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Erindisbréf verkefnishóps um 
skipulag og framkvæmd náms  

í nýjum menntavísindaskóla Háskóla Íslands 
 

 
Þann 17. mars sl. voru samþykkt á Alþingi lög um sameiningu Háskóla Íslands (HÍ) 
og Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) nr. 37/2007 og öðlast þau gildi 1. júlí 2008. Ráðinn 
hefur verið verkefnisstjóri til að halda utanum sameiningarferlið og rektorar skólanna 
hafa skipað tvo fulltrúa hvor sem mynda, ásamt verkefnisstjóranum, fimm manna 
verkefnisstjórn sameiningar HÍ og KHÍ.  
 
Verkefnisstjórnin skipar nokkra verkefnishópa til að vera sér til ráðuneytis og felur 
þeim að undirbúa tillögur um framkvæmd tiltekinna þátta sameiningarferlisins. Einn 
þeirra er verkefnishópur um skipulag og framkvæmd náms í nýjum mennta-
vísindaskóla Háskóla Íslands sem verður til við sameiningu HÍ og KHÍ og 
endurskoðun á skipulagi HÍ.  
 
Skipun 
Verkefnisstjórn sameiningar KHÍ og HÍ fer þess á leit við þig að þú takir sæti  í 
framangreindum verkefnishópi. Í hópnum eru Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor við HÍ, 
formaður íslenskuskorar, Hafdís Ingvarsdóttir, dósent og forstöðumaður 
kennslufræðináms við HÍ, Hanna Ragnarsdóttir, lektor og aðstoðarrektor kennslu við 
KHÍ, Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við KHÍ, Jón Torfi Jónasson, prófessor við HÍ og 
Ólafur Proppé rektor KHÍ sem er formaður hópsins. Hópurinn skal hafa samráð við 
starfsfólk og stúdenta beggja skóla og eftir ástæðum innlenda og erlenda 
sérfræðinga.  
 
Hlutverk 
Verkefnishópurinn hefur það hlutverk að greina og meta kennaramenntun og 
þroskaþjálfun í KHÍ og HÍ og setja fram tillögur um skipulag og framkvæmd námsins 
í nýjum menntavísindaskóla. Við mótun tillagna sinna skal hópurinn hafa að 
leiðarljósi það meginmarkmið sameiningar háskólanna að efla menntun og 
rannsóknir á sviði kennaramenntunar á Íslandi og það langtímamarkmið stefnu 
Háskóla Íslands 2006-2011 að komast í hóp bestu háskóla í heimi.  
 
Formaður verkefnishópsins er ábyrgur gagnvart verkefnisstjórn, með reglulegum 
greinargerðum um störf hópsins og lokaskilum á tillögum hans. Verkefnishópurinn 
skal eftir atvikum sinna öðrum þeim verkefnum sem verkefnisstjórnin kann að fela 
honum.  
 
Meginverkefni hópsins er að setja fram tillögur um:  
 

a) Skipulag kennaramenntunar og þroskaþjálfunar í sameinuðum háskóla, bæði í 
heild og fyrir hvert skólastig fyrir sig, þ.e. leikskólastig, fyrri og síðari hluta 
grunnskólastigs og framhaldsskólastig, þ.m.t. að hvaða leyti skuli byggt á 
svonefndu samþættingarlíkani og raðlíkani og tengsl kennslufræði og 
uppeldis- og menntunarfræði í félagsvísindadeild HÍ og hins nýja 
menntavísindaskóla, 

b) stjórn kennaramenntunarinnar, bæði í heild og fyrir hvert framangreindra 
skólastiga fyrir sig, 

c) tengsl kennaramenntunarinnar við faggreinar í öðrum skólum hins sameinaða 
háskóla. 
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Jafnframt skal hópurinn setja fram tillögur um 
 
d) viðmið og mælikvarða um ágæti (excellence) í störfum og rannsóknum á 

fræðasviðum menntavísindaskólans, þ.m.t. tillögur um stigamatskerfi,  
e) leiðir til að efla rannsóknastarf á fræðasviðinu, 
f) móta tillögur um skipan endurmenntunar kennara og uppeldisstétta, 
g) aðkomu menntavísindaskólans að þjálfun og endurmenntun háskólakennara í 

kennsluaðferðum og kennslutækni í sameinuðum háskóla í því skyni að auka 
gæði kennslu og náms. Það skal gert í samvinnu við Kennslumiðstöð HÍ, 
Menntasmiðju KHÍ og SRR (Símenntun, rannsóknir, ráðgjöf), 

h) önnur atriði sem verkefnishópurinn telur skipta máli og þjóna framangreindu 
meginmarkmiði sameiningar HÍ og KHÍ og stefnu hins sameinaða háskóla. 

 
Skipunartími 
Verkefnishópurinn er skipaður frá 28. 06. 2007 og skal hann ljúka störfum eigi síðar 
en 14.12. 2007. Formaður verkefnishópsins boðar til funda, ritar fundargerðir og 
heldur utanum starfið að öðru leyti. 
 
Vinnuframlag og þóknun 
Miðað er við að hver fundur verkefnishópsins sé að jafnaði 2 klst.. Meðlimir hópsins 
fá greitt fyrir fundasetu og formaður fær greitt fyrir 10 klst. að auki. Krefjist verkefni 
hópsins meira vinnuframlags skal formaður hans leggja fram áætlun þar um til 
verkefnisstjóra sameiningar áður en vinnan er innt af hendi. Greiðslur fyrir þátttöku í 
verkefnishópnum eru samkvæmt tímagjaldi í verklagsreglum sem samþykktar voru í 
háskólaráði HÍ 8. desember 2005. 
 
Verkefnisskil 
Verkefnishópurinn gerir verkefnisstjórn reglulega grein fyrir störfum sínum, eftir 
atvikum á sameiginlegum fundum sem verkefnisstjórnin boðar til.  Þá sendir 
formaður verkefnishópsins verkefnisstjóra sameiningarinnar afrit af fundargerðum. 
Gert er ráð fyrir að fundargerðir hópsins verði birtar á heimasíðu sameiningarinnar. 
Verkefnishópurinn skal haga störfum sínum þannig að fyrstu tillögur liggi fyrir eigi 
síðar en 30.10.2007.  
 
Hópurinn skal setja fram niðurstöðu sína í lokaskýrslu sem er að hámarki 20 bls. að 
lengd og skila henni til verkefnisstjórnar eigi síðar en 14. 12. 2007. Mikilvægt er að 
tillögur hópsins séu vel afmarkaðar, hagnýtar og tíma- og tölusettar. Eftir ástæðum 
skal lokaskýrslan greina á milli tillagna um aðgerðir sem nauðsynlegar eru í beinum 
tengslum við framkvæmd sameiningar KHÍ og HÍ annars vegar og stefnumarkandi 
tillagna til lengri tíma hins vegar. 


