnanlega íslenskt efni prófa og verkefnabanka. fyrir alla 

aldurshópa bæði sund og leikfimi. 

21 Vefir og námsefni eins og efnið Skerpa í íslensku fyrir elstu bekkina eru frábær viðbót við 

almenna námsgagnaútgáfu en dálítið dýrir fyrir venjulega skóla. 

22 Stórt vandamál við að nýta gögn á vef, er óviðunandi tækjabúnaður skóla. Alltof fáar tölvur og 

þær sem eru til staðar eru langflestar úreltar. 

23 Mér finnst mér oft vanta hugmyndir til að útfæra hugmyndir í verklega vinnu og hugsa út fyrir 

bókina. Væri mjög gaman að fá flottar hugmyndir um verklega kennslu í t.d. stærðfræði, 

samfélags- og náttúrufræði og fjölbreytta útikennslu. 

24 Finnst ómetanlegt að mega hugsa til framtíðar þar sem hægt er að komast í prófa- og 

verkefnabanka. Maður leitar út og suður af verkefnum á vefnum en próf útbýr maður að mestu 

sjálfur. Vildi geta komist í prófabanka. 

25 Já ég myndi vilja sjá vef þar sem öll nauðsynleg og jafnvel ónauðsynleg hjálpargögn er að finna. 

Allt á einum stað. Raðað eftir þeim námsmarkmiðum sem nemendur þurfa að ná. Þá væri líka 

svo þægilegt að nálgast efni fyrir bráðgera nemendur sem eru búin að ná þeim markmiðum sem 
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ætlast er til af honum og eins þá nemendur sem standa höllum fæti og þurfa námsefni við sitt 

hæfi. 

26 Vantar meira af íslensku verkefnum í allra yngstu bekkina. Eins vantar alveg létt landafræðitengt 

námsefni á yngsta stigi 

27 Gaman væri að sjá þennan vef þá ekki eingöngu fyrir bókleg fög heldur líka verkleg. 

28 Flest góð verkefni, próf eða námsmatsgögn sem ég fengið á kennsluferlinum eru frá mér 

reyndari eða hugmyndaríkari samkennurum. Mikil samnýting í mínum skóla. Hér liggur fólk ekki 

á sínum verkefnum heldur deilir þeim með öðrum í skólanum. 

29 Gagnvirk verkefni þar sem auðvelt er fyrir kennara að fylgja vinnu nemenda eftir. 

30 Auka þarf fjölbreytni í námsbóka vali, sérstaklega í stærðfræði á elsta stigi. 

31 Það bráðvantar námsefni í listasögu í grunnskólum og sérstaklega íslenska listasögu. 

32 Mitt mat er að sumir kennarar prenta út verkefni af vefum í blindni, þannig að verkefnin eiga 

ekki alltaf við það sem kennarinn hefur verið að kenna. Slíkt er ófært. Mér finnst að það megi 

vera til góður hugmyndabanki að verkefnum fyrir kennara til að auka skilning í tíma. Ekki fyrir 

kennara til að senda heim sem heimaverkefni. 

33 Vefefnið verður að vera ókeypis 

34 Það er mikill skortur á námsefni í vélritun og vélritunarkennslu. 

35 Mér finnst fárlega vanta stöðluð lestrarpróf sem og lestrarbækur og verkefni fyrir nemendur 

sem standa höllum fæti í lestrarnáminu. Mér finnst að lestrarpróf ættu að koma fá 

námsgagnastofnun og ættu að vera eins á öllu landinu. 

36 Mér finnst vanta skemmtilegt kennsluefni í íslensku og ensku fyrir 5. og 6. Bekk 

37 Þegar nýtt efni kemur út þarf að vera búið að prufu kenna efnið í nokkurn tíma áður en byrjað er 

að kenna efnið. Of eru sumar nýjar bækur mjög erfiðar þar sem höfundur hefur ekki fengið 

innsýn í kennslu. 

38 Það gengur oft hægt að fá sent efni sem er gefið út af skólavefnum! 

39 Mjög til bóta þegar námsgagnastofnun setti á fót svokölluð torg á heimasíðu sinni. Það er margt 

á vefnum. Vantar e.t.v helst miðlægar upplýsingar, eða bara miðlægan gagnavef. 

40 Það má ekki kosta neitt. Ekki til miðlar til að kaupa annað en frá Námsgagnastofnun. Ekki einu 

sinni frá Skólavef ;(. 

 

41 Mjög mikilvægt að meira verði gert af sérkennsluefni á unglingastigi, enda þurfa þessir 

nemendur að fá þjónustu af virðingu. 

42 Ég vildi gjarnan sjá Námsgagnastofnun setja á laggirnar netbanka með fjölbreyttum verkefnum, 
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byggðum á nýlegum og nýjum, vönduðum textum fyrir börn og unglinga, textum úr dagblöðum 

og öðrum fjölmiðlum, úr tónlistarheiminum, úr smásögum og skáldsögum o.s.frv. 

43 Þjálfun í grundvallaratriðum stærðfræðinnar er mjög ábótavant hjá yngri nemendum og það 

vantar hjálpargögn fyrir þá til að bæta úr því. 

44 Hvorki námsgagnastofnun né skólavefurinn virðast vera í uppfærðum tengslum við þarfirnar í 

kennslugögnum... 

45 Aðgengi að hjálpargögnum, skýringamyndum, nýjustu landakortum og þess hátta vatnar 

tilfinnanlega á íslensku. Mikið er til að verkefnum sem eru þó misgóð eins og gengur og gerist. 

Hugmyndir að kennsluleiðum og útskýringum eftir mismunandi leiðum vantar einnig á 

aðgengilegan vef til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Upplýsingavefir varðanda 

ákveðin viðfangsefni er sífellt að fjölga sem er líka mjög gott og námsgagnastofnun stendur sig 

vel í því eins og fuglavefurinn, plöntuvefurinn og fleiri 

46 Það vantar mikið af góðu lesefni með merkingu fyrir nemendur með námserfiðleika. Einnig 

lesefni fyrir nemendur sem eru að byrja að lesa. 

47 Það er mikil vöntun á aðgengilegu og góðu enskuefni. Bæði fyrir þá sem taka eðlilegum 

framförum í námi sínu og einnig fyrir þá sem þurfa á sérkennslu að halda. Allt efni sem maður 

nýtir í sérkennslu ensku er svo barnalegt að það er ekki hægt að bjóða unglingum upp á það. 

Þess vegna lendir maður mikið í því að útbúa efni sjálfur sem er afar tímafrekt. Eins eru enskar 

námsbækur oftar en ekki fráhrindandi og illa upp settar. Ég verð alltaf spennt þegar nýtt efni 

kemur eins og t.d. Matrix sem mikið er notuð núna en svo kemur í ljós að þetta eru bara svipuð 

leiðindi og áður með annarri kápu. Ég vil sjá enskuefnið líflegra. Ég bind reyndar vonir við nýtt 

efni sem er að koma út Spotlight, eða svona þar til annað kemur í ljós. 
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Tölvupóstar 

Skólavefurinn 

Bréf til framkvæmdarstjóra skólavefsins 

 

From: sigridurv@hotmail.com 
To: jokull@skolavefurinn.is 
Subject: Áskrift að Skólavefnum 
Date: Tue, 26 Jul 2011 22:44:43 +0000 

Sæll Jökull, 
 
ég heiti Sigríður Vilhjálmsdóttir og er að ljúka BS í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst. 
Í BS ritgerð minni er ég að skoða framboð náms- og fræðsluefnis á netinu. Og þar sem 
Skólavefurinn er stærsti vefur landsins sem býður upp á slíkt efni þá langaði mig að athuga 
hvort ég gæti leitað upplýsinga hjá ykkur.  
 
Ég sé á heimasíðu ykkar að mánaðaráskriftargjald að vefnum er 1.290 kr. 
Get ég fengið upplýsingar um hvað áskriftargjaldið er fyrir skólana? Verðið fer líklega eftir 
stærð skólanna, er gjald á hvern nemanda skólanna eða hvernig er það? 
 
Einnig stendur á heimasíðunni ykkar að nær allir skólar landsins séu áskrifendur auk þúsunda 
einstaklinga. Má ég spyrja, hversu margir grunnskólar eru áskrifendur núna og einnig hversu 
margir einstaklingar? 
 
 
Með fyrirfram þökk, 
Sigríður Vilhjálmsdóttir 

 

  

mailto:sigridurv@hotmail.com
mailto:jokull@skolavefurinn.is
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Svarbréf frá markaðs- og sölustjóra skólavefsins 

 

Date: Fri, 26 Aug 2011 10:29:15 +0000 

Subject: Re: FW: Áskrift að Skólavefnum 

From: pall@skolavefurinn.is 

To: sigridurv@hotmail.com 

 
Sæl Sigríður, 
Gjald skólanna skiptist í grunngjald og svo nemendagjald. 
Grunngjaldið fer eftir stærð skóla og er:  
1-15 nemendur - 2550.- kr 
16-44 nemendur - 5612.- kr. 
45+ - 7495.- kr.  
Nemendagjaldið er svo 22.- kr á nemanda. 
Við erum með um 90% grunnskóla landsins í áskrift að staðaldri eða um 150 skóla af 170. 
Í dag eru um 2000 heimili með áskrift að Skólavefnum og fer fjölgandi. 
Láttu mig vita ef þig vantar frekari upplýsingar. 

 

Með bestu kveðju, 

Páll Guðbrandsson 

Markaðs- og sölustjóri, 

Skólavefurinn.is 

pall@skolavefurinn.is 

Sími: 551-6425 

http://www.skolavefurinn.is 

 

  

mailto:pall@skolavefurinn.is
mailto:sigridurv@hotmail.com
mailto:pall@skolavefurinn.is
http://www.skolavefurinn.is/
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Seinna svarbréf frá markaðs- og sölustjóra skólavefsins. 

 

Date: Fri, 26 Aug 2011 10:58:11 +0000 
Subject: Re: Áskrift að Skólavefnum 
From: pall@skolavefurinn.is 
To: sigridurv@hotmail.com 
 
Mér láðist að taka fram að öll verð eru án vsk. Þetta eru jú mánaðargjöld og eru miðuð við að 
skóla séu í áskrift allt árið um kring, þeir hætta ekki yfir sumarið enda er í raun bara einn 
mánuður sem engin starfsemi er í skólunum (júlí). Verðlagningin tekur mið af því. 
 
Með bestu kveðju, 
 
Páll Guðbrandsson 
Markaðs- og sölustjóri, 
Skólavefurinn.is 
pall@skolavefurinn.is 
Sími: 551-6425 
http://www.skolavefurinn.is 

 

 

  

mailto:pall@skolavefurinn.is
http://www.skolavefurinn.is/
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Samband íslenskra sveitarfélaga 

Bréf til sérfræðings hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

 

From: Sigríður Vilhjálmsdóttir [mailto:sigridurv@hotmail.com]  

Sent: 16. september 2011 10:12 

To: Valgerður Freyja Ágústsdóttir 

Subject: Fjárveitingar sveitarfélaga til grunnskóla vegna námsgagnakaupa 

Sæl Valgerður, 

 

ég heiti Sigríður Vilhjálmsdóttir og er að vinna að BS ritgerð minni í viðskiptafræði hjá 

Háskólanum á Bifröst. 

Þar er ég að kanna framboð námsgagna og kennsluefnis fyrir kennara og nemendur 

grunnskóla á Íslandi. 

 

Getur þú sagt mér hvort sveitarfélögin veiti grunnskólunum einhverjar fjárveitingar til 

námsgagnakaupa? 

Ég veit að skólunum er úthlutað fé úr Námsgagnasjóði ásamt því að fá kvóta hjá 

Námsgagnastofnun, en ég var að velta fyrir mér hvort þeir fái eitthvað meira annarsstaðar 

frá t.d. frá ykkur? 

 

kær kveðja, 

Sigríður V. 

 

  



Viðskiptaáætlun   

77 

Svarbréf frá sérfræðingi hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga 

 
From: valgerdur.freyja.agustsdottir@samband.is 
To: sigridurv@hotmail.com 
Date: Mon, 19 Sep 2011 11:44:53 +0000 
Subject: RE: Fjárveitingar sveitarfélaga til grunnskóla vegna námsgagnakaupa 

Sæl Sigríður. 
Sambandið sjálft veitir enga styrki til sveitarfélaga eða skóla vegna námsgagnagerðar eða 
námsgagnakaupa. 
Ég veit ekki til þess að sveitarfélögin sjálf styrki skólana til þess.  
Bestu kv. Valgerður 
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Upplýsingar frá Hagstofu 

Fjöldi barna á hvern grunnskóla landsins. 

Listanum er raðað eftir stærð og flokkaður með litum í aðgreinda hópa skv. verðskrá.  
Grunnskólanemendur eftir bekkjum og skóla  

Skóli           Fjöldi Skóli                 Fjöldi 

Finnbogastaðaskóli 4 Valsárskóli 51 
 Safamýrarskóli 10 Stórutjarnaskóli 52 
Grunnskólinn í Grímsey 10 Krikaskóli 56 
Grunnskólinn í Svalbarðshreppi 10 Grenivíkurskóli 56 
Grunnskólinn í Hofgarði 12 Waldorfsk. Lækjarb 57 
Grunnskólinn á Drangsnesi 13 Húnavallaskóli 63 
Grunnskólinn á Borðeyri 13 Seyðisfjarðarskóli 65 
Grunnskólinn á Bakkafirði 16 Víkurskóli 66 
Grunnskóli Borgarfjarðar 16 Grunnsk. á Þórshöfn 74 
Hlíðarskóli 19 Öskjuhlíðarskóli 80 
Grunnskólinn í Hrísey/Hríseyjarskóli 22 Flóaskóli 81 
Grunnskóli Önundarfjarðar 23 Grunnskólinn á Hólmavík 83 
Grunnskólinn í Breiðdalshreppi 23 Grunnsk. austan Vatna 85 
Laugargerðisskóli 26 Barnaskóli Hjallast. Hjallabr. 89 
Brúarskóli 27 Þelamerkurskóli 89 
Grunnskólinn á Raufarhöfn 27 Heiðarskóli (Leirársveit) 90 
Súðavíkurskóli 28 Vopnafjarðarskóli 90 
Grunnskólinn á Stöðvarfirði 28 Auðarskóli 91 
Reykhólaskóli 31 Laugalandsskóli í Holtum 92 
Dalskóli 32 Grunnskóli Vesturbyggðar 99 
Grunnskólinn Suðureyri 36 
Suðurhlíðarskóli 37 
Litlulaugaskóli 37 
Kirkjubæjarskóli 37 
Grunnskólinn Ljósaborg 38 
Barnaskóli Hjallastefnunnar 40 
Waldorfskólinn Sólstafir 40 
Brúarásskóli 41 
Tjarnarskóli 43 
Grunnskólinn Þingeyri 43 
Öxarfjarðarskóli 43 
Þjórsárskóli 43 
Alþjóðaskólinn á Íslandi 44 
Hafralækjarskóli 44 
Grunnskólinn á Tálknafirði 45 
Grunnskóli Djúpavogs 45 
Hallormsstaðaskóli 46 
Reykjahlíðarskóli 48 
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Skóli                       Fjöldi   Skóli                  Fjöldi 
 Landakotsskóli 101 Grunnskóli Hornafjarðar 297 

Fellaskóli (Fellabæ) 103 Borgarhólsskóli 300 
Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar 106 Fellaskóli (Reykjavík) 307 
Grunnskóli Bolungarvíkur 111 Fossvogsskóli 308 
Höfðaskóli 113 Vogaskóli 312 
Grunnskóli Grundarfjarðar 114 Kópavogsskóli 312 
Grunnskólinn á Blönduósi 125 Myllubakkaskóli 312 
Varmahlíðarskóli 134 Sæmundarskóli 318 
Skóli Ísaks Jónssonar 139 Álftamýrarskóli 329 
Grunnskóli Bláskógabyggðar 145 Víkurskóli 329 
Grunnskólinn á Eskifirði 148 Vesturbæjarskóli 332 
Grunnskólinn á Hellu 149 Egilsstaðaskóli 338 
Ártúnsskóli 153 Norðlingaskóli 339 
Barnask. á Eyrarbakka og Stokkseyri 154 Breiðagerðisskóli 348 
Klébergsskóli 160 Foldaskóli 359 
Grunnskólinn í Stykkishólmi 160 Grunnskólinn í Hveragerði 363 
Flúðaskóli 163 Glerárskóli 366 
Grunnskóli Húnaþings vestra 167 Akurskóli 373 
Barnask. Hjallast. á Vífilsst. 169 Smáraskóli 379 
Korpuskóli 173 Háteigsskóli 390 
Grunnskóli Reyðarfjarðar 178 Vatnsendaskóli 391 
Stóru-Vogaskóli 185 Giljaskóli 398 
Naustaskóli 198 Árskóli 400 
Oddeyrarskóli 204 Garðaskóli 403 
Hvassaleitisskóli 206 Snælandsskóli 404 
Hrafnagilsskóli 210 Síðuskóli 409 
Nesskóli 214 Holtaskóli 412 
Gerðaskóli 219 Laugarnesskóli 413 
Hamraskóli 224 Grunnskólinn á Ísafirði 413 
Grunnskóli Borgarfjarðar 227 Ingunnarskóli 422 
Selásskóli 234 Hofsstaðaskóli 423 
Hvolsskóli 236 Brekkubæjarskóli 432 
Grunnskólinn í Sandgerði 240 Breiðholtsskóli 443 
Grunnskólinn í Þorlákshöfn 242 Hvaleyrarskóli 443 
Sjálandsskóli 250 Lækjarskóli 443 
Grunnskóli Snæfellsbæjar 250 Grunnskóli Grindavíkur 448 
Grandaskóli 254 Heiðarskóli (Reykjanesbæ) 451 
Grunnskóli Fjallabyggðar 266 Austurbæjarskóli 452 
Húsaskóli 269 Hörðuvallaskóli 456 
Flataskóli 272 Álftanesskóli 456 
Réttarholtsskóli 278 Brekkuskóli 459 
Grunnskólinn í Borgarnesi 279 Salaskóli 463 
Laugalækjarskóli 295 Setbergsskóli 468 
Grunnskóli Dalvíkurbyggðar 295 Hagaskóli 471 
Borgaskóli 296 Sunnulækjarskóli 472 
Engjaskóli 297 Njarðvíkurskóli 473 
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Skóli                       Fjöldi 

 Hlíðaskóli 483 
Kársnesskóli 483 
Lundarskóli 489 
Hólabrekkuskóli 500 
Áslandsskóli 502 
Öldutúnsskóli 516 
Ölduselsskóli 528 
Grunnskóli Seltjarnarness 546 
Langholtsskóli 548 
Melaskóli 558 
Lindaskóli 569 
Grundaskóli 575 
Grunnskóli Vestmannaeyja 578 
Vallaskóli 579 
Seljaskóli 593 
Hraunvallaskóli 636 
Víðistaðaskóli 656 
Varmárskóli 661 
Rimaskóli 663 
Árbæjarskóli 664 
Lágafellsskóli 697 
Álfhólsskóli 732 

Samtals 42539 
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Fjöldi grunnskóla 2006-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viðskiptaáætlun   

82 

Starfsfólk við kennslu 2010 
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Fjöldi grunnskólabarna sl. fimm ár. 
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Hækkun neysluverðsvístölu. 
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Áætlanagerð 

Forsendur, skýringar og fyrirvarar. 

Rekstraráætlun 2012-2014. 

Gert er ráð fyrir að 25% af heildarfjölda skóla (43 skólar) gerist áskrifendur á fyrsta ári.   Einnig að svo 

verði 10% aukningu áskriftaraðila af heildarfjölda skóla og 3% hækkun kostnaðarliða frá árum 2013-

2014.  

 

 

Skýringar og fyrirvarar. 

 Gert er ráð fyrir að vefsíðan opni 1. desember 2011 en sala áskriftar hefjist 1. janúar 2012. 

 Ókeypis afnot verða af síðunni fyrir þá sem gera samning um kaup á áskrift frá 1. janúar 

2012. 

 Enginn húsnæðiskostnaður fylgir rekstrinum fyrstu 3 árin og er því ekki gert ráð fyrir honum 

í áætlunum. 

 Til einföldunar  er gert ráð fyrir því að allir skólar gerist áskrifendur í janúar, það þarf ekki að 

vera raunin.  Þótt ekki eigi að vera árstíðabundnar sveiflur á þessu markaði. 

 

Stofnkostnaður 

Stofnkostnaður 
Fjöldi 

eininga 
Verð á 
einingu Samtals 

Sýslumaður -  stofnun félags 1   94.020 kr.             94.020 kr.  

R.s.k -  vörslufé samlagsfélaga 1     5.000 kr.               5.000 kr.  

Sérfræðiþjónusta endurskoðandi 9     5.000 kr.             45.000 kr.  

Lén 1     7.900 kr.               7.900 kr.  

Stofnkostnaður vefsíðu 1   44.082 kr.             44.082 kr.  

Prentun kynningarbæklings 1   43.925 kr.             43.925 kr.  

               239.927 kr.  

Annar ófyrirséður/vanáætlaður kostnaður 10% 1   23.993 kr.             23.993 kr.  

  
Samtals           263.920 kr.  
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Starfsmannakostnaður 

Starfsm.kostn./mán.  
 (m/ launatengdum gjöldum) 

Starfs- 
hlutfall Laun Samtals Árið 2013 +3% 

Árið 2014 + 
3% 

Framkvæmdastj. og 
vefumsj. 20%            450.000 kr.       90.000 kr.           92.700 kr.       95.481 kr.  
Fjármál og bókhald 20%            450.000 kr.       90.000 kr.           92.700 kr.       95.481 kr.  
Markaðs- og sölumál 20%            450.000 kr.       90.000 kr.           92.700 kr.       95.481 kr.  

   
  270.000 kr.         278.100 kr.    286.443 kr.  

 

Fastur kostnaður á mánuði 

Fastur kostn. á mán.  
Fjöldi 

eininga Verð á einingu Samtals Árið 2013 +3% 
Árið 2014 + 

3% 

Netverslun vefsíðu 1              4.990 kr.             4.990 kr.             5.140 kr.         5.294 kr.  
Notendastýring vefsíðu 1              2.000 kr.             2.000 kr.             2.060 kr.         2.122 kr.  
Farsímar 3           10.000 kr.          30.000 kr.           30.900 kr.       31.827 kr.  
Annar kostnaður  1           20.010 kr.          20.010 kr.           20.610 kr.       21.229 kr.  

   
        57.000 kr.           58.710 kr.       60.471 kr.  

 

Fjármögnun félagsins 

Fjármögnun félagsins   
Stofnfé - innborgað frá eigendum með peningum.      501.000 kr.  

 
    501.000 kr.  
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Söluáætlun – Tekjur 2012-2014 

Söluáætlun 2012 Á mán.án vsk. 
25% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur                 2.500 kr.  10        23.750 kr.            285.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur                  5.500 kr.  5        28.875 kr.            346.500 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur                  7.200 kr.  28      203.400 kr.         2.440.800 kr.  
Nemendagjald                       18 kr.  10635      191.426 kr.         2.297.106 kr.  
Samtals 

  
     447.451 kr.        5.369.406 kr.  

 

Söluáætlun 2013 Á mán. án vsk. 
35% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur                 2.635 kr.  13        35.046 kr.            420.546 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur                 5.797 kr.  7        42.608 kr.            511.295 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur                 7.589 kr.  40      300.137 kr.        3.601.644 kr.  
Nemendagjald                      19 kr.  14889      282.467 kr.        3.389.610 kr.  

Samtals 
  

    660.258 kr.        7.923.095 kr.  

 

Söluáætlun 2014 Á mán. án vsk. 
45% 

skóla/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur                  2.777 kr.  17       47.492 kr.           569.900 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur                  6.110 kr.  9       57.740 kr.           692.878 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur                  7.999 kr.  51     406.729 kr.        4.880.743 kr.  
Nemendagjald                       20 kr.  19143     382.784 kr.        4.593.405 kr.  
Samtals 

  
    894.744 kr.     10.736.926 kr.  
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Svartsýnisáætlun – Tekjur 2012-2014 

Svartsýnisáætlun 2012 
Á mán. án 

vsk. 
10% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.500 kr.  4        9.500 kr.         114.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    5.500 kr.  2      11.550 kr.         138.600 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur    7.200 kr.  11      81.360 kr.         976.320 kr.  
Nemendagjald          18 kr.  4254      76.570 kr.         918.842 kr.  

Samtals        178.980 kr.     2.147.762 kr.  

 

Svartsýnisáætlun 2013 
Á mán. án 

vsk. 
20% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.500 kr.  8      19.000 kr.           228.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    5.500 kr.  4      23.100 kr.           277.200 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur    7.200 kr.  23    162.720 kr.       1.952.640 kr.  
Nemendagjald          18 kr.  8508    153.140 kr.       1.837.685 kr.  

Samtals        357.960 kr.       4.295.525 kr.  

 

Svartsýnisáætlun 2014 
Á mán. án 

vsk. 
30% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.500 kr.  11            28.500 kr.           342.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    5.500 kr.  6            34.650 kr.           415.800 kr.  

Grunngjald 100+ nemendur    7.200 kr.  34          244.080 kr.       2.928.960 kr.  
Nemendagjald          18 kr.  12762          229.711 kr.       2.756.527 kr.  

Samtals              536.941 kr.       6.443.287 kr.  
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Bjartsýnisáætlun – Tekjur 2012-2014 

Bjartsýnisáætlun 2012 
Á mán. án 

vsk. 
40% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.500 kr.  15      38.000 kr.         456.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    5.500 kr.  11      57.750 kr.         693.000 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur    7.200 kr.  45    325.440 kr.     3.905.280 kr.  
Nemendagjald          18 kr.  17016    306.281 kr.     3.675.370 kr.  

Samtals        727.471 kr.     8.729.650 kr.  

 

Bjartsýnisáætlun 2013 
Á mán. án 

vsk. 
50% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.500 kr.  19      47.500 kr.           570.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    5.500 kr.  11      57.750 kr.           693.000 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur    7.200 kr.  57    406.800 kr.       4.881.600 kr.  
Nemendagjald          18 kr.  21270    382.851 kr.       4.594.212 kr.  

Samtals        894.901 kr.     10.738.812 kr.  

 

Bjartsýnisáætlun 2014 
Á mán. án 

vsk. 
60% 

skólar/nem. 
Tekjur á 
mánuði Tekjur á ári 

Grunngjald 1-50 nemendur    2.500 kr.  23            57.000 kr.           684.000 kr.  
Grunngjald 50-100 nemendur    5.500 kr.  13            69.300 kr.           831.600 kr.  
Grunngjald 100+ nemendur    7.200 kr.  68          488.160 kr.       5.857.920 kr.  
Nemendagjald          18 kr.  25523          459.421 kr.       5.513.054 kr.  

Samtals          1.073.881 kr.     12.886.574 kr.  
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Stofnefnahagur 
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Rekstrar áætlun 2012-2014 

Rekstraráætlun 2012 

Liðir Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Samtals 

Sala án VSK 447.451 447.451 447.451 447.451 447.451 447.451 447.451 447.451 447.451 447.451 447.451 447.451 5.369.412 

Launakostnaður 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 3.240.000 

Launakostnaður % 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Húsaleiga & kostn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fastur kostnaður 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 684.000 

Annar reks.kostn. 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 684.000 

Annar reks.kostn.% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

EBITDA 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 1.445.412 

EBITDA % 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

Afskriftir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afkoma f.fjárm.liði 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 1.445.412  

Afkoma.f.fjárm.liði% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

Fjármagnskostnaður 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hagnaður  f. skatta 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 120.451 1.445.412  

Skattur s.l.f. 36% 43.362  43.362  43.362  43.362  43.362  43.362  43.362  43.362  43.362  43.362  43.362  43.362  520.348  

Hagnaður e. skatta 77.089  77.089  77.089  77.089  77.089  77.089  77.089  77.089  77.089  77.089  77.089  77.089  925.064  
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Rekstraráætlun 2013 
Liðir Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des Samtals 

Sala án VSK 660.258 660.258 660.258 660.258 660.258 660.258 660.258 660.258 660.258 660.258 660.258 660.258 7.923.096 

Launakostnaður 278.100 278.100 278.100 278.100 278.100 278.100 278.100 278.100 278.100 278.100 278.100 278.100 3.337.200 

Launakostnaður % 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 

Húsaleiga & kostn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fastur kostnaður 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 704.520 

Annar reks.kostn. 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 58.710 704.520 

Annar reks.kostn.% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

EBITDA 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 3.881.376 

EBITDA % 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 

Afskriftir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                0    

Afkoma.f.fjárm.liði 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 3.881.376 

Afkoma.f.fjárm.liði% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 

Fjármagnskostnaður 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hagnaður f. Skatta 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 323.448 3.881.376 

Skattur s.l.f. 36% 116.441  116.441  116.441  116.441  116.441  116.441  116.441  116.441  116.441  116.441  116.441  116.441  1.397.295  

Hagnaður  e. skatta 207.007  207.007  207.007  207.007  207.007  207.007  207.007  207.007  207.007  207.007  207.007  207.007  2.484.081  
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Fróðleikur Rekstraráætlun 2014 

Liðir Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des Samtals 

Sala án VSK 894.744 894.744 894.744 894.744 894.744 894.744 894.744 894.744 894.744 894.744 894.744 894.744 10.736.928 

Launakostnaður 286.443 286.443 286.443 286.443 286.443 286.443 286.443 286.443 286.443 286.443 286.443 286.443 3.437.316 

Launakostnaður % 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 

Húsaleiga & kostn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fastur kostnaður 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 725.656 

Annar reks.kostn. 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 60.471 725.656 

Annar reks.kostn.% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

EBITDA 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 6.573.956 

EBITDA % 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 

Afskriftir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afkoma f.fjárm.liði 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 6.573.956 

Afkoma f.fjárm.liði% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 

Fjármagnskostnaður 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hagnaður  f. Skatta 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 547.830 6.573.956 

Skattur s.l.f. 36% 197.219  197.219  197.219  197.219  197.219  197.219  197.219  197.219  197.219  197.219  197.219  197.219  2.366.624  

Hagnaður  e. skatta 350.611  350.611  350.611  350.611  350.611  350.611  350.611  350.611  350.611  350.611  350.611  350.611  4.207.332  
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Rekstrarreikningur 2012-2014 

Rekstrarreikningur 

 
2012 2013 2014 

Rekstrartekjur 
   Seldar vörur ............................................................................ 5.369.412 7.923.096 10.736.928 

 
5.369.412 7.923.096 10.736.928 

    Rekstrargjöld 
   Launakostnaður ..................................................................... 3.240.000 3.337.200 3.437.316 

Stjórnunarkostnaður .............................................................. 684.000 704.520 725.656 
Afskriftir ................................................................................. 0 0 0 

 
3.924.000 4.041.720 4.162.972 

    Rekstrarhagnaður (tap)   1.445.412 3.881.376 6.573.956 

    Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 
   Vextir af langtímaskuldum ...................................................... 0 0 0 

 
0 0 0 

 
      

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta 1.445.412 3.881.376 6.573.956 
Tekjuskattur ........................................................................... -520.348 -1.397.295 -2.366.624 

 
      

Hagnaður ársins 925.064 2.484.081 4.207.332 
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Efnahagsreikningur 2012-2014 

Efnahagsreikningur í árslok   

 
2012 2013 2014 

Eignir  
   Fastafjármunir 0  0  0  

Veltufjármunir 
   Handbært fé .................................................................. 1.682.492  5.043.520  10.220.181  

Veltufjármunir samtals 1.682.492  5.043.520  10.220.181  

    Eignir samtals 1.682.492  5.043.520  10.220.181  

 
      

Eigið fé og skuldir 
   

    Eigið fé 
   Stofnfé .......................................................................... 237.080  237.080  237.080  

Óráðstafað eigið fé ........................................................ 925.064  3.409.144  7.616.476  

Eigið fé samtals 1.162.144  3.646.224  7.853.556  
  

   Skammtímaskuldir: 
   Skattar ársins ................................................................. 520.348  1.397.295  2.366.624  

 
520.348  1.397.295  2.366.624  

    Skuldir samtals 520.348  1.397.295  2.366.624  

    Eigið fé og skuldir samtals 1.682.492  5.043.520  10.220.181  
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Sjóðstreymi 2012-2014 

Sjóðstreymi 

 
2012 2013 2014 

    Innborguð sala 5.369.412 7.923.096 10.736.928 

Innborgaðar tekjur samtals 5.369.412 7.923.096 10.736.928 

    
    Greiddur launakostnaður -3.240.000 -3.337.200 -3.437.316 
Greiddur stjórnunarkostnaður -684.000 -704.520 -725.656 
Greiddir skattar 0 -520.348 -1.397.295 

Greidd rekstrargjöld samtals -3.924.000 -4.562.068 -5.560.267 

    Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 1.445.412 3.361.028 5.176.661 

    Fjárfestingahreyfingar 
   Stofnkostnaður -263.920 0 0 

 
-263.920 0 0 

    Fjármögnunarhreyfingar 
   Nýtt hlutafé 501.000 0 0 

Greiddur arður 0 0 0 

 
501.000 0 0 

    Hækkun (lækkun) handbærs fjár 1.682.492 3.361.028 5.176.661 
Frá fyrra ári 0 1.682.492 5.043.520 

Handbært fé í árslok 1.682.492 5.043.520 10.220.181 

 

Kennitölur 

Kennitölur 2012 2013 2014 
Veltufjárhlutfall 3,23 3,61 4,32 

Lausafjárhlutfall 3,23 3,61 4,32 

Eiginfjárhlutfall 85% 78% 79% 

EBITDA 1.445.412 3.881.376 6.573.956 

EBITDA sem hlutfall af tekjum 27% 49% 61% 

 

 



 

 

 


